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PLANO ESTRATÉGICO 
 
 

Aprovado em reunião do Conselho Diretor em 20/02/2014 
 
 
MISSÃO 
A Missão da ABIJ é motivar, orientar, apoiar e acompanhar a atuação dos Distritos do Rotary 
International (Associados) que executam o Programa do Intercâmbio de Jovens através de seus Rotary 
Clubes de acordo com o planejamento estratégico, normas e objetivos do Rotary International, 
considerando todas as necessidades e potencialidades, diversidade, assim como as características de 
cada região brasileira. 
 
VISÃO 
A Visão da ABIJ é ser reconhecida como referência nacional e internacional pela ética, excelência e 
eficácia de sua ação, por meio de seus distritos associados através do trabalho dos Rotary Clubes. 
 
VALORES 

 Liderança 

 Ética 

 Companheirismo 

 Diversidade 

 Integridade 

 Comprometimento 

 Valorização humana 

 Continuidade 

 Solidariedade 

 Trabalho em equipe 
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Análise Ambiental (SWOT) 
Interna:  

Fraquezas  
1. Questionamento dos associados em relação ao pagamento da anuidade 
2. Falta de clareza em relação ao uso dos recursos financeiros 
3. Falta de material de divulgação (pin e cartão) 
4. Falta de linha de ação 
5. Diretor regional, faz o que?  (função e responsabilidade) 
6. Condição financeira do distrito e a pessoa certa para participar nos eventos 
7. Falta de unidade entre os distritos, devido à competição individual para arranjar parcerias 

com outros distritos 
  
Forças  

1. Organização e realização de coquetel brasileiro antes do banquete da EEMA, com 
distribuição de avental customizado 

2. Divulgação de representatividade do presidente 
3. Rotaractianos e interactianos participando do PIJ 
4. NGSE começando com o apoio intercâmbio 
5. Possibilidade de promover uma reunião com todos os inbounds no Brasil 
6. Divulgação e valorização do programa através dos rebounds (Rotex) 

  
Externa:  

Ameaças  
1. Unir ABIJ e América do Sul 
2. Mau uso das redes sociais pelos estudantes 
3. Uso da tesouraria do PIJ em despesas fora do intercambio 
4. Governador insinuar que estamos criando uma organização paralela ao Rotary 
5. Desvalorização do REAL, que pode diminuir a procura por intercâmbio 

  
Oportunidades 

1. Consolidar o Prêmio Ruy Pimenta 
2. Intensificar o intercâmbio de jovens de baixa renda através de bolsa do PIJ 
3. Intensificar o intercâmbio com América do Sul 
4. Alavancar o NGSE com a experiência do YEP 

 
Linha Estratégica da ABIJ 
Plano Estratégico da ABIJ/Orçamento Anual 
 Metas 
 Objetivos 
 Resultados esperados 
 Avaliação 
 Replanejamento 
 Assuntos gerais 


