
Encerrado o triênio abril/2016 – abril/2019, durante o qual nos coube dirigir os 
Escoteiros do Brasil, eis um pequeno resumo das centenas de ações executadas no 
período e que nos possibilitaram atingir um novo e destacado patamar.

Primeiramente, o nosso efetivo registrado - que era de 84.489 associados em 
abril/2016 - atingiu, em 30 de abril de 2019, a marca de 120.901 associados em 
1.604 unidades escoteiras locais espalhadas por todo o Brasil. Isso representa um 
crescimento na casa dos 43% nesses três anos! Alcançamos, portanto, um percen-
tual médio de crescimento anual superior a 14% ao longo do triênio, que foi o maior 
que experimentamos no último quarto de século da nossa história associativa, so-
mando mais de 36 mil novos participantes às nossas fileiras. Abrimos uma nova 
unidade escoteira local a cada 2,5 dias ao longo de 3 anos!

Portanto, era de se esperar que tivéssemos o maior Jamboree Nacional de todos 
os tempos, em julho de 2018, reunindo também um pequeno contingente lusó-
fono e de outras associações da América do Sul. O Parque do Peão em Barretos se 
tornou uma cidade de lona, que abrigou a grande festa da fraternidade escoteira 
no Brasil. Aliás, a nova sistemática de atividades nacionais tornou os eventos mais 
acessíveis, com preços mais baixos, em média, de 19% (para o Jamboree Nacional) 
a 37% (para o Congresso Escoteiro Nacional).

O crescimento é resultado de um conjunto de ações coordenadas, desenvolvidas 
pelas Regiões Escoteiras e seus Distritos, pelas Unidades Escoteiras Locais já exis-
tentes e pelas estratégias nacionais que destacamos a seguir:

O Projeto Multiplica (sistema de criação 
de Unidades Escoteiras Locais), com um 
kit de atividades, folders, cartazes, vídeos 
e hotsite específicos, além de capacitação 
para os animadores territoriais, que sim-
plificou e facilitou o processo de criação 
de novas unidades escoteiras.

O Dia Nacional do Amigo (que se desenvolve em 
cada unidade escoteira local, recebendo convidados 
para participar das atividades e conhecer o Movimen-
to Escoteiro) permitiu o crescimento interno, comple-
tando as unidades com as vagas já existentes;

O Projeto Integra, que avançou em comunida-
des que até então não tínhamos acesso, como 
no caso de Roraima, com iniciativa que acolhe 
migrantes venezuelanos nas unidades escoteiras 
instaladas em parceria com outras instituições;

Ajustamos o programa Grupo Padrão, pontuando as unidades escoteiras locais 
que desenvolvem ações tendentes ao crescimento. 

A criação do Canal de Atendimento ao Associado, por intermédio de chamadas 
telefônicas gratuitas e também pelo site dos Escoteiros do Brasil na internet, com 
suporte para todas as necessidades e dúvidas dos associados;

A implantação do Projeto APOIA 
(sistema de apoio institucional às Regiões 
Escoteiras) permitiu assistência direta às 
filiais regionais em suas necessidades. 
Dentre os muitos resultados positivos 
dessa iniciativa, que incluem crescimento 
e formação de voluntários, destaca-se a 
criação da Região Escoteira de Tocantins 
e o desencadeamento dos processos de 
organização para que seja criada a Região 
Escoteira de Roraima, único Estado do 
país no qual ainda não temos uma filial 
instalada.

Criamos o EducAÇÃO ESCOTEIRA, projeto que se 
realiza anualmente no mês de maio, simultaneamente, 
em estabelecimentos de ensino públicos e privados 
em todo o país, levando atividades educativas para 
serem realizadas conjuntamente por escoteiros e 
alunos. Desse modo a comunidade escolar passa a 
nos conhecer melhor, incluindo professores, diretores 
e assistentes pedagógicos – público-alvo para a 
mobilização de voluntários;

Boa parte da mesma equipe que hoje encerra seu mandato na Diretoria Executiva 
Nacional foi responsável pela elaboração de todo o conjunto de materiais educativos 
que hoje são utilizados pelos Escoteiros do Brasil. Estes materiais do Programa 
Educativo são baseados no conceito de competências (conhecimentos, habilidades 
e atitudes) que podem ser adquiridas e aprimoradas por intermédio da participação 
e vivência de atividades educativas;

Agora, tivemos a oportunidade de lançar 
o outro pilar de sustentação da área de 
métodos educativos: a Gestão de Adultos 
por Competências. Um sistema moderno, 
que contempla ferramentas de captação e 
seleção, formação e acompanhamento de 
adultos voluntários, integralmente baseado em 
competências. Com nove diferentes publicações 
relacionadas ao perfil, funções e rotas de 
aprendizagem, além da malha de objetivos e 
conteúdos dos cursos de formação, o sistema 
coloca os Escoteiros do Brasil no patamar mais 
avançado que se tem disponível atualmente;

Lançamos o Paxtu, sistema robusto de gestão 
da informação que processa o registro dos 
associados. Com layout mais leve, navegação 
intuitiva e integração com os aplicativos mAPPa, 
o Paxtu possui tecnologia que permite a criação 
de novos módulos para atender às crescentes 
demandas da associação;

Criamos o mAPPa (aplicativo de acompanhamento 
da progressão pessoal, em versões para jovens e 
adultos – Android e IOS), ferramenta extremamente 
útil para escotistas, lobinhos(as), escoteiros(as), 
seniores, guias e pioneiros(as), que agora podem 
acompanhar e registrar com segurança sua 
progressão, com interligação com o Paxtu; 

Quatro grandes ações nos projetam cada vez mais no cenário da educação brasileira, 
gerando reconhecimento pela relevância da nossa atuação como agentes de 
educação complementar;

O primeiro é o projeto EducAÇÃO ESCOTEIRA, 
sobre o qual já comentamos mais acima;

O segundo é o Prêmio Escoteiros do Brasil 
de Educação, que premia educadores de fora 
do Escotismo como forma de reconhecimento 
e aproximação com outros segmentos 
educacionais no Brasil;

O terceiro foi a criação e lançamento da Insígnia 
do Aprender, que utiliza atividades escoteiras para 
desenvolver competências de aprendizagem. De 
caráter estratégico, a conquista da Insígnia do 
Aprender pelas crianças e jovens permite que 
elas aprendam mais e melhor os conteúdos do 
ensino formal que são trabalhados na escola;

E o quarto é a realização periódica do Congresso Brasileiro 
de Educação Escoteira, espaço de discussão e interação 
com outros segmentos de educação no Brasil.

É nítido o reconhecimento de que desfrutamos no cenário internacional, onde 
aprendemos sempre e também compartilhamos a nossa experiência;

Fomos escolhidos como sede do JamCam, que ocorrerá em Foz do Iguaçu em 
janeiro de 2020;

Implantamos uma Nova Política Comercial, centralizando as operações da Loja 
Escoteira Nacional. Assim, ampliamos a rede de distribuição, modernizamos as lojas 
e desenvolvemos novos parceiros comerciais. Decorre daí um aumento de 27% no 
resultado líquido da Loja Escoteira, que apenas em 2018 deixou para a instituição 
mais de 3 milhões de reais para aplicação nos nossos objetivos associativos;

A disponibilidade financeira, com recursos livres (sem comprometimento), que foi 
recebida em 2016 na casa de 1,8 milhão, está sendo entregue em 2019 com um 
montante de 4,4 milhões, incluindo aí o terreno que adquirimos, contíguo à nossa 
propriedade, para futura ampliação da Sede Nacional;

Inauguramos o Novo Centro de Distribuição da Loja Escoteira, um galpão amplo 
e moderno em Curitiba, que acomoda toda a estrutura comercial a associação;

Instituímos um programa de redução gradativa dos preços de produtos essenciais 
ligados à aplicação do programa educativo, ampliando o acesso e a inclusão;

Aumentamos substancialmente o nosso fundo de reserva, aspecto que amplia a 
segurança financeira da associação;

A nossa WebTV Jornada Escoteira é um sucesso e contribui para potencializar a 
estratégia de comunicação multimídia destinada aos públicos interno e externo, 
somando-se ao site e às tradicionais redes sociais nas quais estamos presentes;

Disponibilizamos uma nova funcionalidade do mAPPa Adulto, para o 
acompanhamento das rotas de aprendizagem dos voluntários em formação. Isso 
nos coloca na vanguarda em relação à Gestão de Adultos, patamar que já havíamos 
alcançado em relação ao nosso Programa Educativo.

Além disso, vários materiais de apoio educativo foram produzidos, como os vídeos 
da série “Escotismo na Prática”, livros de jogos e técnicas úteis.

Reunimos o nosso tradicional MutECO – 
Mutirão Nacional Ecológico e o MutCOM 
– Mutirão Nacional de Ação Comunitária 
com o EducAÇÃO ESCOTEIRA e criamos 
o conceito de Atividades Estratégicas, 
com distintivos associados ao listel 
anual que incentivam a participação dos 
associados nessas atividades de grande 
projeção junto à sociedade.

Irmãs e Irmãos de ideal,

Uma estratégia específica de crescimento,

Uma estratégia de suporte às Regiões e 
Unidades Escoteiras Locais,

Um sistema de Atividades Estratégicas que 
nos fazem mais conhecidos

Um conjunto completo e atualizado de 
ferramentas de Métodos Educativos

Uma estratégia de suporte tecnológico 
para a prática escoteira

Uma estratégia para nos associar a outros 
segmentos de educação

Uma forte interação internacional 
para aprender e ensinar no espaço da 
fraternidade mundial

Uma robusta estratégia de fortalecimento 
da gestão institucional

Uma estratégia diferenciada de 
comunicação e advocacy
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Você gostaria de uma vida cheia de

Aventuras?

Fomos premiados pela WOSM, durante a 
Conferência Mundial em Baku, com um 
diploma de destaque pelo crescimento 
do nosso efetivo, aspecto que também foi 
considerado pelo Escritório Mundial ao 
selecionar os Escoteiros do Brasil como 
associação parceira em projeto inédito 
de aceleração do crescimento;

Fomos escolhidos pela WOSM para sediar o 3º Congresso Mundial de Educação 
Escoteira, que será realizado em dezembro de 2019 no Rio de Janeiro;

Firmamos parceria inédita e somos representantes da Loja Escoteira Mundial no 
âmbito do Mercosul, o que amplia as nossas fontes de receita e facilita o acesso aos 
materiais;

Por fim, tivemos a alegria de ver, na Conferência Interamericana do Panamá, o 
brasileiro Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro eleito como membro do Comitê 
Interamericano de Escotismo.

Criamos a Página de Transparência no 
nosso endereço oficial na internet, para 
melhor acompanhamento da gestão 
pelos associados e o público em geral;

Instalamos uma confortável sala de reuniões no subsolo da nossa sede, que abriga 
as diversas reuniões que ocorrem ao longo de cada ano;

Foi criado um importante sistema de mobilização de recursos, com múltiplos 
canais e estratégias (livro, curso em ead, plataforma na internet e outros recursos), 
que envolve também a assessoria às Regiões Escoteiras no financiamento de suas 
atividades.

Implementamos o projeto Embaixadores 
do Escotismo, com o ator e comediante 
Luís Miranda e o apresentador de TV e 
aventureiro Celso Cavallini, que atuam 
na promoção do escotismo brasileiro 
cedendo gratuitamente sua imagem e 
projeção social;

Engajamo-nos definitivamente na temática dos ODS – Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e temos efetiva participação no 
CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e no 
CONJUVE – Conselho Nacional da Juventude;

Firmamos importantes alianças estratégicas com a ONU Mulheres, ONU Meio 
Ambiente e ONU Voluntários, além do WWF, Maurício de Sousa Produções e 
outros parceiros com quem desenvolvemos ações efetivas em todo o país;

Articulamos a instalação da Frente Parlamentar Escoteira no Congresso Nacional, 
na legislatura anterior e na atual, mobilizando parlamentares no apoio às questões 
de interesse do escotismo, da criança e da juventude brasileira.

Tudo isso possui um fio condutor, que é o Plano Estratégico 2016-2021, cujo 
primeiro triênio se encerra com mais de 90% das ações previstas executadas. Aliás, a 
possibilidade de acompanhamento sistêmico dos avanços do Plano Estratégico, com 
ferramentas de tecnologia de ponta, constitui um importante avanço que permite 
orientar melhor os esforços da organização nos seus processos de crescimento e 
desenvolvimento.

Feita essa pequena retrospectiva, um pequeno extrato das centenas de ações 
promovidas ao longo da nossa gestão, resta agradecer, em nome da Diretoria  
Executiva Nacional, a cada voluntário e profissional do Nível Nacional, das Regiões 
e Distritos, dos Grupos e Seções Escoteiras Autônomas em todo o país, que 
contribuíram para que as nossas crianças, adolescentes e jovens pudessem desfrutar, 
por mais esse período, de todos os benefícios que o escotismo proporciona.

Temos a certeza do dever cumprido; a alegria de ver os resultados alcançados, que 
constituem um importante legado para a nossa organização escoteira; a consciência 
de que fizemos o nosso melhor possível; o orgulho de termos sido partícipes dessa 
construção coletiva tão relevante; e, sobretudo, a gratidão a Deus pela oportunidade 
que tivemos de vivenciar essa experiência.

A partir de amanhã, 1º de maio de 2019, uma nova equipe estará encarregada de 
executar o segundo triênio do Plano Estratégico 2016-2021. Desejamos que façam 
uma gestão exitosa em favor do escotismo brasileiro.

Conforme afirmei durante a nossa Assembleia Nacional ocorrida no último final de 
semana, foi um prazer e uma honra servir como Presidente dos Escoteiros do Brasil.

Recebam o meu fraterno SEMPRE ALERTA!

Assista ao vídeo do Relatório Anual de 2018: https://youtu.be/Gyi2rSk04lk

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
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