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São Paulo, 21 de dezembro de 2016.
Prezados associados
É gratificante escrever a retrospectiva deste ano de superações a todos os queridos associados
do Yacht Club Paulista.

O período foi árduo sem dúvida alguma, atípico e repleto de incertezas, colocando à prova nossa confiança
nas instituições público-privadas e realçando a falta de moralidade de vários burocratas e governantes
do País.

Diante deste cenário, nossa economia entrou em declínio e para mantermos o caixa equilibrado tivemos
de implantar uma efetiva política de austeridade. Algumas medidas foram complexas, outras mais simples.
Fizemos ajustes nos recursos humanos trabalhando no ganho de eficiência, mantendo os custos da folha
em níveis aceitáveis e com responsabilidade. Saibam, porém, que estamos cientes de que a cooperação do
associado, sempre priorizando os interesses do YCP, foi fundamental para sustentarmos a estrutura do
clube.

Por outro lado, investimentos indispensáveis foram mantidos, projetando assim, a notoriedade do YCP no
cenário nacional, fazendo com que o número de novos associados cobrisse a lacuna provocada por aqueles
que saíram. Consideramos que na atual situação, mantermos o saldo de sócios estável é motivo de
comemoração. Vejam que segundo o Sindi-Clube, pelo fato de os clubes não possuírem caráter essencial
na atual realidade social das famílias, milhares de associados se desligam anualmente, deixando as
entidades à deriva. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, o IBGE registrou queda de 40% nos últimos anos.

Nossa equipe também trabalhou arduamente para fechar parcerias com clubes notáveis como, o Clube de
Campo São Paulo, com o qual somaremos esforços nas regatas da Copa Paulista, e com o Iate Clube de
Santos, com inédito convênio de reciprocidade de acesso entre os associados. Neste mês de dezembro
recebemos promissora visita do presidente do Esporte Clube Pinheiros e seus diretores de Esportes,
Comunicação e Marketing, com objetivo de fecharmos em breve, acordo que já vem sendo articulado.
Inicialmente será específico para oferecer às crianças a oportunidade de formarem equipes de vela e
remo através do apoio e do investimento do Pinheiros em infraestrutura a médio prazo.

Outro trabalho relevante, desenvolvido de “vento em popa”, foi constatado na área comercial com
aumento de 10% nos eventos corporativos. Realizamos o nosso primeiro "Open House" para mostrarmos e
oferecermos os espaços do clube de forma profissional aos futuros clientes.
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Equipes desta área promoveram durante o ano, gratuitamente, atividades de capacitação e motivação a
todos os funcionários do YCP. Estas e outras ações de gestão foram suficientes para contribuir com um
balanço positivo, sendo que a receita mensal cresceu 5% em relação ao ano anterior, mantendo
o equilíbrio nas despesas.

Contudo, observando o esforço de cada integrante desta equipe fantástica de voluntários ao longo do ano
em favor do YCP, não tenho dúvidas de que nossa maior satisfação foi a construção dos pisos do Parque
Náutico, inaugurado neste mês, cumprindo à risca o cronograma físico e com total controle financeiro. Um
exemplo de bom planejamento, união e força de um clube tradicional, que tem na qualidade e no
envolvimento dos seus associados seu maior valor.

Para encerrar, gostaria de convidá-los para uma festa muito especial para celebrarmos com muitas
famílias, infindáveis histórias e centenas de amizades na comemoração do aniversário de 85 anos do YCP.
Reserve desde já a data de 19 de março, escolhida com carinho para você desfrutar de mais um momento
histórico.

Nossos mais sinceros cumprimentos a vocês, ilustres associados, e aos seus familiares.

Desejamos boas festas e um ano de 2017 com muitas realizações.

Bons ventos!!!

___________________________

José Francisco Agostini Roxo
Comodoro

