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Avaliação do Apoio da BrazilFoundation
Organizações apoiadas 2016/17
Apresentamos o Feedback do conjunto de organizações apoiadas no biênio 2016-2017, nos
programas de Seleção Anual, Fundos Temáticos, Arranjos Colaborativos, parcerias e coinvestimentos, ao apoio da BrazilFoundation.
A metodologia utilizada foi uma consulta online, com a ferramenta Google Forms, onde as
organizações respondem a um pequeno formulário com questões de múltipla escolha, além de
espaço para críticas e sugestões. O principal item que buscamos observar é como nosso modelo
de apoio contribui para o impacto social e fortalecimento das organizações apoiadas.
O retorno é espontâneo e o questionário anônimo, garantindo a legitimidade das respostas
obtidas.

Feedback – Resultados Gerais
A pesquisa foi enviada para 79 organizações e obtivemos um retorno de 58 repostas.

Atribuição de benefícios gerados diretamente pela parceria com a BrazilFoundation

Legitimidade e reconhecimento
53%

62%

43%

Visibilidade
63%

51%

39%
67%

41%

Aprimoramento de práticas de
gestão
Visão institucional mais
estratégica
Ampliação da rede de parceiros e
conexões

Aspectos que se destacaram no apoio

Receptividade e disponibilidade da
equipe

44%

Agilidade nos processos e retorno às
demandas

81%

55%
55%
74%

Flexibilidade frente às dificuldades
inerentes encontradas no percurso do
projeto
Contribuições para aprendizagens

Baixo nível de complexidade dos
instrumentos de monitoramento

Grau de satisfação em relação a parceria da BrazilFoundation
2%

Muito satisfeito
Pouco satisfeito
98%

Depoimentos:
“De todos os anos atuante como ONG foi a instituição que mais contribuiu para meu
desenvolvimento institucional e pessoal, valor que é imensurável.”
“Todo o processo de parceria deve continuar como é, pois, é o melhor processo de efetividade
de parceria que existe dentro de editais sociais. Obrigada.”
“É de extrema importância o apoio da BrazilFoundation para nossa instituição. Desde o primeiro
momento/edital aprovado até hoje todas as ações/oportunidades nos ajudaram a evoluir
enquanto OSC e também como pessoas. Gratidão eterna e esperamos continuar fazendo parte
e contribuindo para a rede BF.”

“A BrazilFoundation tem sido grande parceira não pela magnitude dos recursos, mas sobretudo
pela sensibilidade de ouvir as necessidades e procurar responder adequadamente com
orientações estratégicas. Para os nossos grupos de mulheres empreendedoras tem feito a
diferença.”
“Parabenizo o time da BrazilFoundation, pelo profissionalismo e comprometimento com o
processo, deixando claro o seu real objetivo, não somente nos seus discursos, mas também na
sua atuação como um todo. Aproveito para registrar o orgulho do time do Instituto
Profissionalizante Mangueira em ter sido uma das 48 organizações selecionadas em 2016 e o
carinho e apoio dedicados até a presente data ao NOSSO instituto.”
“É incrível o trabalho que vocês fazem com pouca gente... vocês também vivem o que 80% das
organizações que apoiam vivem e fazem.”
“O apoio da BrazilFoundation nos ajudou muito, em um momento crítico da nossa instituição!
No período do projeto conseguimos nos organizar para enfrentar as dificuldades do dia a dia.
Agradecer muito pela oportunidade que a BrazilFoundation nos concedeu! Muito obrigada!”
“Temos um carinho especial pela BrazilFoundation. Tudo o que vivenciamos, junto a essa
parceria com a BF, foi extremamente importante para o crescimento do Instituto e dos Projetos
realizados pelo instituto. Nosso olhar e relação com novos parceiros sempre temos como
referência as atitudes da BrazilFoundation de disponibilidade, flexibilidade e simplificação dos
processos. E o time/feeling que a BrazilFoundation tem para se relacionar com os projetos
apoiados não encontramos em nenhum outro parceiro que já tivemos ou temos.”
“A BrazilFoundation foi perfeita, mais do que isso, é inspirador ver que existe uma instituição
que apoia iniciativas de organizações pequenas, que nem sempre têm condições de se adequar
a editais mais complexos. Além do mais, as condições de apoio fazem com que a instituição
apoiada alcance ferramentas muitas vezes indisponíveis em outros meios, acesse a formas de
atuação até então desconhecidas, melhore seu conhecimento em gestão e fortalecimento
institucional e amplie o horizonte de forma significativa. Mesmo com dificuldades de
organização interna que acarretou em atrasos de relatório, finalizamos esse projeto com uma
sensação muito maior de profissionalismo, visão estratégica ampliada, maior clareza nos
processos de gestão e com a instituição muito mais fortalecida.”
“A seriedade, disponibilidade e respeito das equipes da BrazilFoundation com os parceiros faz
com que tenhamos liberdade de ligar, enviar e-mail entre outros e logo tenhamos resposta as
nossas demandas. Só temos a agradecer pela confiança.”
“Agradecemos imensamente pelo apoio. Vocês contribuíram para o fortalecimento e
desenvolvimento da nossa entidade, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Região
Semiárida da Bahia, favorecendo que nos organizássemos melhor, trazendo maior visibilidade
dos nossos trabalhos, possibilitando que outras companheiras pudessem se inserir e mostrar
seu protagonismo na luta pelos direitos das mulheres.”
“Só temos que parabenizar a equipe pelo desempenho, dedicação e sensibilidade em
compreender a realidade do projeto. Nosso muito obrigada. Sugerimos para maior agilidade da
prestação de contas a disponibilidade de um instrumento de orientação que possa ser
consultado em caso de dúvidas para preenchimento das planilhas, como por exemplo um
tutorial.”

“A relação com a BrazilFoudation tem sido muito valiosa e de grande importância.
Primeiramente, com a seriedade da instituição e o excelente reconhecimento, houve aumento
da credibilidade da Pontes de Amor. Através dessa organização, pudemos fazer intercâmbio com
o Instituto Fazendo História, e aprender com a vasta experiência deles. Essa instituição nos
inspirou a iniciar o processo de escrita de nossos projetos, bem como início da produção de
material científico. Também fomos contemplados com a viagem ao congresso ABCR- Associação
Brasileira de Captação de Recursos que nos agregou bastante conhecimento. Através do apoio
da associação, angariamos novas parcerias, como por exemplo, a Bolsa de Valores. A
BrazilFoundation nos proporcionou subsídios em todos sentidos para desenvolvimento dos
projetos.”
“Gostaríamos de ter recebido algum feedback da BrazilFoundation em relação ao grau de
satisfação com nossa parceria, bem como possíveis sugestões para aprimoramento.”
“Para nossa entidade foi super importante o apoio da BrazilFoundation. A parceria foi
fundamental para dar mais visibilidade às nossas ações. Gratidão sempre.”
“O encontro inicial foi fundamental para integração e conhecimento dos processos e
procedimentos.”
“Sem o apoio da BrazilFoundation, nossa ACF não teria sobrevivido. Hoje estamos com 72
brasileirinhos, que continuam hasteando e cantado o hino Nacional, graças a este apoio inicial.”
“Estamos satisfeitos e conseguimos concluir o projeto com todo apoio. Somos gratos a confiança
e credibilidade investida em nossa instituição. Já participamos de outros processos, mas com a
BrazilFoundation foi especial.”
“A BrazilFoundation potencializa seus parceiros, cuida de seus parceiros, promove seus
parceiros, sempre numa perspectiva de gerar resultados e promover sustentabilidade.”
“Obrigado pela parceria e ajuda a BrazilFoundation foi uma das primeiras a acreditar no Abraço
Campeão.”
“A ajuda da BF foi fundamental para a sobrevivência da ACECCI.”
“Gratidão pelo acolhimento, pela disponibilidade nas orientações e atenção com o Instituto
Movimento & Vida. Parabéns pela equipe, que sempre se mostra pronta p nos direcionar.”

