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Avaliação Geral
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Depoimentos | Testimonials:
“Gostei muito das trocas entre os participantes do evento, que tem experiências ricas
em diversos lugares do país. Aprofundei o entendimento de que nossas lutas são
próximas e que, por isso, precisamos caminhar juntos.”
“Senti falta de uma explicação melhor dos processos da BF, como o passo a passo
dos relatórios, como é feito o depósito, etc. Seria algo rápido, mas as instituições que
participavam pela primeira vez esperavam por esse momento.”
Equipe da BrazilFoundation competente, atenciosos e dedicados para que tudo
ocorresse da forma tão bacana e proveitosa como foram esses dias.
Que outros temas você gostaria que tivessem sido abordados no encontro?
Relatórios, novas abordagens, mídias sociais, mais sobre comunicação em geral.
Como conectar as instituições ali presentes. Várias delas tem muita sinergia, mas pela
agenda apertada não conseguimos conversar muito e desenvolver potenciais
parcerias.
Relações de gênero e raça, participação popular.
Preparação para recebimento de investimento; Métricas de impacto; Formação de
equipe; Conteúdo específico para grupos por setor, Educação, Saúde, Cidadania.
Negócio Social, Sustentabilidade, Comunicação popular.
Sobre as possibilidades de estruturação de uma organização que pretende promover
o bem social e em relação à legislação brasileira. Ex. ongs, oscip, empresa social, etc.
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Em ordem de preferência (1, 2 e 3), marque quais foram as atividades
mais relevantes para você?
Aprendizado entre Pares:
Compartilhando Desafios e Soluções
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Depoimentos | Testimonials:
"As atividades me fizeram repensar e praticar minha própria comunicação diante de
grupos. A partir dos conteúdos discutidos, trabalharei para melhorá-la, junto aos
integrantes do meu projeto."
"A dinâmica 'pitch' é muito impactante. Mas ela nos gera várias dúvidas que deveria
haver mais tempo após as falas de todos para a contribuição e sugestões de como
abordar cada projeto."
"As organizações naturalmente estão em estágios muito diferentes, então o que
pode ter sido incrivelmente útil para algumas, já era algo de conhecimento de outra.

Não acredito que tenha muito o que melhorar, pois os tópicos foram escolhidos pela
maioria."
"A troca de experiência com outras lideranças foi muito rica, tanto no ponto de vista
motivacional quanto de aprendizado. Saí com muitas ideias e mudei algumas
posições que acredito que não estavam sendo muito eficientes."

Palestra: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU
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Depoimentos | Testimonials:
"O que faltou foi o mais importante, dizer como esses objetivos podem influenciar na
vida das instituições, desde facilitados na captação de recursos, até como recurso
para um planejamento estratégico."
"O conteúdo apresentado foi de uma relevância sem tamanho."

Oficina: Empreendedorismo e Comunicação
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Depoimentos | Testimonials:
"A facilitadora, além de competente, foi extremamente gentil na condução dos
trabalhos."
"O conteúdo não trouxe informações novas."

"Ela foi didática, paciente e atenciosa. Nessa ordem. Acho que ela deveria estar nos
próximos encontros de líderes."

Oficina: Foco, Estratégia e Liderança
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Depoimentos | Testimonials:
"A discussão sobre liderança foi extremamente rica com a colocação de diferentes
pontos de vista o que estimulou muito o pensamento sobre a questão do que é ser
um líder."
"Poderia ser mais dinâmico e propositivo."
Palestra: Financiamento Coletivo (Crowdfunding)
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Depoimentos | Testimonials:
"Acredito que a apresentação sobre o financiamento coletivo poderia ser mais
prática, com a demonstração de exemplos para além desta plataforma."
"Preferia ver outras formas de captação de recursos como por exemplo prestação de
serviço, editais e outros."

"Foi relevante conhecer o potencial do crowdfunding através de uma pessoa com
tanto conhecimento sobre o assunto. Todavia, consideraria um outro perfil de
"conhecedor de crowfunding": alguém do lado de cá, um captador."
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Depoimentos | Testimonials:
"A apresentação foi extremamente esclarecedora, com possibilidade de aplicação
que supera a execução do projeto."
"O ponto positivo foi que o palestrante exerce a função de gestão financeira para a
BF. Então foi proveitoso quando ele demonstrou como devemos prestar contas dos
nossos projetos. E esclareceu muitas dúvidas quanto a relação da instituição
financiadora com a instituição financiada."
"Achei massante. Poderia ser mais prático, voltado a elaboração do projeto."

Oficina Prática de Comunicação
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Depoimentos | Testimonials:
"Gostei muito da dinâmica de apresentação e das ferramentas simples que nos
transmitiu, que podem se transformar em diferenciais dos nossos projetos, em termos
de visibilização e composição estética."
"Esperava mais conteúdo. Como foi muito rápido, fiquei com a sensação que as
informações não me levaram, de fato, a nenhuma mudança. Sei que existem, mas
não sei usar."
"Representando um coletivo de comunicadores, a ação não me revelou muito.
Entretanto, considerando o conhecimento deficitário de práticas e ferramentas
comunicacionais eficientes pela maioria das organizações presentes, considero o
assunto de EXTREMA relevância. Dessa forma, mesmo não aproveitando muito, fiquei
bastante feliz pelos meus pares."
Palestra: Como contar sua história
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Depoimentos | Testimonials:
"Assisti à alguns vídeos da plataforma e fiquei muito feliz com a presença de quem
ajuda a mobilizá-la em nosso encontro. A relevância de nos prepararmos para nossas
apresentações de forma qualificada foi o que mais me chamou a atenção."
"Apesar da intenção de nos passar o quanto é importante uma palestra curta e bem
dinâmica. Senti que foi cansativa e repetitiva!Talvez o cansaço das atividades
intensas desses dias tenha dado essa impressão."

