
FESTIVAL ABCR 2021 - GRADE DE PROGRAMAÇÃO - ONLINE
Masterclasses

22 e 23 de junho 28 ferramentas de baixo custo para acelerar o crescimento da sua base de doadores individuais (4 horas)

22 a 25 de junho Desenvolvimento Institucional e Sustentabilidade Financeira das OSCs (12 horas)

24 e 25 de junho Conhecendo as possibilidades de captação de recursos com a administração pública (6 horas)

26 e 27 de junho Diversificar para crescer – 36 estratégias de captação: conheça e diversifique as fontes e estratégias de captação de recursos da sua organização (6 horas)

PALCO PALCO 1 PALCO 2 PALCO 3 PALCO 4 PALCO 5 PALCO 6 PALCO 7 PALCO 8
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9h Boas vindas e abertura do Festival ABCR 2021

9h30 Entrevista de Abertura

10h Parceria Governo, Empresas e Sociedade Civil na captação para a Fábrica de Vacinas

11h
Captação de Recursos: 
Planejar ou Executar? 
“Ser ou não ser, eis a 

questão”

Como digitalizar sua 
mobilização de 

recursos

Captação e 
Comunicação juntas 
para potencializar os 

resultados para a 
organização

Caçadores de 
Doadores

Arte, Tecnologia e 
Engajamento Social na 

Mobilização de 
Recursos

Como os líderes de 
base estão reduzindo a 
desigualdade digital na 

mobilização

Captação para a Saúde
ESG em grande 

organizações 
Ambev

12h Intervalo para Almoço

13h30
Círculos de Doação, o 
que são e como iniciar 

um

Desenvolvendo 
Pessoas para 
desenvolver 
organizações

Como aplicar 
pensamento sistêmico 

na gestão de 
comunicação das 

organizações?

Captação de Recursos 
Internacionais

Fomento da atuação 
em rede para 

potencialização de 
Projetos Sociais: o case 
do coletivo Unificados 

pela Pop Rua em 
Recife

Os crescentes desafios 
da ética, transparência 
e responsabilidade na 
captação de recursos

Captação para 
Inovação e Tecnologia

Embaixadores: P2P e 
Group Fundraising, o 
futuro da captação 

online
Doare

14h30 Qual é o perfil do doador brasileiro depois da pandemia?

Pós-Festival Mentoria Coletiva
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9h Captação de Recursos, uma profissão feminina

10h

Saiba como 
desenvolver suas 

competências como um 
profissional de 

captação de recursos

ESG – A sigla que está 
movimentando o 

mercado financeiro e 
irá impactar o terceiro 

setor

Como utilizar o Google 
Ad Grants para a 

Captação de 
Recursos?

Captando Recursos 
junto ao Orçamento 

Público Federal – OGU

Fundo Nordeste 
Solidário, uma 
experiência de 

captação coletiva por 
uma rede de pequenas 
associações do interior 

– Lições e Desafios

Doações durante a 
pandemia: tendências 
dos doadores e lições 

aprendidas pelo 
GlobalGiving

Captação para a 
Educação

Funil de doação 
Trackmob

11h
Lado a Lado: Captação 
de recursos a partir da 
experiência de campo

Gestão Participativa 
como estratégia no 
fortalecimento das 

parcerias

Comunicação para 
Captação de Recursos: 
o doador no centro das 

nossas campanhas 
(Donor Centered 
Communication)

Instituições + artistas + 
doações individuais = 

R$ 2,4 milhões contra a 
Covid-19

O match do bem: 
inovando na captação 

de recursos

Captação para 
Instituições Religiosas

Captação para a 
Cultura e Economia 

Criativa

11h - 11h25
Espaço dos 

Patrocinadores - SBSA

11h30 - 11h55
Ferramentas de apoio 
ao planejamento da 
captação - Criando

12h Intervalo para Almoço

13h30
A evolução da captação 

de recursos no 
GRAACC

Conheça um método 
para organizar o seu 

projeto de Captação de 
Recursos

Embaixadores TETO 
Brasil: como usamos a 

comunicação digital 
para mobilizar e captar 

mais do que nunca

Programa de Fidelidade 
como estratégia de 

retenção

Loja social: migrando 
do antigo bazar para 

uma unidade 
mantenedora da OSC?

13h30 - 13h55
#GivingTuesday / Dia 

de Doar - o maior 
movimento de 

generosidade do 
mundo

Captação Institucional

13h30 - 13h55 
Reflexões e Insights 
para Campanhas de 

FundRaising - Repense

13h55 - 14h20
A Certificação 

alavancando sua 
carreira - conheça o 

CFRE

14h - 14h25         
Influência da Gestão 

para captação de 
recursos - Audisa

14h30 Investindo nas capacidades de gestão como estratégia de sustentabilidade

Pós-Festival Mentoria Coletiva

19h30 - Lançamento do documentário Doar Faz Bem
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9h Recorde de doações e OSCs: um estudo sobre quem mais se destacou na pandemia - e os porquês

10h

Desafios da Captação 
de Recursos de 
Médicos Sem 

Fronteiras em frente a 
COVID-19

Os desafios da 
integridade na captação 

de recursos

O futuro e o novo 
presente dos eventos 

de captação

Reversão de 
Cancelamentos no 
Hospital Pequeno 

Príncipe

Captação para 
tecnologias sociais. 

Desafios para associar 
investimento social com 

inovação

Thomas Reuters 
Foundation

Captação com 
Empresas

10h - 10h25
Doações Internacionais

Pinheiro Carrenho

10h30 - 10h55
Repensando os 

relacionamentos: 
Educação para a 

Gentileza e a 
Generosidade

Umbigo do Mundo

11h

A valorização da 
captação de recursos e 

sua equipe - a 
experiência do 

Greenpeace

Rotary: como captar 
recursos entre 

voluntários

Produzindo, 
comunicando e 

engajando: conectando 
regionalismo com as 

campanhas de 
captação do Hospital 
do Câncer de Passos

Santo de casa também 
faz milagre. Um guia 

prático para trabalhar o 
que sua OSC tem de 

melhor e construir 
parceria de resultado 

com seus fornecedores

União Amazônia Viva: 
apoio para combate à 

COVID-19 entre 
comunidades indígenas 

e tradicionais

Doar para Transformar: 
mobilizando recursos 

para a Justiça 
Socioambiental e de 

base comunitária

Captação com 
Indivíduos

Espaço dos 
Patrocinadores

Espaço dos 
Patrocinadores

12h Intervalo para Almoço

13h30 A nova geração de investidores sócio-ambientais

14h30 O reconhecimento da profissão de captação e o impacto que isso terá na sua vida

Cultura de Captação Redes, parcerias e colaborações para captação de recursos

Desenvolvimento Institucional Internacionais

Engajamento e Comunicação Reuniões dos Grupos Temáticos da ABCR

Fontes, ferramentas e processos para a captação de recursos Palestras Patrocinadas


