
 

 

 

 

 

10 de abril de 2017 

Para distribuição imediata 

 

Brazi lFoundation anuncia parceria com a ABCR 

A Fundação oferecerá bolsas a lideranças e gestores para participação no Festival ABCR 

 

A Brazi lFoundation tem o prazer de anunciar uma parceria pioneira com Associação Brasileira de Captadores 

de Recursos (ABCR), oferecendo bolsas para 40 gestores de organizações apoiadas pela fundação para que 

participem do Festival ABCR 2017. O Festival é um evento dedicado a discutir a captação de recursos para 

organizações da sociedade civil. O evento tem três dias de duração, mais de 100 horas de conteúdo total e 

reúne  500 participantes de todo o país.  

 

A Brazi lFoundation realiza encontros de formação de gestores e lideranças das organizações que apoia desde 

2003. Este ano o encontro será feito junto com o Festival ABCR, que oferece o melhor conteúdo disponível no 

Brasil para profissionais buscando aprimoramento na área de captação de recursos. 

 

“A captação de recursos é o calcanhar de Aquiles de muitas organizações da sociedade civil. Nos EUA existem 

cursos e até programas de mestrado nas grandes universidades, mas no Brasil existem poucas oportunidades 

de treinamento em captação. O Festival ABCR reúne os melhores profissionais do Brasil e do mundo e 

acreditamos que oportunizar esse conteúdo para organizações que apoiamos seja um passo importante para 

seu crescimento e sustentabilidade.” comenta Patricia Lobaccaro, presidente e CEO da Brazi lFoundation. 

 

A nona edição do Fest ival ABCR será em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de maio de 2017, no Amcham 

Business Center. Participam anualmente do evento profissionais da área de captação e mobilização de recursos 

de organizações da sociedade civil, gestores de associações e fundações em busca da sustentabilidade 

financeira das suas organizações, acadêmicos, estudantes, pesquisadores e demais interessados em 

compreender a situação atual e as tendências de mobilização de recursos no Brasil. 

 

A programação completa do evento pode ser acessada aqui: 

http://festivalabcr.org.br/programacao/completo/ 



 

 

 

Sobre a Brazi lFoundation 

A Brazi lFoundation mobiliza recursos para ideias e ações que transformam o Brasil. Em 16 anos, a Fundação 

já arrecadou mais de US$ 37 milhões que foram investidos em iniciativas sociais nas áreas de Educação, 

Saúde, Cultura, Desenvolvimento Socioeconômico e Direitos Humanos. Os recursos levantados permitiram à 

Brazi lFoundation identificar, financiar e monitorar mais de 500 projetos sociais em 26 estados brasileiros, 

beneficiando diretamente milhares de pessoas. 

 

Sobre a ABCR 

A Associação Brasileira de Captadores de Recursos é uma organização sem fins lucrativos composta por 

captadores de recursos que tem uma ampla representação nacional e propicia condições para o intercâmbio 

técnico, a troca de experiências e o desenvolvimento comum da profissão. Criada em 1999, tem a missão de 

promover, desenvolver e regulamentar a atividade de captação de recursos, vista hoje como um dos grandes 

desafios do Terceiro Setor. Entre suas principais metas, destacam-se a de trabalhar para assegurar a 

credibilidade e a representatividade da profissão e a de apoiar, indiretamente, organizações sociais na 

importante tarefa de construir uma sociedade mais justa 

www.captadores.org.br 

 

 

 


