
GUIA do FESTIVAL ABCR 2022

Datas

O Festival ABCR 2022 será realizado em dois dias, 27 e 28 de junho, segunda e terça,
exclusivamente em formato presencial.

As masterclasses serão realizadas nos dias 25 e 26 de junho, sábado e domingo, também em
formato presencial, e são exclusivas para quem comprou o ingresso especial para elas.

* * *

Locais

O Festival ABCR 2022 será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, que fica dentro
do Shopping Frei Caneca, na rua Frei Caneca 569, bairro Consolação, São Paulo.

Já as masterclasses serão realizadas no Pergamon Hotel, na Rua Frei Caneca, 80, próximo
ao Centro de Convenções.

Ambos os locais contam com uma rede ampla de hotéis próximos, além de contarem com
estacionamento próprio e fácil acesso por transporte público.

As estações de metrô mais próximas são a Higienópolis-Mackenzie, na linha 4-Amarela, e
Consolação, na linha 3-Verde. De ônibus é possível chegar por qualquer linha que vá da Av.
Paulista até a região central de São Paulo pela Rua Augusta, ou vice-versa.

* * *

Programação

A programação do Festival ABCR 2022 pode ser conferida de várias formas:

● Grade de Programação
● Programação Detalhada
● Descrição das Sessões

Para reduzir o consumo de papel e diminuir o impacto ambiental do Festival nós não
imprimimos a programação detalhada e nem a descrição das sessões. No evento só estará
disponível em papel a grade da programação.

Escolha com antecedência o que você quer assistir na programação!
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https://www.levitatur.com.br/festival-abcr-2022/pt-br/1124
https://drive.google.com/file/d/18sZcRL-j4Y5doB_-UdbrSJoCleCyyKMp/view
https://drive.google.com/file/d/1RmOBDORnBo3czHfDvxL63PlH_zbjrADN/view
https://drive.google.com/file/d/1W6vM16GmNs-DGslrgl-6Ona-3V1-wjjC/view


* * *

Estrutura do Festival

O Festival ABCR terá 8 palcos no total, distribuídos nas extremidades do Centro de
Convenções, e sem nenhuma parede dividindo os espaços. Ao centro ficarão os estandes dos
expositores do evento e espaço para os dois cafés da tarde que serão servidos.

Clique aqui e confira a planta baixa, com todos os palcos e espaços disponíveis no Festival.

* * *

Parceria - Hospedagem

Caso você venha de fora de São Paulo, ou queira se hospedar próximo ao Centro de
Convenções para melhor aproveitar os dois dias do evento, é possível encontrar um hotel na
parceria que temos com a empresa Levitatur, com tarifas negociadas para reservas em hotéis.

Clique aqui para acessar os serviços disponíveis.

* * *

Credenciamento

Não é necessário trazer o ingresso impresso para o credenciamento – evitando assim o
consumo de mais papel. Nós temos o seu nome no sistema e basta contar com um documento
de identificação para receber seu crachá de participante. Capricha na letra para escrever seu
nome nele!

O credenciamento estará aberto a partir das 08h30 nos dias 27 e 28.

* * *

COVID 19

Apesar de não ser mais obrigatório na cidade de São Paulo, recomendamos fortemente o uso
de máscara de proteção durante todo o evento. Ela serve para a sua proteção e para a
proteção das demais pessoas presentes. Nossa equipe de apoio estará toda de máscaras e
teremos álcool gel no Centro de Convenções.

* * *
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https://drive.google.com/file/d/1RCG_7KAqkrs0yXhV2TeplRZpEx6AiOi_/view?usp=sharing
https://www.levitatur.com.br/festival-abcr-2022/pt-br/1124


Tecnologia Silent speaker

Usamos a tecnologia silent speaker no Festival ABCR e, neste tipo de evento, não existem
paredes dividindo a sala e os participantes poderão acompanhar a palestra de onde estiverem
no evento, através de fones de ouvido especializados. Para retirar seu microfone silencioso
e receber instruções para uso, compareça aos locais de “Retirada de Fones” com um
documento físico em mãos.

Não deixe para pegar o seu fone apenas no horário das sessões paralelas, para evitar filas.
Retire-os assim que chegar ao evento. Antes de ir embora devolva-o no local designado e
recolha seu documento.

Fones não devolvidos ou perdidos deverão ser reembolsados pela pessoa responsável, no
valor de 3 mil reais cada.

* * *

Vestimenta

Venha como quiser no Festival! Não há um código específico para suas roupas, é importante
estar confortável e se sentir bem com o que você está vestindo. Lembre-se que estamos no
inverno e as temperaturas estão mais baixas. O espaço do Centro de Convenções, porém, é
climatizado.

* * *

Disponibilização de conteúdo - apresentações

Todos os slides utilizados nas sessões serão disponibilizados publicamente na página do
SlideShare da ABCR e poderão ser acessados online a partir do dia 04 de julho. A única
exceção será aqueles que não forem autorizados pelos próprios palestrantes.

* * *
Certificados

Os certificados de participação no Festival ABCR 2022 serão enviados para o email cadastrado
no ato de inscrição, até o dia 04 de julho, e somente para participantes que efetivamente
estiverem presentes no evento. Caso não receba o seu após essa data, entre em contato com
falecom@captadores.org.br para solicitá-lo.

* * *
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https://pt.slideshare.net/CaptacaoABCR
mailto:falecom@captadores.org.br


CFRE

Participantes do Festival ABCR 2022 receberão 13 pontos para tirar a certificação CFRE.
Membros ABCR têm 20% de desconto no valor do processo de certificação.

* * *

Lançamento de Livro

Durante o café da tarde, no dia 27 de junho, segunda-feira, será realizado o lançamento do
livro Inovação Social em Tempos de Soluções de Mercado, de Fábio Deboni. O lançamento
será no estande da ABCR, com a presença do autor. Compareça e adquira seu livro
autografado.

* * *

Diálogo Direto – Face-to-Face

Profissionais de captação de recursos estarão dentro do Festival ABCR buscando doadores via
diálogo direto para organizações selecionadas. Converse com eles e aproveite para saber mais
sobre essa técnica de captação.

* * *

Canecas e Copos

Não distribuiremos copos plásticos durante o Festival, com exceção nos dois cafés que
ocorrerão na tarde de cada dia.

Para se servir de água que ficará disponível durante o evento sugerimos que traga um copo ou
caneca de casa ou, se for membro ABCR, pegue um copo cortesia no nosso estande
(enquanto durarem os estoques).

* * *

Internet e aplicativo

O Centro de Convenções não disponibiliza wi-fi para acesso dos participantes e, por questões
técnicas, não teremos um aplicativo disponível para celulares esse ano. Sugerimos já vir com a
programação baixada em seu celular, para evitar o uso do 4G/ ou 5G. Por ser uma região
central e por estarmos em um andar alto do Shopping, a internet nos celulares costuma
funcionar bem.
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http://www.cfre.org/
https://drive.google.com/file/d/1RmOBDORnBo3czHfDvxL63PlH_zbjrADN/view


* * *

Hashtag e Fotos

Tire fotos, muitas fotos, faça vídeos, storys, reels, tiktok, tweet, etc. Use a abuse da hashtag
#FestivalABCR e mostre o quanto você está aproveitando o evento. Nós vamos acompanhar
nas redes e compartilhar as melhores publicações!

* * *

Mentorias Expressas (Esgotadas)

As mesas de mentoria são exclusivas para quem realizou agendamento prévio para conversar
com nossos patrocinadores e expositores. Respeite e apenas as use se estiver no seu horário.

As mentorias estão sendo oferecidas por
- Adverso Lab
- AGO Social
- Chapel & York (em inglês)
- Criando
- DePropósito Comunicação de Causas
- Doare
- Giving Agency
- Instituto Identidades do Brasil
- Pinheiro Carrenho Advogados
- Santander
- SocialDocs
- Trackmob

ATENÇÃO: ingressos esgotados para as mentorias.

* * *

Expositores

Aproveite os dois dias do Festival ABCR 2022 para conhecer e conversar com os expositores
do evento, que demonstrarão seus serviços e produtos para alavancar a captação de recursos
das instituições, ou para mostrar como apoiam o fortalecimento do setor. Eles são:

● ABCR
● Adverso.Lab
● AGO Social
● AMBEV
● Audisa
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● Chapel & York
● DePropósito Comunicação de Causas
● Doare
● Instituto Filantropia
● Trackmob

* * *

Happy Hour

A ABCR te receberá para um happy hour especial na segunda-feira, entre 19h30 e 22 horas,
no Pergamon Hotel (Rua Frei Caneca, 80). A primeira bebida para as 50 primeiras pessoas
será uma cortesia do diretor executivo da ABCR, João Paulo Vergueiro.

Cardápio:
● Bebidas: água, suco, refrigerante, cerveja, caipirinha, gin tônica
● Petiscos: bolinho de bacalhau, mini coxinha de frango, mini kibe, bruschetta de queijo

brie, dadinho de tapioca / geléia de pimenta, filé mignon gratinado / torrada de pão
rústico de fermentação natural, siri gratinado.

* * *

Sorteio

Durante o Festival ABCR você terá a oportunidade de concorrer ao sorteio do livro
“Empreendedorismo, o poder da ação”, de autoria da associada da ABCR Sandra Helena
Pedroso. O livro conta com a participação de vários empreendedores das áreas contábeis,
financeiras e de negócios que procuram contribuir com o desenvolvimento de empresários e
empreendimentos.

O sorteio será realizado na plenária de encerramento do Festival, terça-feira dia 28, após o
café da tarde.

* * *

Festival ABCR 2023

Gostou do Festival? Quem participar da edição 2022 terá 50% de desconto para se inscrever
na edição do ano que vem, que será no mesmo local, nos dias 03 e 04 de julho. O link
exclusivo para você aproveitar esse benefício, que será válido só até o dia 15 de julho, será
enviado logo após o evento.

* * *
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