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Avaliação Geral do Evento
Overall Evaluation of the Event

Qual é o seu grau de satisfação com a organização do
evento?
How satisfied are you with the event?
8% 3%

Muito satisfeito Very satisfied

89%

Satisfeito
satisfeitoSatisfied

Pouco
Somewhat satisfied
poucosatisfeito
satisfeito

Depoimentos | Testimonials:
“A troca de experiência com os líderes da organização foi muito rica e o conteúdo oferecido pela
BrazilFoundation certamente terão um impacto positivo no trabalho da organização. A equipe foi
extremamente atenciosa, gostei muito. Super obrigado.”
“The knowledge exchange between the leaders was very rich, and the content presented by
BrazilFoundation will certainly have a positive impact on our organization’s work. The team was very
attentive – I liked this a lot. Thank you very much.”
“Uma ótima oportunidade de formar vínculos e ter esse sentimento de que compartilhamos os mesmos
desafios. Embora estejamos em momentos diferentes. Há muita riqueza nessa rede.”
“It was a great opportunity to make connections and see that we share the same challenges, despite being
in different circumstances. This network is very rich.”
“Poderia ter mais apoio individual para focar mais nos problemas específicos de cada organização.”
“We could have received more individual Support focusing on the specific problems faced by each
organization.”

Atividade: Peer Learning - Compartilhando Desafios e Soluções Institucionais
Activity: Peer Learning – Sharing Challenges and Institutional Solutions
A atividade foi relevante para você e sua
organização?
Was the activity was relevant for you and your
organization?
3%

0%

Você recomendaria que continuássemos com essa
atividade?
Would you recommend we do this activity again?
3%

Sim Yes
Em parte Somewhat

97%

0%

97%

Sim Yes
Em parte Somewhat
não No

não No

Depoimentos | Testimonials:
“Essa proposta é excelente! É o primeiro programa que aproxima as lideranças, levo importantes
recomendações e reflexões.”
“This activity is excellent! This is the first program that approaches the leaders. I took important
recommendations and reflections from it.”
“A partir das opiniões dos colegas de grupo foi possível rever fragilidades. Foi importante a regra de ouvir
sem poder falar.”
“We were able to find our weak points through the opinions given by our colleagues in the group. The rule
about listening without talking was important.”
“De todos os editais que já fomos aprovados, é a primeira vez que pudemos interagir de modo efetivo com
outras organizações aprovadas. A interação e aprendizados são imensuráveis, bem como o networking
construído.”
“Of all of the calls that I have participated in, this is the first one through which we could effectively interact
with the other selected organizations. The interactions and lessons are priceless, as well as the network that
was built.”

Atividade: Palestra - Empreendedorismo e Criação de Marca
Activity: Lecture - Entrepreneurship and Branding
O conteúdo foi relevante?
Was the content relevant?
0%

O conteúdo será útil para sua organização?
Will the content be useful for your organization?
3%

Sim Yes

36%
64%

Em parte Somewhat
não No

43%

Sim Yes
54%

Em parte Somewhat
Não No

Depoimentos | Testimonials:
“Muito boa escolha! O empresário tem perfil empreendedor e uma visão muito inovadora.”
“Very good choice! He had an entrepreneurial profile and a very innovative vision.”
“Faltou abordar as dificuldades do início do negócio, o que foi feito para superá-las?”
“What was missing was what was done to overcome the difficulties at the beginning of the venture.”

Atividade: Oficina Gestão e Planejamento
Activity: Workshop on Planning and Management
As dinâmicas utilizadas ajudaram no seu
processo de aprendizagem?
Did the methods used during the workshop
facilitate learning?

O conteúdo foi relevante para auxiliar a
gestão da sua organização?
Was the content relevant?
6%

0%

Sim Yes

94%

18%

0%

Em parte Somewhat
82%

Não No

Considera os facilitadores preparados?
Were the facilitators prepared?
5%

0%

Em parte Somewhat

Em parte Somewhat
Não No

O quanto ampliou seu conhecimento em
gestão?
How much did it deepen your knowledge on
management?

Sim Yes
95%

Sim Yes

Ampliou muito A lot

0%
50%

não No

50%

Ampliou relativamente
Somewhat
Ampliou pouco A little

Depoimentos | Testimonials:
“Foi ótimo, aprendi muitas coisas durante as atividades.”
“It was great. I learned lots of things during the activities.”
“Poderia ter focado um pouco mais no quesito captação de recursos.”
“There could have been a greater focus on fundraising.”

Atividade: Oficina Cenário do Setor Social
Activity: Workshop on the State of the Social Sector
O conteúdo foi relevante para auxiliar na
gestão da sua organização?
Was the content relevant for your organization?
0%

As dinâmicas utilizadas ajudaram no seu
processo de aprendizagem?
Did the methods used during the workshop
facilitate learning?
0%

Sim Yes

29%
71%

Em parte Somewhat

Sim

35%
65%

Não No

Yes

Em parte Somewhat
Não No

Depoimentos | Testimonials:
“Gostaria que tivesse sido abordado o tema: Qual a visão de futuro para o setor social nos próximos
anos?”
“I would have liked if the topic “What do you see for the social sector in the next few years” had been
discussed.”
“Gostaria que tivesse sido abordado os temas indicadores e monitoramento.”
“I would have liked if indicators and monitoring could have been discussed.”

Atividade: Oficina Liderança e Adaptabilidade
Activity: Workshop on Leadership and Adaptability
O conteúdo foi relevante?
Was the content relevant?
5%

0%
Sim Yes
Em parte Somewhat
95%

Não No

Depoimentos | Testimonials:
“Teria sido bom se algumas pessoas do grupo tivessem dado seus depoimentos.”
“It would have been good if some people had shared their ideas.”
“Foi muito proveitosa a oficina. Consegui fazer analogia com a minha organização.”
“The workshop was very fruitful. I made analogies with my organization.“

Atividade: Oficina Gestão Financeira
Activity: Workshop on Financial Management

O quanto ampliou o seu conhecimento em gestão
financeira?
How much did it deepen your knowledge on
financial management?

O conteúdo foi relevante?
Was the content relevant?
5%

0%
Sim Yes
95%

Ampliou muito A lot

5%

Em parte Somewhat

42%

Não No

53%

Ampliou relativamente
Somewhat
Ampliou pouco A little

Depoimentos | Testimonials:
“As planilhas vão facilitar muito o controle financeiro e de gestão do projeto. O momento trouxe boas
reflexões.”
“The worksheets will greatly help the financial management for the project. It helped me reflect.”
“Gostaria que tivesse sido abordada a questão dos impostos.”
“I wanted to hear about taxes.”

Atividade: Oficina Plano de Negócios
Activity: Workshop on Business Planning
O conteúdo foi relevante?
Was the content relevant?
7%

Sim Yes

30%
63%

Em parte Somewhat
Não No

Depoimentos | Testimonials:
“Gostaria que tivessem abordado o tema negócios sociais.”
“I would have liked to have learned about social enterprise.”

Atividade: Oficina Empreendedorismo Social
Activity: Workshop on Social Entrepreneurship

O conteúdo foi relevante?
Was the content relevant?

13%

8%

Sim Yes

79%

Em parte Somewhat
Não No

Depoimentos | Testimonials:
“Poderia ter abordado os vários desafios que as organizações enfrentam no seu dia a dia.”
“You could have focused on the challenges that organizations face on a daily basis.”

Atividade: Comunicação para a Sustentabilidade
Activity: Communications for Sustainability

As dinâmicas utilizadas ajudaram no seu
processo de aprendizado?
Did the methods used during the workshop
facilitate learning?

O conteúdo foi relevante?
Was the content relevant?

18%

0%

Sim Yes
82%

11% 0%

Em parte Somewhat
89%

Não No

Facilitadores preparados?
Were the facilitators prepared?

3%

0%

97%

Sim Yes

Não No

Ampliou seu conhecimento em comunicação?
How much did it deepen your knowledge on
communications?

Sim Yes
Em parte Somewhat
Não No

Em parte Somewhat

Ampliou muito A lot

3%
37%
60%

Ampliou relativamente
Somewhat
Ampliou pouco A little

