
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVALIAÇÃO | EVALUATION  
Encontro de Formação  
de Lideranças Sociais  
Leadership Training 
Workshops 
BrazilFoundation  

2017 
 



 

 

 

Encontro de Lideranças  
BrazilFoundation 2017 

 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Participação no Festival ABCR 

Quanto aos temas e conteúdos abordados no Festival ABCR: 

   

Atividades BrazilFoundation 

Aprendizagem entre pares (Peer Learning) – Compartilhando desafios e soluções 

O exercício foi relevante? A dinâmica contribuiu efetivamente para gerar novas ideias e 
reflexões sobre sua organização e sua prática? 

 

 

 

 

 

     

                

Palestra: Tributação das organizações da sociedade civil, imunidades e isenções. 

O conteúdo foi relevante? 

                    

 

80%

17%

3%

Muito Sim Um pouco Não muito

83%

17%

Ampliou muito meu conhecimento e me fez
refletir sobre novas práticas de captação para
a minha organização

Ampliou meu conhecimento, mas ainda estou
com dificuldade de pensar na aplicação
prática dos conteúdos para minha estrutura
organizacional

Não consegui identificar nenhuma
aplicabilidade prática neste momento de vida
da minha organização

52%42%

6%

Muito Sim Um pouco Não muito



 

 

 

Que outros temas você considera importante para gerar capacidade institucional para sua 
organização? 

            

Qual é o seu grau de satisfação em relação à organização geral do nosso encontro?    

                           

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Comentários e críticas 

“Esta oportunidade foi maravilhosa e tenho muito a agradecer à BrazilFoundation. Aprendi, abri 
a cabeça, vários insights surgiram, fiz conexões para novos projetos. Nossa pauta de trabalho 
cresceu muito, mas com muito mais foco. Num ano de desesperança e a sensação de que muito 
pouco iria acontecer este ano, saio daqui otimista e revitalizada para o projeto.” 
 
“Meu projeto ainda é muito ‘pequeno’ em vista do que tive a oportunidade de ver aqui. Isso 
agregou e veio em ótima hora, visto que estávamos justamente buscando novas práticas e 
inspiração para sair do óbvio e seguir na nossa evolução. Já tinha expectativa de que essas 
atividades seriam legais, mas superou demais! As redes que fiz vão ajudar meu projeto a se 
reinventar e ir além. A vocês meu muito obrigada e vida longa à esta parceria maravilhosa.”  
 
“Agradeço imensamente a BrazilFoundation pela fantástica oportunidade, tanto em relação ao 
apoio ao projeto, quanto a participação no Festival ABCR. Experiência fantástica, aprendi muito 
e quebrei vários paradigmas quanto a captação de recursos e fortalecimento institucional.” 

23%

42%

23%

8%
4% Gestão financeira

Planejamento e gestão estratégica

Comunicação e sustentabilidade

Construção de de indicadores para medir
resultados
Elaboração de projetos e relatórios

91%

9%

Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito



 
“O encontro se mostrou altamente enriquecedor no fomento e implementação de práticas de 
captações de recursos nas organizações. Perante a atual conjuntura econômica, o papel de 
instituições como a BrazilFoundation se torna vital na manutenção e orientação de projetos de 
utilidade reconhecida e emergentes.” 
 
“Parabéns pelo evento! Foi muito importante para nossa motivação, bem como para capacitar-
nos. Esse encontro com outras associações foi fundamental para entender como outros projetos 
funcionam, além de encontrar soluções para o nosso projeto através do comentário do outro.” 

 
“Só tenho a agradecer a toda equipe pelo excelente trabalho e organização. Estou voltando para 
minha cidade com tantas ideias e expectativas; através dos demais projetos me sinto inspirada 
que podemos contribuir mais para que possamos proporcionar a população atendida pelo 
projeto melhor qualidade de vida.” 

 
“Inicialmente manifestar sobre como foi muito positivo o acolhimento, a atenção e 
profissionalismo da Equipe BrazilFoundation. Destaque para a criteriosa e inteligente seleção de 
projetos participantes e consequentemente as trocas são e serão imensas. Por fim o evento de 
capacitação ter reunido todos foi algo enriquecedor e motivacional, para o projeto, para a 
instituição e para o participante (pessoalmente).” 
 
“Em primeiro lugar parabenizo a BF pelo evento. Pode nos proporcionar novos conhecimentos, 
novas ideias e uma reflexão sobre tudo que vimos durante esses dias do Festival, para 
colocarmos em prática nas organizações. Aqui conhecemos uma diversidade de projetos e 
pessoas do bem, com causas diversas par um mundo em que vivemos melhor.” 
 

Sugestões: 

“Mais espaço e tempo para troca e interação entre as organizações apoiadas, até para 
encontrarmos mais facilmente oportunidade de colaboração mútua.” 
 
“Sugiro divulgar entre os participantes os projetos de todas as organizações participantes, para 
além de conhecer/reconhecer o trabalha de cada um, possamos promover ações conjuntas.” 

 
“Sugiro desenvolver mais atividades que visem dar ferramentas para fortalecimento 
institucional das organizações, similares a palestra jurídica.” 

 
“Acredito que seria importante manter conversas com os palestrantes em grupos pequenos com 
o objetivo de juntos tirar dúvidas sobre nossas organizações.” 

 
“Sei que por uma questão de tempo muitas coisas não puderam ser planejadas, mas um 
momento para refletir, construir ou aprimorar nosso planejamento estratégico e construção de 
indicadores.”  

 
“Instrumentalizar as entidades beneficiárias do apoio da BrazilFoundation com dicas sobre 
gerenciamento financeiro e das ações dos projetos aprovados.”  

 


