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Relatório de Atividades ABCR - 2012 
  
O ano de 2012 foi de transição na ABCR, em razão da mudança da gestão da sua Diretoria 
Executiva, e dos demais órgãos que a compõem. Eleita e empossada no final de março, a 
nova Diretoria Executiva teve como primeira grande atividade a responsabilidade de realizar 
a quarta edição do FLAC - Festival ABCR, em São Paulo, e garantir que tudo 
transcorresse adequadamente. 
  
Em seguida, o foco da Diretoria foi no planejamento para o ano e em ações estruturantes, 
sendo elas, basicamente: sede da ABCR e investimento em comunicação. 
  
Quanto à sede, pela primeira vez na história da ABCR, passamos a dispor de um endereço 
comercial, em parceria estabelecida junto à ABONG, com quem dividimos um escritório na 
cidade de São Paulo. Também ativamos uma linha de telefone fixo, facilitando assim o 
contato com nossos associados. 
  
Para atuar na sede, foi contratada uma estagiária de Secretariado que, desde outubro de 
2012, está a disposição para atender às necessidades da Diretoria e dos associados. 
  
No que diz respeito à comunicação, a Diretoria investiu para fazer da página na internet e 
do boletim semanal referências nacionais em captação de recursos, e os números provam 
que o trabalho logrou alcançar resultado considerável. O site passou de cinco mil acessos 
únicos por mês, em novembro de 2011, para 20 mil em dezembro de 2012, e os e-mails 
cadastrados para receber o boletim saltaram, de 5.400 em janeiro de 2012, para 9.600 em 
dezembro do mesmo ano. 
 
  
Principais atividades da ABCR em 2012: 
  
Geral: 
 

 Estruturação da sede física: desde outubro a ABCR conta com um endereço 
comercial para apoio operacional do trabalho da Diretoria, com um escritório que foi 
montado em São Paulo, na região central, e em parceria com a ABONG. O escritório 
está equipado com um computador e um notebook, impressora e linha telefônica, 
que está a disposição dos associados cinco horas por dia. 

 Contratação de estagiária: iniciamos a montagem de equipe própria da ABCR com a 
contratação, em setembro, de uma estagiária de secretariado para apoio à gestão. A 
estagiária atua no escritório da ABCR e fica a disposição da Diretoria para os 
trabalhos operacionais e de acompanhamento, respondendo aos e-mails dos 
associados, aos telefonemas, enviando cartas, fazendo controle do material de 
papelaria da sede, etc. 

 Atualização das atas dos últimos três anos: registramos em cartório as atas dos 
últimos três anos de Assembleias Gerais Ordinárias, e também a ata da Assembleia 
Geral Extraordinária de 2011, que se encontravam ainda não oficializadas no 
cartório. Desde julho do ano passado, quando foram recebidas devidamente 
registradas, a atual Diretoria é formalmente representante legal da ABCR, com toda a 
documentação junto às instâncias públicas regularizadas e atualizadas. 
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 Criação de um comitê de pesquisa da ABCR: em outubro foi criado um comitê de 
pesquisas para apoiar a Diretoria Executiva na realização dos levantamentos com o 
perfil dos associados, e outras pesquisas que se fizerem necessárias. O comitê é 
composto por associados e professores convidados, e formatou a primeira pesquisa, 
lançada no início de 2013. Também foi fechada uma parceria com a empresa 
SurveyMonkey, que cedeu uma licença anual gratuita para a realização das 
pesquisas da ABCR. 

 Boletim: além de manter a periodicidade do boletim da ABCR, a Diretoria foi 
responsável direta por fazer crescer substancialmente o número de interessados em 
recebê-lo semanalmente. O cadastro evoluiu de 5.600 e-mails, em janeiro de 2012, 
para 9.500 no final do mesmo ano, sempre com o pedido voluntário dos interessados 
em recebê-lo. 

  
Eventos: 
 

 Realização do 3º Encontro ABCR de Captadores: no mês de março, durante o 
Congresso GIFE, a Diretoria Executiva da ABCR realizou um evento paralelo, 
exclusivo para associados ativos, para apresentar casos de sucesso de captação de 
recursos, no qual compareceram captadores do Greenpeace, Associação Viva e 
Deixe Viver e SOS Mata Atlântica. No total, mais de 80 pessoas compareceram. 

 Realização do FLAC - Festival ABCR 2012: 280 participantes se reuniram no Espaço 
APAS, em São Paulo, para a quarta edição do FLAC - Festival ABCR. Durante três 
dias, mais de quarenta sessões de palestras e espaços abertos congregaram os 
profissionais de captação de recursos em um evento que marcou, para o público 
geral, a transição entre as duas gestões da Diretoria Executiva. 

 Realização do evento Seminário Mobilização de Recursos sob a Visão Empresarial e 
o Papel do Captador de Recursos junto à Iniciativa Privada durante a ONG Brasil, em 
São Paulo. Esse evento foi aberto a todos os interessados e contou com a 
participação de mais de 150 pessoas, sendo a primeira vez que a ABCR debateu 
abertamente a relação entre empresas e captadores de recursos para organizações 
da sociedade civil. Também foi realizado no dia 7 de dezembro, no qual a ABCR 
celebrou o seu décimo-terceiro aniversário de fundação. 

  
Benefícios para Associados: 
 

 Fórum Mundial de Negócios Sociais: associados da ABCR tiveram 10% de desconto 
para participar do Fórum Mundial de Negócios Sociais, evento realizado em outubro 
de 2012 no Rio de Janeiro, e conduzido pela organização NESst. 

 FLAC - Festival ABCR: mantendo a tradição, a ABCR ofereceu aos associados 
desconto de 40% para inscrição no FLAC - Festival ABCR, que em 2012 foi realizado 
em São Paulo, no mês de maio. Esse desconto equivaleu a quase 300 reais de 
economia para os associados e associadas. 

 7º Encontro Paulista de Fundações: no mês de outubro, em São Paulo, a Associação 
Paulista de Fundações realizou o seu sétimo encontro, tendo oferecido desconto de 
10% aos associados da ABCR. 

 Cursos: as parcerias estabelecidas pela ABCR em 2012 permitiram oferecer aos 
associados descontos em cursos de captação de recursos de duas organizações: 
IATS - Instituto de Administração do Terceiro Setor, que ofereceu 10% de desconto, 
e Diálogo Social, que ofereceu 20% de desconto para associados da ABCR. 
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 XIII Congresso Brasileiro do Terceiro Setor: no mês de setembro, em São Paulo, foi 
realizado a décima terceira edição do Congresso Brasileiro do Terceiro Setor, na qual 
associados da ABCR contaram com 5% de desconto no valor da inscrição. 

 AFP: todos os associados ativos da ABCR têm pleno acesso ao site da Association 
of Fundraising Professionals (AFP), organização norte-americana que reúne os 
captadores dos Estados Unidos, México e Canadá. Os associados da ABCR são 
considerados como associados da AFP e têm também direito aos mesmos benefícios 
que os associados da organização coirmã. 

 VI Fórum ABA Rio de Comunicação Integrada de Marketing: em novembro, no Rio de 
Janeiro, associados tiveram desconto para participar do VI Fórum ABA Rio de 
Comunicação Integrada de Marketing. 

  
Parcerias: 
 

 Folha Empreendedor 2012: a parceria da ABCR com o Prêmio Folha Empreendedor 
Social foi mantida em 2012, e divulgamos a premiação dentre nossa base de e-mails, 
bem como tivemos promoção da parte deles do FLAC - Festival ABCR 2013. Além 
disso, fez parte da parceria a publicação de artigos de opinião da ABCR, e por isso 
três textos do Presidente da ABCR foram divulgados no portal do Prêmio Folha 
Empreendedor dentro do site da Folha. 

 IATS: Conforme já antecipado acima, a ABCR estabeleceu formalmente uma 
parceria com o Instituto de Administração do Terceiro Setor - Luis Carlos Merege, 
que está oferecendo desconto aos nossos associados. 

 Diálogo Social: a Diálogo Social é uma empresa de cursos na área do terceiro setor, 
com quem a ABCR também estabeleceu formalmente uma parceria em 2012 para 
oferecer descontos aos associados. Em contrapartida, em 2012, a Diálogo repassaria 
parte do recurso das inscrições para ajudar a financiar o trabalho da ABCR. Essa 
segunda parte da parceria não deu certo e ela foi remodelada para 2013. 

 ABA Rio: o Núcleo Regional Rio de Janeiro da ABCR realizou em 2012 uma parceria 
com a ABA Rio para desconto nos eventos realizados por eles que possuem foco na 
comunicação estratégica.  

 Santa Casa de Misericórdia: com a realização do FLAC - Festival ABCR 2013 em 
Salvador, a ABCR estabeleceu uma parceria formal com a Santa Casa de 
Misericórdia de Salvador para a produção do evento. 

 ABGC/UCAM: cessão de espaços para a realização dos encontros da ABCR Rio.  

 Seconci-Rio: para a realização do I Fórum [Rio] de Captação de Recursos, a ABCR 
Rio contou com o patrocínio e parceria do Seconci-Rio.  

  
Representação: 
 
Participação da Diretoria Executiva da ABCR em eventos: a ABCR participou dos eventos 
abaixo, palestrando em nome dos captadores de recursos e debatendo temas relativos à 
área: 

 5º Encontro Gaúcho do Terceiro Setor - Nova Hamburgo/RS - 27/09 

 XIII Congresso Brasileiro do Terceiro Setor - São Paulo/SP - 28/09 

 Simpósio de Captação de Recursos do GACC - São José dos Campos/SP - 19/10 

 V Fórum do Terceiro Setor do Espírito Santo 

 I Encontro de Captadores de Recursos de São José do Rio Preto - ECARP - São 
José do Rio Preto/SP - 01/08 
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Núcleos: 
 

 Criação do Núcleo Paraná da ABCR, em setembro de 2012, com início das 
atividades logo em seguida. 

 Núcleo SP: realização de 9 Nutrindo Relações. 

 Núcleo RJ: realização de 03 encontros temáticos, 07 reuniões de associados e o I 
Fórum [Rio] de Captadores de Recursos. 

  
Grupos: 
 

 Criação do Grupo Temático de Direito: no segundo semestre de 2012 foi criado, 
ainda informalmente, o Grupo Temático de Direito, reunindo profissionais de 
captação de recursos para debater os aspectos jurídicos da profissão e o seu efeito 
da estrutura jurídica do Terceiro Setor no financiamento das organizações. O 
primeiro passo dado foi a constituição de uma lista de discussões sobre o tema, via 
e-mail. 

 Retomada do Grupo Temático de Educação: em novembro a ABCR também deu 
retomada às discussões do Grupo Temático de Educação, que encontrava-se sem 
direção 

 Grupo Cultura: articulação com o Governo Federal, a partir do Ministério de Cultura, 
para definição de pautas conjuntas e preparação para o trabalho de incidência 
política da ABCR na área. 

 Comitê de Pesquisa: conforme já relatado acima, o Comitê de Pesquisa foi formado 
em novembro de 2012 e preparou os alicerces para o trabalho em 2013. 

  
Associados: 
 
Evolução do quadro de associados da ABCR nos últimos três anos: 
  

Ano Associados 

2010 52 

2011 250 

2012 509 

 
Distribuição por gênero dos associados nos últimos três anos: 
 

 
Gênero 

 
2010 2011 2012 

Masculino 30 119 196 

Feminino 22 114 251 

Pessoa Jurídica 0 17 62 

Total 52 250 509 
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Distribuição por Estado da Federação dos associados em 2012: 
 

Estado Associados 

AC 1 

AL 2 

AM 5 

AP 0 

BA 41 

CE 22 

DF 10 

ES 9 

GO 10 

MA 4 

MG 47 

MS 3 

MT 5 

PA 3 

PB 6 

PE 6 

PI 2 

PR 11 

RJ 98 

RN 3 

RO 2 

RR 0 

RS 29 

SC 16 

SE 6 

SP 163 

TO 5 

Total: 509 

 


