Entrevista do professor e diretor executivo da ABCR: João Paulo Vergueiro à
sessão storytelling-life do Instituto Satya.

João Paulo Vergueiro é professor da FECAP, onde leciona disciplinas
relacionadas ao Terceiro Setor, e também é diretor executivo da ABCR: Associação
Brasileira dos Captadores de Recursos em que há várias organizações sociais,
responsáveis por incluir jovens no mercado de trabalho, associadas à ABCR.

Nesta entrevista ele fala um pouco sobre o que é a ABCR, as vantagens às
organizações sociais de diversos segmentos e o benefício de se associar, além do evento
anual: Festival ABCR que acontece há 12 anos na cidade de São Paulo.

Confira abaixo:

ALEXANDRE (IS)*: JP o que é a ABCR?
JOÃO PAULO: ABCR é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. É uma
ONG, uma associação que tem como objetivo promover a sustentabilidade econômica
das organizações sociais (ONGS) brasileiras. Qual é a ideia? A ideia é que as essas
organizações não pensem apenas nos seus projetos sociais, não pensem apenas em seus
beneficiários, mas que também repensem à respeito de gerar receita para promover
impactos. Para gente conseguir mudar as vidas das pessoas, a ONG tem de ser
sustentável financeiramente, e a ABCR ajuda a promover isso. A ABCR, na verdade,
promove

atividades,

eventos,

conteúdos;

divulga

vagas;

faz

companha

de

conscientização sobre doações. Qualquer uma que se encontra no Terceiro Setor pode se
associar, fazendo, portanto, parte da ABCR.

ALEXANDRE (IS)*: Como as ONGS que oferecem formação profissional gratuita
a jovens podem se associar à ABCR?
JOÃO PAULO: As organizações que trabalham com formação profissional gratuita de
jovens podem fazer parte da ABCR preenchendo o formulário no nosso site:
www.captadores.org.br. Alias, há já algumas que são associadas a nós. Há uma
anuidade a ser paga, renovada a cada doze meses e que permite que elas façam parte da

nossa rede, interajam com outras organizações e gozem dos benefícios de ser uma
associada.
ALEXANDRE (IS)*: Quais são os benefícios e vantagens destas organizações
sociais se tornarem associadas?
JOÃO PAULO: Primeiro benefício de ser associado(a) é fazer parte da rede:
organizações sociais e pessoas que promovem uma sociedade civil mais forte, mas justa
e democrática. Diretamente, as organizações associadas têm descontos em eventos que a
ABCR promove. Por exemplo, no grande encontro anual: o Festival ABCR. Segundo,
elas ganham 20% de desconto. Nos cursos da ABCR também têm 50% de desconto.
Fora os descontos em eventos dos nossos parceiros. E todos os meses surgem novas
oportunidades dessas ONGS se capacitarem através de seus colaboradores. Portanto, a
ABCR é uma associação que, além de fortalecer o setor, oferece benefícios e vantagens
aos seus associados.
ALEXANDRE (IS)*: Sobre esse evento anual: Festival ABCR, em qual mês ele
ocorre? Poderia nos dar mais informações sobre?
JOÃO PAULO: O Festival ABCR é um evento que já ocorre há 12 anos e promove a
integração, o desenvolvimento e a formação daqueles (as) que atuam captando recursos,
mobilizando doações, vêm buscando a sustentabilidade econômica de suas organizações
sociais. Por três dias nos reunimos, sempre na cidade de São Paulo, geralmente nos
meses de maio ou junho. São mais 600 profissionais que passam três dias em dezenas
de palestras, fazendo networks, celebrando, confraternizando. Todos movidos pelo
mesmo propósito: que é conseguir que as sua ONG tenha mais recursos para promover
mais impacto social e ambiental.
Entrevista realizada em outubro de 2020.
*Instituto Satya

