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Avaliação Quantitativa
1. 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?

3%
11%

Muito
Um pouco
86%

Não muito

Palestra Aspectos Importantes da Legislação do Terceiro Setor (Paulo Haus)
> O conteúdo foi relevante?

5%
14%

Muito
Um pouco
81%

Não muito

2. Participação no Festival ABCR
Quanto aos temas e conteúdos abordados:

3%
29%
68%

Ampliou muito meu conhecimento e
me fez refletir sobre sobre novas
práticas de captação para minha
organização
Ampliou muito meu conhecimmento,
mas ainda estou com dificuldade de
pensar na aplicação prática dos
conteúdos na organização
Não consegui identificar nenhuma
aplicabilidade prática neste momento
de ciclo de vida da minha organização

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

31%

Muito satisfeito
69%

Satisfeito
Pouco satisfeito

Em relação ao acolhimento e atenção da equipe da BrazilFoundation:

3%
8%
Muito satisfeito
Satisfeito
89%

Pouco satisfeito

Avaliação Qualitativa
Qual palestra você considerou mais relevante para sua organização?
•
•
•
•
•
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•
•
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Certificação de organizações. (Instituto Doar)
Captação: é sobre o doador e não sobre a sua organização. (Ana Levi)
Gestão financeira dos recursos captados; e Relatório e Resultado: como engajar e
fidelizar doadores.
Mobilização com Indivíduos: Dicas cases e reflexões para começar um programa bemsucedido.
Mônica de Roure.
Dez ideias para elevar o programa de captação da sua pequena organização. (Ligia
Pena)
Sobre a reflexão e conclusão do evento de New Orleans.
Ana Levy - Ader e Lang.
Grandes Doadores: Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? (Renata Linhares)
Facebook: aprenda a dominar essa máquina de fazer doadores, Amarildo Clemente.
(Ader&Lang)
Várias foram ótimas para ampliar a nossa forma de captação, entre elas as que falaram
sobre crowdfunding, editais, grandes doadores, como fazer bons relatórios, como
melhorar a comunicação, como fazer um bom vídeo entre outras.
Capitação de recurso e mobilização.
Integração das ONGs com os modelos de negócio de impacto.
Aspectos Importantes da Legislação do Terceiro Setor. (Paulo Haus)
Todas as palestras que assisti achei bem básicas.
Palestra sobre captação por meio do FIA / Marketing relacionado com a causa.
Gestão financeira das ONGs.
Certificação e captação de recursos em redes sociais.
Fundos da Criança e do Adolescente – Características e Incentivos à Doação.
Como engajar os conselheiros da organização na captação de recursos.
10 Ideias para elevar a captação da sua pequena organização (Lígia Pena - Greenpeace
Canadá)
Todas.
A inteligência artificial na organização do terceiro setor.
Dez ideias para elevar o programa de captação da sua pequena organização.
'Novidades de New Orleans...'.
Panorama de Editais para Captação de Recursos, Bruno Barroso. (Prosas)
Valor Compartilhado: Como a filantropia vem resignificando os negócios.
A palestra sobre a utilização do facebook para campanhas.
As palestras referentes a marketing digital.
Abraçando um novo ecossistema para o impacto social, com Bill Toliver, entre outras.
A palestra da Mônica foi muito relevante, a palestra do Paulo foi importante, mas
faltou tempo para aprofundar e me fez refletir sobre a necessidade do conhecimento
jurídico. As rodas de discussão foram todas muito boas!!!
"Fundos da Criança e do adolescente - características e incentivos à doação".
Facebook.
Marketing de Causa e o Impacto na sua Organização.

Que outro tema você gostaria que tivesse sido contemplado pelo Festival?
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Mobilização comunitária; criação de indicadores de qualidade.
Editais para pequenos projetos.
Projetos.
Os temas foram muito diversos e por não ter presenciado todos. Fica difícil mencionar
um, especifico, no entanto, aprender mais formas de avaliar o impacto é positivo,
ainda mais se for se esse aprendizado for na pratica.
Casos de não sucesso (aprendemos com erros), casos de organizações sociais menores,
mais estratégias de marketing com profissionais do marketing.
Em termos de temáticas acho que teve um pouco de tudo. O que senti falta foi de um
foco mais prático nas falas. Participei de algumas que considerei média para ruim.
As cooperativas sociais.
Como captar recursos no exterior.
Mais palestras que ensinassem técnicas e ferramentas para captação especificamente
com empresas e também sobre como aplicar para editais internacionais. Também
poderiam ter mais cases de organizações que atuam com direitos humanos, pois tem
um desafio maior de atrair para a causa.
Para mim foi suficiente os conteúdos.
Mais sobre editais e patrocínios de empresas!
Seria muito mais legal se ao invés de participar do Festival esse grupo ficasse mais
tempo conectados com todas as dinâmicas feitas pela própria BrazilFoundation. Assim
seria bem mais proveitoso. Ficou bem pulverizado participando das palestras do
festival.
Me senti contemplado pelos temas, o problema foram as apresentações simultâneas
que impossibilitaram a participação.
Captando recursos para instituições que lidam com política.
Abordagem mais voltada para o lado social.
Captação de recurso humano - voluntariado.
Relacionamentos interpessoais na Organização.
Me senti contemplada com tudo que assisti, as palestras foram completas, não faltou
nada.
Como conseguir captação para projetos contínuos.
Capacitação voltada à organizações de pequeno e médio porte.
Impacto social e construção de indicadores.
Gostaria de aprender mais sobre a elaboração da tabela de orçamentos.
Mais palestras sobre negócios sociais.
A importância do humano na transformação e acolhimento da sociedade.
Os temas foram importantes, mas talvez um pouco mais de profundidade nos temas
tratados fosse interessante.
Editais.

Se você fosse resumir essa experiência em uma palavra qual seria?
•
•
•
•

Aprendizado (2)
Questionadora
Ótima oportunidade
Reflexões

•
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Enriquecimento
União
Fortalecimento
Aprendizado
Partilha
Conhecimento
Sensacional
Saberes
Gratidão a tudo e a todos envolvidos
Conexão
Revigorante
O encontro foi incrível e seria melhor se ficássemos mais tempo juntos ao invés de ir
para as palestras do Festival
Excelente
Profissionalização
Fantástica
Motivador
Renovador
Interação
Novos horizontes
Atitude
Rede
Engrandecedora
Compartilhamento
Ampliação de horizontes
Edificante
Transformação
Importantíssimo
Potente
Conhecimento
Conhecer
Gratidão
Crescimento

O que mais tornou essa experiência relevante para você considerando o conjunto das
atividades oferecidas?
•
•
•

•
•

A diversidade de opiniões quanto ao terceiro setor nas palestras foi rico para poder
debater novas e velhas ideias com meus companheiros de causa.
A troca com outros participantes.
O que mais tornou relevante foi perceber que os desafios são comuns entre as
organizações, mesmo elas atuando em áreas diferentes. Também percebi que preciso
melhor mais o pitch sobre a minha organização.
O envolvimento de todos.
As trocas de experiências com outras organizações.
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Possibilidade de conhecer outras iniciativas, em diferentes regiões e contextos,
compartilhando boas práticas e aproximando a linguagem dos doadores aos
captadores/executores de projetos. Tudo isso, sem dúvida, propiciou o fortalecimento
dos projetos e das organizações em prol dos objetivos sociais almejados por cada
um/a.
A expansão da visão a respeito das multi-formas de captar e lidar com os
patrocinadores.
Possibilidade de encontro com outras pessoas que transformam o mundo.
Conhecer pessoas inspiradoras.
Conhecimentos adquiridos e possibilidade de conexões.
Aprendizagem entre Pares (Peer Learning) - Compartilhando Desafios e Soluções foi o
pulo do gato, para gerar troca entre as lideranças.
A possibilidade de adquirir novos conhecimentos que poderão ser realmente
implantados na nossa organização.
Tive o privilégio de conhecer novos projetos a troca de experiência com os mesmos.
A troca com outros grupos e pessoas.
O contato com outras lideranças.
Dinâmica de pares e palestra Paulo Hous e palestra na Monica (BrazilFoundation).
A troca de experiência com gestores de outras entidades que atuam em outras regiões
do país. Ao havia uma diversidade de causas entre as organizações e outras que
possuem semelhanças, isso foi bastante enriquecedor.
Conhecer outras pessoas e organizações incríveis.
A interação dos grupos e Captadores.
A conexão com outras pessoas do país.
A possibilidade de troca de experiências e network.
As novas perspectivas.
Poder pensar no crescimento da minha organização. Além dos Editais.
As reflexões sobre formas de comunicação.
A interação entre as equipes os projetos da BF.
O Poder do encontro e os fazeres compartilhados.
A disponibilidade de todos que ali estavam para compartilhar boas experiências.
Compartilhamento de experiências com lideranças de outros projetos/organizações.
A possibilidade de conhecer como outras organizações enfrentam as dificuldades que
são similares aos desafios que encontramos na nossa organização.
A troca com outras instituições foi algo muito importante. Conhecer o trabalho delas!
A troca de informação tanto com os líderes da BF quanto com os palestrantes da
ABCR.
O encontro de pessoas com o mesmo objetivo.
Despertou de forma mais intensa para a questão da captação e da necessidade de
fortalecer os processos institucionais para tal.
Conhecer de perto a enorme organização do terceiro setor e muitas possibilidades
boas práticas possíveis de serem implementadas imediatamente.
Familiarizar-se com outras pequenas organizações brasileiras.
Tudo, foi simplesmente perfeito.
A oportunidade de compartilhar experiências com outras instituições/coletivos.

Se desejar faça algum comentário, crítica ou sugestão.
“Foi muito gratificante conhecer todos e parabenizar pelo trabalho maravilhoso que todos
fazem. Só tenho a dizer obrigada.”
“A sugestão neste caso é criar formas de maior conexão e interação com os representantes
dos projetos apoiados.”
“Poderíamos ter tido mais um dia para a integração do grupo. Não houve tempo para
conhecermos todos os projetos.”
“Aproveita o encontro para vivenciar um projeto no qual o BrazilFondation. Esse intercambio
na prática pode traz resultados fantásticos a curto prazo.”
“A equipe da Brazil Foundation foi incrível na organização e a possibilidade de participar do
festival da captação foi única. Só na atividade do peer lerning teria sido mais proveitoso se
pudéssemos ter ficado ao lado das ongs que atuam com direitos humanos assim como nós,
pois o entendimento e desafios seriam mais parecidos e talvez tivéssemos tido ainda mais
inputs sobre os desafios apresentados.”
“Deixo como sugestão a possibilidade de haver mais tempo de diálogo entre as lideranças.
Como ocorreu muitas atividades, não houve muito tempo para conhecer boa parte dos
participantes. Talvez a elaboração de mais dinâmicas como a de Aprendizagem entre Pares
(Peer Learning).”
“Em relação ao evento da ABCR, principalmente em relação à abertura do festival, senti que a
abordagem não foi das melhores. A interpretação dos apresentadores ao invés de tornar
acolhedor e descontraído deu a impressão de que o evento não levava o terceiro setor a sério.
Mais valeria tratar as organizações participantes como respeito, não precisa de uma produção
exagerada para isso. No mais, seria interessante que o festival tivesse um fechamento oficial.
Em relação estritamente à brasil Foundation, nada a declarar, muita grata pela experiência.”
“É importante que a equipe dos comitês locais da BrazilFoudation tenha a mesma atenção que
a equipe responsável pelo encontro teve com a gente. Nos eventos que aconteceram em
nossa cidade o acolhimento não foi o mesmo, existe ainda um certo distanciamento. Mas no
encontro foi tudo perfeito! Toda equipe está de parabéns!!!!”
“Muito interessante a participação no Festival da ABCR, mas ficou um gostinho de ter mais
dinâmicas com as ONGs selecionadas pela BrazilFoundation.”
“Acho que o fato de ter mais de 50 organizações presentes dificultou o acolhimento por parte
da equipe da Brazil Foundation com todas. Em muitos momentos senti que tinham algumas
que receberam mais atenção e que foram apresentadas a mais pessoas/contatos do que
outras organizações.”
“Que aconteça encontros em outras oportunidades nas organizações para ter uma troca no
território, pois isso ajuda a sair do campo das ideias e possamos ter algo mais palpável.”
“Amei ter participado, e serei eternamente grata. Pois ficar apenas na dependência de edital é
complicado para qualquer organização, agora é colocar em prática todo aprendizado. Obrigada
de coração Brazil Foundation pela oportunidade.”
“A captação de recursos é sem dúvida fundamental no processo. Porém, as oficinas já
vivenciadas pela nossa ONG quando a BF realizava as oficinas, havia uma interação maior entre

as participantes, outras áreas como gestão de projetos e prestação de contas eram abordadas
e havia um fortalecimento do grupo. A captação é fundamental e o encontro foi positivo, mas
a possibilidade de construirmos juntos uma identidade junto a BF supera muito o evento da
ABCR.”
“A criação de redes estaduais para produções, trocas de aprendizagem e serviços.”
“O cuidado da equipe BrFound foi perceptível em todos detalhes. Também por isso foi tão
aconchegante a participação no evento. Agradeço de coração pelo zelo com todos nós.”
“Foram dias muito, muito ricos! Mas eu senti falta de trocar mais com as pessoas dos outros
projetos. Então, sugiro encontros para fortalecermos os vínculos e realizarmos atividades
conjuntas! Adoraria outro encontro com este intento!”
“O evento da ABCR foi incrível e com certeza irá impactar a nossa organização. Os encontros
da Brazil Foundation foram ótimos, principalmente a atividade em grupo. Outras atividades em
grupo seriam interessantes para promover o maior contato e troca de experiências com outras
organizações. Chegamos a conversar com outras ONGs mas não foi possível entrar em
detalhes e tirar dúvidas por causa do tempo corrido, as atividades na ABCR são uma atrás da
outra e acaba dificultando a troca de informação.”
“Percebi que havia algumas instituições novas, recebendo apoio pela primeira vez e sem
experiência na execução. Me lembro que quando no nosso primeiro encontro de lideranças
fizemos exercícios de potencialização de nossos projetos e foi fundamental, penso que talvez
seja importante pensar nessas associações recebendo seu primeiro apoio.”
“Agradeço enormemente pela oportunidade de aquisição de conhecimento! Voltei
extremamente ansiosa para colocar tudo em prática! Parabéns pelo trabalho de vocês!!”

