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Avaliação do Apoio da BrazilFoundation
Organizações apoiadas 2015
O modelo de apoio da BrazilFoundation vai além do recurso financeiro para realização de
projetos; sua abordagem e metodologia visam o fortalecimento da atuação das OSCs no setor
social. Neste sentido, buscamos conhecer e avaliar as diferentes dimensões e resultados nas
organizações, advindos do nosso apoio, para subsidiar estratégias de aprimoramento do nosso
trabalho.
A cada ano realizamos uma pesquisa junto às organizações que finalizaram seu ciclo de apoio. A
metodologia utilizada é uma consulta online, com a ferramenta Google Forms, onde as
organizações respondem a perguntas de múltipla escolha, incluindo um espaço livre para críticas
e sugestões. As respostas são coletadas anonimamente para garantir para a legitimidade dos
resultados.

Feedback – Resultados Gerais

A pesquisa foi respondida por 35 organizações.

Atribuição de benefícios gerados diretamente pela parceria com a BrazilFoundation:

Legitimidade e reconhecimento
Visibilidade

22%

7%

Aprimoramento de práticas de gestão

14%
14%

14%
7%

22%

Aprimoramento da comunicação institucional
Visão institucional mais estratégica
Ampliação da rede de parceiros e conexões
Promoção efetiva de intercâmbios, trocas e
aprendizagens
Contribuição para resolução de problemas
Novos apoios financeiros obtidos

Eficácia do modelo de monitoramento
14%

86%



Contribuem para refletir
sobre o projeto



Contribuem um pouco na
reflexão sobre o projeto



Contribuem muito pouco

Grau de satisfação em relação ao apoio da BrazilFoundation

45%
55%

Muito satisfeito
Satisfeito
Pouco satisifeito

Depoimentos:
“A BF contribui diretamente para a minha Organização com todas elas e muito mais.”
“A parceria com a BrazilFoundation nos traz, oportunidades de crescimento e ampliação de
atendimento a pessoas em situações vulneráveis e vítimas de todos os tipos de violência.
Sobre a primeira pergunta, várias delas poderiam ter sido marcadas, pois o apoio da
BrazilFoundation, que se dá em apoio e também em expansão de redes, ajudam de diferentes
formas positivas.”
“Me surpreende a liberdade para inovação nas formas de apoiar.”
“O apoio que a BrazilFoundation nos deu hoje representa uma relevância de alta
sustentabilidade da PRACAJU.”
“Não botei "muito satisfeito" com o suporte da equipe, só porque as vezes, não recebi um
retorno aos meus e-mails, mas eu sei quanto vocês são muito ocupados. E gosto tanto da
filosofia da BrazilFoundation!”
“Todos muito atenciosos.”
“Sugerimos que sejam realizadas mais visitas técnicas ao projeto financiado.”

