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RELAÇÃO COM A BRAZILFOUNDATION
"O relacionamento da ADES – Programa Yacamim com a BrazilFoundation sempre
ocorre de modo harmônico e sincronizado, estando a Instituição beneficiadora sempre
pronta para nos auxiliar e nos direcionar em meio as nossas lacunas e desafios."
"Extremamente benéfica e gratificante. Sempre fomos atendidos prontamente e de
forma cordial e objetiva."
"Sempre foi de forma bem cordial. Todos os colaboradores sempre foram muito cordiais."
"Muito bom. Sempre que precisamos entrar em contato por e-mail, Skype temos obtido
resposta imediata e as pessoas responsáveis são sempre muito atenciosas."
"Nossa relação foi tranquila, harmoniosa e recebemos toda a assessoria da qual
necessitávamos."
"A relação da Vaga Lume com a BrazilFoundation foi bastante tranquila. Sempre que
nos foi solicitado, nós atendemos as demandas que nos foram colocadas, mesmo que
além da realização do trabalho – por exemplo, quando recebemos Luiza Moraes em
nossa sede ou na véspera do Baile de Gala de São Paulo quando recebemos Mariana
Auriemo, a hostess do evento para contar sobre o trabalho realizado com o apoio da
BrazilFoundation."
"Temos tido um acompanhamento muito carinhoso e atento. Creio que de nossa parte
estejamos ainda um pouco deficientes na comunicação e envio de atividades meio
com atraso. Porém estamos providenciando um material de comunicação onde
apresentaremos depoimentos de nosso público beneficiado e com imagens das
atividades e das melhoras e benefícios que a parceria da BrazilFoundation promoveu e
está promovendo em nossa APROARTI."
"Desde o primeiro contato com a equipe da BrazilFoundation, as coisas foram sempre
bem esclarecidas. No período de execução do projeto está ótimo também, sempre que
temos dúvidas e entramos em contato somos bem correspondidos e as orientações para
boa gestão do projeto tem sido de ótima qualidade por parte da equipe de
monitoramento da BrazilFoundation."
"A relação do IPTI com a BrazilFoundation foi bastante simples e tranquila. Nas ocasiões
onde tivemos que fazer alterações no projeto, a equipe foi bastante receptiva e as
modificações puderam ser realizadas sem burocracia."
"Uma relação baseada na confiança, oportunidade e tranquilidade, diferente do que
estamos acostumados com outros financiadores. Essa relação começou a ser construída
na formação proposta pela BrazilFoundation, aproximação nos deixou mais confiante e
a vontade, sem aquela pressão de estar falando com “financiador”. Estamos satisfeitas,
porque sempre fomos bem atendidos durante a execução do Projeto. E principalmente
nos sentimos muito à vontade para falar sobre as dificuldades encontradas.
Agradecemos a dedicação e colaboração da Carla em nos ajudar quando foi preciso."
"A relação, na maioria das vezes se deu por intermédio do e-mail e por telefone e em
poucos encontros presenciais. Sempre fomos prontamente atendidos nas nossas
requisições, inclusive, nas solicitações de adequação do orçamento, o que nos permitiu
sanar alguns problemas
encontrados no percurso do projeto."

"Muito boa, a equipe sempre muito atenciosa e dedicada. Sempre trocamos
informações por e-mail, e isto funcionou bem ao longo de todo projeto. Também
recebemos a visita de uma parceira da BrazilFoundation de NY, em 2013, Carol Melo,
que pode conhecer a Instituição e levar um pouco de nossas informações. A partir desta
visita da Carol e em conversa com a Patrícia Lobaccaro em NY, a nossa Instituição foi
convidada, em 2013, para participar dos 2 eventos do BrazilFoundation com seus
parceiros em NY. O representante de nossa instituição, Guilherme Franco, falou sobre o
PFT e seus desafios e conquistas através do apoio do BrazilFoundation. Foi uma porta
maravilhosa que nos foi proporcionada. Agradecemos de coração esta indicação que
rende frutos até hoje de divulgação do PFT e da instituição."
"A BrazilFoundation foi uma excelente, qualificada e qualificadora parceira de projeto.
Sempre que precisamos de alguma orientação e apoio, mostrou-se prestativa e
atenciosa."
"A relação com a BrazilFoundation foi ótima. Sempre fomos atendidos em tudo que
precisamos e a equipe foi muito presente e atenciosa. Na verdade, temos a
BrazilFoundation como um amigo, daqueles que podemos falar de tudo sem receios e a
quem pedimos conselhos quando as coisas não estão bem, sentiremos muitas
saudades."
"A relação foi ótima. A atenção sempre dada e a forma de contato bem próxima, a
resposta dos e-mails rápida, principalmente para aprovação de peças de divulgação e
solicitações. Cada técnico da BrazilFoundation responsável pelos projetos tem
autonomia para tirar dúvidas e dar autorizações na maioria dos casos e isso acelera
demais o processo no projeto."
"Durante todo o período o relacionamento com vocês foi muito agradável, sempre
prestativos e abertos. Recebam nossa gratidão por reconhecerem nossos esforços e
potencializarem nossas ações."
"Para nós a BrazilFoundation não é apenas um financiador, é um parceiro ativo, que
revela uma forma próxima da organização e está sempre aberto a compreender os
desafios e contribuir na superação deles. Sempre nos tratou com zelo e respeito e com o
compromisso de melhorar nossa capacidade de condução das transformações sociais
que acreditamos. A equipe da BrazilFoundation sempre esteve muito acessível para
contatos e colaborações sempre que solicitados com facilidade e a simplicidade de um
parceiro que se coloca como igual."
"Excelente. A BrazilFoundation, é muito aberta a sugestões, quando ocorre situações que
precisa haver redefinição do cronograma, para a realização de um melhor trabalho e
muito compreensiva. Isso é muito importante, pois sabemos que há momentos em que
precisamos rever o nosso planejamento."
"Consideramos a relação com BrazilFoundation bastante aberta para diálogo, com
sensibilidade para compreender a realidade e dinâmica local, sem muitas burocracias
na gestão do projeto. Isso contribuiu muito para o bom desenvolvimento e a garantia do
alcance dos resultados almejados no projeto."
"A relação sempre foi muito boa, pois a BrazilFoundation conseguiu entender o projeto e
as alterações/adequações que precisaram ser feitas."

CRÍTICAS E SUGESTÕES
"Sugerimos que haja maior divulgação no site e Facebook da BrazilFoundation sobre os

projetos parceiros que estão em andamento."
"O que eu poderia sugerir seria uma maior exposição dos projetos e de suas atividades
no site oficial da BF, algo como um blog coletivo onde a programação dos projetos
pudesse ser disponibilizada."
"Ampliar o prazo de execução dos projetos. 12 meses para execução de geração de
renda é muito curto, uma vez que para o alcance desse propósito é necessárias etapas
anteriores de organização produtiva e acesso a mercados."
"Como sugestão, vejo que na trajetória do papel que BrazilFoundation desempenha,
apoiando pequenos projetos eco sociais e culturais, assim como a sua estratégia de
captação de recursos, construir meios que possibilitem o monitoramento in locu dos
projetos apoiados, contribuiria para um maior acúmulo de conhecimento por
BrazilFoundation das experiências apoiadas, aproximando as relações com as
organizações e que poderia facilitar também a construção de articulações para
intercambiar e fortalecer iniciativas."

COMENTÁRIOS ADICIONAIS
"O incentivo da BrazilFoundation para a realização deste projeto foi de grande
importância para o público alvo beneficiado. É um trabalho de grande relevância social
que parece ser pequeno nas entrelinhas, mas na prática se traduz em grandes
realizações para um público que na comunidade em que vivem só tem acesso à
participação destas atividades socioculturais que vem sendo desenvolvidas. Nosso muito
obrigado!!!"
"Fica aqui, o nosso agradecimento a toda equipe da BrazilFoundation, que nos
proporcionou a oportunidade de crescermos como ONG e ampliarmos nossos objetivos
no projeto Plano futuro técnico – PFT. Obrigado por acreditar, assim como nós, que a
educação e o cuidado com o próximo, são objetos valiosos de transformação." (Plano
B)
"É importante ressaltar que muitas foram as conquistas com a realização desse projeto.
Além de termos alcançado os objetivos que nos propusemos e ter aprendido
profissionalmente, também crescemos enquanto seres humanos, em ações coletivas e
individuais. Quando nem mesmo nós acreditávamos, você acreditaram em nós. Muito
obrigada!" (IPEDI)
"A parceria com a BrazilFoundation foi muito importante para visibilidade da nossa
organização e para o processo de crescimento na gestão. Hoje damos enorme
importância à gestão e ao desenvolvimento de metodologias e planejamento como
fatores indispensáveis à sustentabilidade da nossa associação." (Rede de Mulheres
Produtoras do Pajeú)

