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Nossos números em 2019
USUÁRIOS NO BRASIL:
26 milhões! O segundo maior total da Change.org
no mundo!

ABAIXO-ASSINADOS CRIADOS:
10,6 mil. Uma média de 222 causas por semana!

ASSINATURAS EM PETIÇÕES:
59,2 milhões de apoiadores em campanhas!

VITÓRIAS:
160 petições com conquistas alcançadas!

ENTREGAS:
16 abaixo-assinados levados diretamente
a tomadores de decisão!
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Recorde
Mundial
5,8 milhões
de pessoas
assinam contra
o desmatamento
na Amazônia.

Em 2019, a
campanha
tornou-se a maior
da história da
Change.org em
todo o planeta!

“Vejo essa mobilização
como uma evolução
positiva da sociedade, uma
pessoa motiva a outra e é a
motivação o primeiro passo
para conseguir mudar o
mundo”
Valéria dos Santos Magalhães,
estudante de Direito e peticionária
do abaixo-assinado contra o
desmatamento na Amazônia.
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Ficha Técnica
Lucas Pretti
Diretor Executivo (janeiro a março)
Monica Souza
Diretora Executiva (dezembro)

Rafael Sampaio
Diretor de Campanhas e Comunicação (janeiro a março - dezembro)
Diretor-executivo interino (abril a novembro)

Anne Galvão
Especialista em Doações
Evandro Dias
Especialista em Marketing Digital (março a setembro)
Larissa Pinho
Estagiária de Social Media (janeiro a agosto)
Mainary Nascimento
Assessora de Comunicação
Marcelo Ferraz
Estagiário de Marketing Campanhas (março a dezembro)
Taiana Almeida
Coordenadora de Doações (janeiro a julho)
Yahisbel Adames
Coordenadora de Campanhas

Conselho administrativo
Susana Fernández Garrido
Presidente
Lucas Pretti
Diretor Executivo

Conselho Fiscal
Pedro Cordova
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Expediente
Relatório de Impacto 2019
Mainary Nascimento
Coordenação
Mainary Nascimento
Redação
Denise Fragoso
Projeto Gráfico e Diagramação

A Change.org é a maior
plataforma de abaixo-assinados
do Brasil. São mais de 26
milhões de brasileiros e
brasileiras criando ou assinando
petições sobre diversos
assuntos todos os dias.

Somos livres! Nossa
plataforma é 100%
aberta, plural, gratuita
e independente.
Prezamos pela
democracia e por um
debate saudável e
seguro de todas as
partes da sociedade.

Atuamos para que todas as pessoas
descubram o poder que têm para lutar
pelas mudanças que desejam ver no
mundo. Oferecemos suporte para que
elas reúnam apoio em suas campanhas e
encontrem mecanismos para pressionar
políticos e autoridades por soluções.

A Change.org Brasil é uma organização sem fins
lucrativos que acredita no poder do cidadão para
transformar comunidades. Trabalhamos para
alcançar um mundo onde nenhuma pessoa seja
menos empoderada. Chegamos ao Brasil em
2012 e, desde então, já ajudamos 683 histórias a
alcançarem finais felizes através de mobilizações
em abaixo-assinados.
Change.org Brasil
Relatório de Impacto 2019
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Seja a mudança
que você quer ver
no mundo
A Change.org é a materialização do pensamento
mais simbólico de um dos maiores líderes
pacifistas da história mundial: Mahatma Gandhi.
Todos os dias acordamos com a missão de mostrar
às pessoas que elas poder ser e fazer a mudança
que querem ver no mundo.
Carregamos em nosso próprio nome a essência
dessa “mudança”, pois acreditamos no ideal
de que comunidades e nações podem, sim, se
tornar lugares mais igualitários e justos quando
seus cidadãos descobrem o poder que têm para
transformar suas realidades.
Como plataforma livre e aberta, prezamos pela
saudável pluralidade de ideias e temos como
princípio básico o propósito de sermos um
instrumento de fortalecimento da democracia. Um
meio legítimo ao qual cidadãos do mundo inteiro
podem recorrer para erguer suas vozes, juntar
apoio e pressionar líderes políticos e autoridades
por soluções que impactam vidas.
Em 2019, nossa plataforma hospedou mais de
10,6 mil mobilizações criadas em todo o Brasil,
uma média semanal de 220 causas que carregam
fortes histórias pessoais ou coletivas. Com o
suporte de nossa equipe, ao menos 160 campanhas
terminaram o ano comemorando vitória.
Marcamos presença em todos os principais temas
debatidos no Brasil. Com média de mais de uma
ação offline por mês, levamos pessoalmente
e diretamente às mãos de líderes políticos e
autoridades o apelo popular resultante de 16
mobilizações hospedadas em nossa plataforma.
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Além disso, colocamos no ar dois movimentos
- um em defesa da Amazônia e outro em apoio
às crianças -, e lançamos oficialmente o nosso
programa de empoderamento de mulheres, Elas
Mundo o Mundo, no qual treinamos mais de uma
centena de mulheres em três workshops.
No ano de 2019, atingimos também as maiores
quantidades de abaixo-assinados criados, vitórias
conquistadas, assinaturas feitas em petições
(59,2 milhões) e de usuários (26 milhões) em
toda a nossa história. Esses recordes reafirmam
o caminho que estamos percorrendo e nos dão
ainda mais energia para, juntos, alcançarmos mais
e mais conquistas em 2020!
Monica Souza, diretora-executiva
da Change.org Brasil

Nossa história
no Brasil
Chegamos ao Brasil em
2012 e, desde então,
perseguimos a missão de dar voz
aos brasileiros para empoderá-los a
gerar as mudanças que desejam na
sociedade. Baseada em São Paulo,
nossa equipe oferece suporte a
criadores de petições em todas as
regiões do país.
Possuímos como carro-chefe campanhas
relacionadas principalmente às áreas da saúde e
defesa dos animais. Nos últimos anos, temos nos
fortalecido com grandes mobilizações ligadas a
política, meio ambiente, educação e proteção dos
direitos das crianças.
Seguindo a premissa de sermos um instrumento de
fortalecimento da democracia, estamos empenhando
esforços também em campanhas que asseguram
e promovem os direitos humanos, como causas
focadas em questões de gênero, direitos das
mulheres e LGBT.
Entendemos que a transformação da sociedade é
possível e acontece quando cidadãos empoderados
geram mobilizações em prol de causas, reúnem
apoiadores para somar vozes e estabelecem diálogo
com os tomadores de decisão.
Acreditamos que os abaixo-assinados concretizam
essa lógica e funcionam como um instrumento
legítimo para o exercício da cidadania, por meio
da qual mudanças são construídas de forma
plenamente democrática, ou seja, com os cidadãos
sendo ouvidos na elaboração e votação de leis e
projetos, por exemplo.

Desde 2012 fomos ferramenta
para a formação e fortalecimento
de 33 mil mobilizações - uma
média de 4 mil por ano. Neste
período, vimos mais de 680
petições sagrarem-se vitoriosas
em nossa plataforma - o que
representa mais de 85 vitórias
por ano. Impactar positivamente
a vida de brasileiros e brasileiras
tem sido o resultado dos nossos
esforços nesses sete anos.
Change.org Brasil
Relatório de Impacto 2019
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Nosso propósito é construir um
mundo onde não haja privilégio de
poder. Almejamos uma nação em que
todas as pessoas sejam igualmente
empoderadas para gerar mudanças
que transformam realidades e
impactam positivamente a sociedade
a nível local, nacional e global.

Escala global
Change.org
no mundo
10
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Nossa
razão
de ser

Além das barreiras culturais e
geográficas, a Change.org conecta
pessoas em 196 países. São mais de
358 milhões de cidadãos, coletivos
e organizações fazendo diferença
para que o mundo seja um lugar mais
igualitário. A cada hora um abaixoassinado se torna vitorioso em nossa
plataforma, somando-se a outras 42,5
mil histórias que já conquistaram
finais felizes.

O que fazemos
e como fazemos
Mudamos o mundo mostrando às
pessoas que elas têm poder para gerar
transformações.

Fornecemos espaço para que os usuários criem as mobilizações que
desejam, somem forças com milhões de apoiadores e descubram
formas para dialogar com líderes políticos e autoridades.
Oferecemos suporte para que os cidadãos saibam como pensar e
propor novas soluções para questões que impactam suas vidas e de
suas comunidades, sejam elas pequenas ou grandes.
Apoiamos o exercício da plena cidadania, prestando orientação aos
peticionários sobre como melhor direcionar e levar suas demandas às
devidas esferas do poder público e/ou privado.
Ajudamos causas a encontrarem apoiadores, e apoiadores a
encontrarem causas, respeitando o livre, plural e seguro debate de
ideias que fortalece a democracia.
Empoderamos os cidadãos, com ferramentas para que suas vozes
sejam ouvidas, ecoem na sociedade e alcancem os tomadores de
decisão em suas comunidades e país.

Change.org Brasil
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TOP 10 - nossas maiores
vitórias em 2019
1

Pelo fim das
queimadas na
Amazônia

6

5.062.603 de
assinaturas

2

307.538

7

Justiça para o
cãozinho morto
no Carrefour

Não queremos
Renan Calheiros
presidente do
Senado

2.166.622

287.388

3

8

Incorporação do
medicamento
Spinraza no SUS

Ajudem a Maria
Clara a fazer
sua primeira
fisioterapia

1.017.159

284.992

4

9

Somos todos
CNPq

Vetos na Lei
do Abuso de
Autoridade

1.007.985

238.632

5

12

Contra Eduardo
Bolsonaro
embaixador nos
EUA

10

Votação aberta
para a presidência
do Congresso

Não elejam
Renan Calheiros
presidente do
Senado e da CCJ

880.814

231.592
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TOP 10 - nossas maiores
petições em 2019
1

Pelo fim das
queimadas na
Amazônia
(
ÓRIA
)VIT

6

Fim das passagens
de 1ª classe para os
ministro do STF

5.062.603 de
assinaturas

2

1,1 milhão

7

Contra o especial
de Natal do Porta
dos Fundos

(
ÓRIA

)VIT

2,3 milhões

3

Somos
todos CNPq
1.007.985

8

Pela prisão em
2ª instância

Curativos especiais
para Epidermólise
Bolhosa no SUS

1,7 milhão

1 milhão

4

9

Em defesa das
universidades
públicas

Contra a
liberação da
caça no Brasil

1,6 milhão

997 mil

5

10

Contra o leilão
de petróleo em
Abrolhos

Pela prisão
em 2ª instância

1,2 milhão

889 mil
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Timeline de campanhas

2019

Confira a seguir uma linha do tempo que relembra 10 das principais ações de impacto de 2019.

MARÇO:
pedimos justiça
a Brumadinho

JUNHO: causamos
pressão do outro
lado do mundo

Mais de 200 mil assinaturas
foram levadas ao Ministério
Público de Minas Gerais (MP/MG)
pedindo a responsabilizaçãocivil e
criminal da mineradora Vale pelo
rompimento da barragem
de Brumadinho. A entrega
da petição foi feita no dia 14
de março para a promotora
Luciana de Paula, integrante da
força-tarefa responsável pelas
investigações do caso.

O apelo de mais de 2,3 milhões
de brasileiros, norte-americanos,
espanhóis, mexicanos, russos,
alemães, turcos, canadenses,
chilenos e franceses contra
o festival chinês de carne de
cachorro “Yulin” foi levado à
Embaixada da República Popular
da China no Brasil, em Brasília,
e ao presidente do Senado
Federal, Davi Alcolumbre, no dia
14 de junho.

ABRIL: geramos
impacto na saúde

MAIO: defendemos
a educação

No dia 24 de abril, o ministro da
Saúde Luiz Henrique Mandetta e
o senador Romário receberam um
calhamaço simbolizando 1 milhão
de assinaturas pela incorporação,
no Sistema Único de Saúde (SUS),
do medicamento Spinraza para
tratamento da Atrofia Muscular
Espinhal (AME). No dia, uma portaria
liberou o remédio a portadores do
tipo 1 da doença.

Um abaixo-assinado apoiado por
1,5 milhão de pessoas foi entregue
à Câmara dos Deputados, em 15 de
maio, data que marcou o “Dia de
Luta pela Educação”. A petição se
posicionava contra o congelamento
de verbas em universidades e
institutos federais. Os recursos foram
desbloqueados após remanejamentos
feitos no Ministério da Educação
(MEC).
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JULHO: Alcançamos
vitória para a
comunidade surda
O sonho de uma família, com
pais deficientes auditivos e filhas
ouvintes, foi realizado depois de uma
vitória em um abaixo-assinado que
pedia recursos de acessibilidade no
cinemas. Mais de 152 mil pessoas
assinaram a petição e, pressionadas
pela Change.org, duas redes de
cinema - Cinemark e UCI Cinemas
- convidaram a família para uma
sessão acessível.

AGOSTO: Dizemos “não” aos
agrotóxicos
Em resposta a um ritmo recorde de aprovação
de pesticidas na agricultura brasileira, três
abaixo-assinados, apoiados por 160 mil pessoas,
foram entregues nas mãos do coordenador da
Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso
Nacional, o deputado federal Nilto Tatto, e ao
ex-coordenador, o deputado Alessandro Molon.
A ação foi no dia 6 de agosto.

AINDA EM AGOSTO: Lutamos
contra a homofobia
Em respeito aos direitos humanos, a Change.org
apoia campanhas pela diversidade. Uma petição
reuniu 70 mil pessoas pedindo por justiça a um
rapaz vítima de homofobia, agredido quase até
a morte. O abaixo-assinado tornou-se vitorioso
depois que o Supremo Tribunal Federal (STF)
aprovou a criminalização da LGBTfobia e o
acusado do crime foi preso.

No ano de 2019, levamos pessoalmente
o apelo popular de milhões de
brasileiros a tomadores de decisão
nas três esferas do poder - Executivo,
Legislativo e Judiciário. Fizemos ações
offline não só em Brasília, mas também
em três Estados: São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais.
Em 17 atos, entregamos 16 abaixoassinados resultantes de mobilizações
gestadas na Change.org, superando
a média de uma grande atuação de
impacto por mês. Além das entregas
de assinaturas de petições, também
pressionamos setores públicos e
privados com estratégias online
relacionadas a campanhas originadas
em todas as regiões do país.

SETEMBRO: Protegemos
a Amazônia

OUTUBRO: Atuamos
pelo meio ambiente

NOVEMBRO: Conseguimos
a valorização da ciência

Uma campanha mundial, com 4,5 milhões
de assinaturas pelo fim das queimadas
na Amazônia, foi entregue ao presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia,
e a senadores no dia 4 de setembro. Na
mesma data, Maia criou uma comissão
externa para avaliar e monitorar as
políticas públicas ambientais, e a
mobilização tornou-se vitoriosa.

A pressão de 1,1 milhão de pessoas fez
com que o leilão da Agência Nacional
do Petróleo (ANP) terminasse sem
ofertas para a bacia próxima ao Parque
Nacional Marinhos dos Abrolhos. Em
conjunto com seis ONGs e um grupo
de defesa do meio ambiente, a petição,
que representou o clamor popular, foi
levada ao Congresso Nacional no dia 9
de outubro.

Uma forte campanha da comunidade
científica pressionou o governo
federal a aportar recursos para
bolsas de pesquisas concedidas
pelo CNPq. Em agosto, a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) entregou quase 1 milhão de
assinaturas ao presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, e em
novembro a causa tornou-se vitoriosa.

O autor desta petição participou, ainda, da
Greve Global pelo Clima e da Semana do
Clima em Nova York. Outro peticionário,
criador de um abaixo-assinado pelo meio
ambiente, esteve presente na abertura
da Cúpula do Clima da Organização das
Nações Unidas (ONU).

Change.org Brasil
Relatório de Impacto 2019
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Mais entregas de
abaixo-assinados em 2019...
Departamento de iluminação pública e
vereadora recebem petição por luz na periferia
Médica entrega abaixo-assinado à Alesp para
salvar Instituto de Infectologia Emílio Ribas
STF recebe campanha criada por advogado
contra fim dos conselhos participativos
Movimentos entregam assinaturas à Câmara
dos Deputados para barrar liberação da caça
Milhares de assinaturas pressionam
Prefeitura de Niterói a criar abrigo para cães
abandonados
Deputados e senadores recebem petição
pelo fim da aposentadoria especial de
parlamentares
No Dia do Cerrado, Congresso recebe campanha
para transformar bioma em patrimônio
Petição por passe livre a estudantes de
cursinhos populares é levada à Prefeitura de
São Paulo
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Movimentos
#AmazonDefenders
No dia 19 de agosto, o dia virou noite
às 3 horas da tarde em São Paulo. O
escurecimento do céu foi resultado
do encontro de uma frente fria com
partículas de fumaça vindas de
incêndios florestais em Rondônia. O
ocorrido chocou o mundo ao revelar
uma Amazônia em chamas.
Depois disso, a divulgação de
dados recordes sobre o aumento
do desmatamento na maior floresta
tropical do planeta fez surgir uma
mobilização global para cobrar do
governo brasileiro medidas de proteção
ao bioma carinhosamente chamado de
“pulmão do mundo”.
Nesta esteira, a Change.org Brasil
viu um abaixo-assinado contra o
desmatamento na Amazônia viralizar,
aumentando em 758% o número de
assinaturas em um intervalo de apenas
24 horas, no qual passou de menos de
meio milhão para mais de 4 milhões.
A petição, criada no ano anterior,
terminou 2019 com o total de 5,8
milhões de apoiadores e com o título de
maior abaixo-assinado da história da
Change.org no mundo.
O tema ganhou ainda mais destaque
na plataforma com a criação de um
movimento em defesa da Amazônia. O
Amazon Defenders reúne 50 petições,
de 17 países, que brigam por causas
relacionadas à proteção da Amazônia.
São 14,3 milhões de assinaturas na
página exclusiva.

Apoie uma Criança
Campanhas relacionadas a crianças sempre engajam muitas
pessoas na Change.org. Meninas e meninos que necessitam
de socorro de saúde ou de acesso à educação, lazer e
segurança são temas que comovem os brasileiros e revelam
o quanto eles se sensibilizam pela causa.
Para dar mais visibilidade a campanhas que buscam a defesa
dos direitos da criança e do adolescente, lançamos em
outubro, na véspera do Dia das Crianças, o movimento Apoie
uma Criança. A página contém 31 abaixo-assinados, que
somam 4,7 milhões de apoiadores.

Change.org Brasil
Relatório de Impacto 2019
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Programa Elas
Mudam o Mundo
Em 2019, depois de dois projetos-pilotos
no ano anterior, lançamos oficialmente o
programa de empoderamento de mulheres
da Change.org Brasil: Elas Mudam o Mundo.
Focado na realização de workshops, o
programa tem o objetivo de fomentar a voz
das mulheres, treinando-as para a liderança
de campanhas a partir do uso da plataforma
de petições online.
Ao longo do ano, foram realizadas três séries
de quatro workshops, nos quais treinamos
mais de uma centena de adolescentes e
mulheres. As oficinas aconteceram na cidade
de São Paulo, em conjunto com dois coletivos
feministas - Eu não sou uma Gracinha e
Frente Feminista Casperiana Lisandra -, e em
parceria com a vereadora Juliana Cardoso.
Como convidadas externas e especiais
tivemos a jornalista e pesquisadora de
estudos feministas Flávia Dias, da ONG
Não Me Kahlo, a também jornalista e
apresentadora do podcast feminino “Elas com

18
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Elas” da BandNews FM, Gabriela Mayer, e a
empreendedora social, jornalista e criadora
do projeto “Plano de Menina”, Viviane Duarte.
O programa promoveu rodas de bate-papo
entre mulheres que já utilizaram a Change.
org para criar mobilizações, as convidadas
especiais que têm atuação com projetos
ligados ao feminismo, e as participantes.
O debate foi feito para propiciar a troca de
vivências e visão de mundo, inspirando as
participantes sobre questões relacionadas ao
empoderamento da mulher na liderança de
causas e a busca da transformação social a
partir de campanhas.
Os workshops contaram, ainda, com uma
sessão de exercícios práticos, na qual as
participantes foram capacitadas e lançaram
suas próprias campanhas na Change.org.
Do programa, resultaram petições sobre
temáticas afeitas às mulheres e seus
direitos, como violência obstétrica, igualdade
de gênero e violência doméstica.

“A petição te dá a oportunidade de ver que
existem alguns problemas que talvez a gente
não tenha percebido, que estejam fora do seu
radar porque não estão na sua realidade”
“Essas petições e a plataforma, como uma
ferramenta, dão a possibilidade de você se
conectar com pessoas que talvez você não
tivesse a oportunidade de se conectar”
(Gabriela Mayer, jornalista, apresentadora de podcast
feminino e convidada especial do terceiro workshop)

“Que interessante a gente ver, embora em
contextos tão diferentes, as mulheres realmente
tomando a frente de pautas”
(Alessandra Begalli, advogada, mãe do falecido Lucas e
peticionária que conseguiu a aprovação da “Lei Lucas”
13.722/2018, que obriga estabelecimentos de ensino e de
recreação infantil a oferecerem capacitação em primeiros socorros
aos funcionários. Alessandra foi convidada do terceiro workshop)

“A petição é importante para nos dar
visibilidade. Para mudar o mundo a
gente não precisa viver o problema, a
gente tem que sentir o problema do
outro e querer mudar”
(Simone Gatto, ativista da causa animal, peticionária e
participante do primeiro workshop)

Change.org Brasil
Relatório de Impacto 2019
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“Acabei virando uma ativista sem saber que
estava virando uma ativista”
(Gabriela Pereira, ativista dos direitos humanos - tendo
como pautas principais Mulher Preta e Diretos das Famílias
de Pessoas com Deficiências - palestrante, peticionária e
participante do segundo workshop)

“Com certeza, mobilização online é
o ativismo moderno. Você consegue
recrutar pessoas do Brasil inteiro”
(Paula Chohfi, advogada, influencer digital da causa
de saúde infantil e maternidade, peticionária e
convidada do primeiro e terceiro workshops)

“A internet e as redes sociais são essa
amplificação de tudo. A gente consegue atingir
muita gente. Temos cada vez mais que nos
empoderar dessas formas, aprender, porque
é isso e o que vai amplificar sua campanha,
te dar mais voz e encontrar outras vozes
similares, encontrar outras indignações até em
comunidades pequenas”
(Flávia Dias, jornalista, pesquisadora de estudos feministas da
ONG Não Me Kahlo e convidada especial do segundo workshop)

20
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O que dizem autoridades
e criadores de petições…
A petição é um exemplo muito concreto
de que a iniciativa, a atitude, o apoio das
pessoas e a união podem fazer muita
diferença na vida de milhares de pessoas que
a gente nem conhece
Paula Chohfi, advogada, influencer digital da causa de saúde
infantil e maternidade e peticionária de abaixo-assinado vitorioso
sobre medicamento para doença rara, além de outro

“Nosso abaixo-assinado reforça
o clamor da sociedade dentro do
Congresso Nacional”
Gabriel Santos de Souza, advogado, membro do
Movimento Acredito e peticionário do abaixo- assinado
vitorioso contra as queimadas na Amazônia, o maior
criado em 2019 na Change.org Brasil

A petição ajuda a mostrar para os poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário que isso é
um tema sério, que impacta muitos indivíduos,
e que deve ser levado em consideração
Xexéu Tripoli, vereador da cidade de São Paulo e tomador de
decisão em petição contra a venda de fogos de artifícios com
ruído, entre outras
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Ao entregar o abaixo-assinado é como
se o movimento das ruas encontrasse
um via para o diálogo com as
instituições, no caso com o Parlamento,
que é a casa que desenha as nossas
instituições mais fundamentais
Daniel Tourinho Peres, professor universitário e
peticionário autor do abaixo-assinado em defesa das
universidades públicas, entre outros

“Sem dúvida nenhuma esse abaixo-assinado
da Change.org tem um poder muito grande
de influenciar a postura e o posicionamento
dos deputados dentro da Câmara Federal
que vão apreciar os projetos de lei que
tratam sobre os agrotóxicos”
Nilto Tatto, deputado federal, coordenador da Frente
Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional. Entre
outros, recebeu abaixo-assinados contra a liberação acelerada
de agrotóxicos no país

“Aprendi na prática, na minha comunidade,
que para a gente conseguir chegar com a luz,
com a água, posto de saúde ou com a creche,
a gente teve que fazer muita mobilização
popular. Agora com essas novas tecnologias
a gente tem outros mecanismos”
Juliana Cardoso, vereadora da cidade de São Paulo, tomadora
de decisão em petição sobre iluminação pública, além de
outras, e parceira no segundo workshop Elas Mudam o Mundo.
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Relacionamento
com o público
Nós prezamos e valorizamos o relacionamento
com aqueles que enxergam em nossa plataforma
um espaço para erguer e apoiar vozes e lutas:
os nossos estimados usuários. Desenvolvemos
uma comunicação constante com o nosso público
através do e-mail, buscando manter a nossa
base saudável a partir do envio de conteúdos
segmentados por interesse.
A partir do segundo semestre de 2019, iniciamos
uma transição da ferramenta de e-mail marketing
para um sistema desenvolvido pelos próprios
engenheiros da Change.org. Essa passagem de
plataforma foi 100% concluída, garantindo muito
mais agilidade ao serviço.
É através do e-mail que conectamos os usuários
com as causas que lhe importam. Por meio deste
canal, conseguimos trabalhar de maneira ágil e
efetiva o engajamento do público, fazendo com
que as campanhas cresçam rapidamente e vão

multiplicando o número de assinaturas com o
tempo. O programa de e-mails da Change.org
está diretamente relacionado ao sucesso das
campanhas, já que ampliam poderosamente o
alcance de público delas.
O recurso de disparo de e-mails também é
aproveitado pelos criadores de abaixo-assinado, já
que eles podem se comunicar com seus apoiadores
através de mensagens de “atualização” postadas na
página das petições e enviadas automaticamente
às pessoas que as assinaram. Esta é uma forma de
manter os apoiadores acompanhando a evolução
das causas.
Veja a seguir algumas das estratégias que adotamos
em 2019 no trabalho com o e-mail marketing. Elas
foram fundamentais para alcançarmos resultados
expressivos nas campanhas, já que ajudaram a
fortalecer a divulgação delas, bem como a ampliar o
seu alcance.

Segmentação
Para que a atuação com o e-mail marketing seja efetiva, separamos os usuários
por categorias temáticas, de acordo com o engajamento deles desde o primeiro
momento em que assinam uma petição em nossa plataforma. Além de outras
campanhas, eles passam, então, a receber conteúdos de qualidade, como e-mails
editoriais sobre causas que são do seu interesse. Assim, começam a criar laços e
chegam até mesmo a assinar centenas de petições.
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Testes semanais
Em 2019, passamos a fazer testes semanais de conteúdos de e-mails, por
meio dos quais medimos o engajamento de uma parcela de usuários antes de
dispararmos um envio grande. Isso fortalece a performance dos disparos e nos
garante melhor aproveitamento do conteúdo.

Cobertura de lista
Iniciamos também a estratégia de “cobertura de lista”, que se baseia em
selecionar o conteúdo mais relevante e com melhor performance para envio
a todos os usuários que ainda não receberam conteúdos na semana. Com
isso, nossa base de usuários ativos no e-mail é frequentemente alimentada de
conteúdos, sem que seja sobrecarregada.

Em 2019,
alcançamos a marca
de 10.992.666
usuários elegíveis aqueles que estão
ativos em nossa
base e recebem
conteúdo.

Batemos o
recorde no topo
da pirâmide de
engajamento:
427.093 usuários!

EM 2019:
Das 10 maiores
petições,
TODAS foram
trabalhadas por
e-mail marketing.

Das 10 maiores
vitórias, sete
passaram pelo
programa de
e-mails.

Das 10 ações
de impacto de
destaque, TODAS
tiveram o apoio
de divulgação por
e-mail.
Change.org Brasil
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Comunicação
Em 2019, estruturamos a área de comunicação da Change.org Brasil com foco em atividades
de assessoria de imprensa e produção de conteúdos específicos. O investimento no setor
elevou o patamar da plataforma no país devido à profissionalização das atividades, bem como
à contribuição que a área passou a oferecer às outras frentes de trabalho da organização.
Com apoio da comunicação, a plataforma cresceu, ao longo do ano, nos seguintes aspectos:

Amplificação do alcance das campanhas
As histórias dos abaixo-assinados conquistaram
mais destaque na imprensa, assim como os
peticionários ganharam mais espaço para voz. Desta
forma, algumas campanhas tomaram proporções
nacionais, chegando ao conhecimento de mais
pessoas em todo o país.
Mais impacto no meio político e pressão nos
tomadores de decisão
Pressionados pelo destaque que os abaixoassinados conseguiram na imprensa, políticos e
autoridades de alto escalão se posicionaram mais
- deram mais respostas ou foram mais receptivos a
receberem os autores das mobilizações com suas
assinaturas coletadas.
Aumento de público
Graças ao espaço que nossas campanhas passaram
a ter tanto na imprensa quanto nas redes sociais
(especialmente de veículos parceiros), um novo
público foi atraído à plataforma ao assinar petições
que até então não tinha conhecimento da existência.
Apoio ao trabalho de marca
O nome da Change.org apareceu mais vezes na
imprensa, assim como o discurso da organização, em
entrevistas concedidas por seus porta-vozes.
Parcerias de imprensa
Ampliamos as nossas parcerias de imprensa
com dois novos veículos, o HuffPost Brasil e a
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CartaCapital. A parceria já existente com o site
Catraca Livre, no qual possuímos uma coluna,
tornou-se ainda mais consistente em relação à
periodicidade de conteúdo.
Em março, nossa produção de matérias jornalísticas
à Catraca Livre passou a ser semanal. E, em maio,
iniciamos a publicação quinzenal de reportagens no
site HuffPost, onde lançamos uma coluna, e semanal no
portal da revista CartaCapital, no qual abrimos um blog.
Sempre pautados por temáticas relacionadas
às nossas campanhas, os textos são produzidos
de forma completa, ou seja, com apuração de
informações, entrevistas com nossos peticionários
ou porta-vozes da Change.org e respostas dos
órgãos pressionados nas petições.
Este trabalho de parceria de imprensa gerou
impacto real e vitória na campanha que pedia por
acessibilidade aos surdos nos cinemas. Durante
a produção de uma reportagem para o HuffPost,
cobramos diretamente os tomadores de decisão
(duas redes de cinema e a produtora do filme),
que convidaram os peticionários para testarem os
equipamentos de acessibilidade.
Além de destaque nos sites parceiros, com publicação
nas manchetes principais, nossas matérias também
são postadas no Facebook deles, o que ajuda,
consideravelmente, a aumentar mais o engajamento e
a repercussão dos nossos abaixo-assinados.

A Change.org
Brasil publicou
88 matérias
nos veículos de
imprensa parceiros

Visualizações de matérias
247.528 visualizações
em 45 matérias na Catraca Livre
180.775 visualizações
em 27 matérias na CartaCapital

45 na Catraca Livre
27 na CartaCapital
16 no HuffPost Brasil

HuffPost: uma única matéria gerou 1 milhão de
pageviews. A reportagem - sobre uma petição
contra homofobia - entrou para o top 10 dos
artigos mais lidos do site no ano, entre notícias
e reportagens publicadas pela redação e textos
de parceiros, colaboradores e articulistas.

Engajamento nas redes sociais
O engajamento do público no Facebook dos veículos parceiros pode ser medido por milhares de curtidas,
compartilhamentos e comentários nos posts relacionados às nossas matérias.
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Change.org Brasil na mídia
Em 2019, também estabelecemos o trabalho de
assessoria de imprensa. Foi criada uma rotina de
produção de notas e press releases, follow-up para
estreitar o relacionamento com jornalistas em todo
o Brasil e de diversas editorias e oferecimento de
sugestões de pautas.
Além disso, contratamos uma ferramenta de mailing
e clipping online, que nos permitiu tanto uma atuação
mais direcionada para relacionamento com a imprensa,
quanto mais massiva, abrangente e rápida para

disparos de conteúdos. Já o clipping de notícias online
nos ajudou a monitorar um pouco melhor a repercussão
desse trabalho e da Change.org na imprensa.
Nossa atuação em assessoria de imprensa nos permitiu
conquistar coberturas de mídia nos maiores e mais
relevantes veículos de comunicação do Brasil, tanto em
portais, quanto TVs e rádios. Ao lado do nosso trabalho
com os sites parceiros, essa atuação nos rendeu
cobertura de todas as entregas de petições, principais
vitórias e do programa “Elas Mudam o Mundo”.

G1

302 matérias
na imprensa
sobre a
Change.org
e seus abaixoassinados

Mais de 50
releases e
notas enviados
à imprensa
O Globo

28

Change.org Brasil
Relatório de Impacto 2019

Jornal Hoje - TV Globo

Todas as ações
de impacto
de entrega de
petições em
2019 tiveram
cobertura da
imprensa

Revista Marie Claire

38 notícias
sobre o “Elas
Mudam o
Mundo” e suas
petições
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Nossa
sustentabilidade
A sustentabilidade que permite todo o trabalho de
impacto desempenhado pela Change.org Brasil,
bem como a manutenção tecnológica da plataforma,
depende exclusivamente de pessoas físicas. Isso
significa que não aceitamos recursos de empresas,
partidos políticos ou de governos. Desta forma,
garantimos que nossas atividades sejam sempre
independentes de interesses que poderiam limitar a
nossa missão de dar voz e poder a todas as pessoas.
Como organização sem fins lucrativos, todo o
dinheiro que recebemos, além de ser utilizado para
manter nossa equipe e ferramentas, é revertido
em ações que geram impacto, como o suporte aos
peticionários para otimização e encaminhamento
das campanhas e a logística para a entrega das
petições aos tomadores de decisão com objetivo de
fazer pressão pela vitória.
Aceitamos apenas recursos que vêm de usuários
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da nossa plataforma, cidadãos que genuinamente
acreditam na mudança da sociedade por meio de
abaixo-assinados digitais. Em 2019, passamos a
estruturar nossas fontes de renda de forma que
os contribuintes entendam a importância do seu
apoio financeiro e o impacto positivo que esse
investimento gera.
Para otimizar os nossos resultados e gerar mais
impacto, passamos ao longo do ano a informar
melhor os nossos usuários sobre as necessidades da
Change.org. Umas das iniciativas nesse sentido foi o
lançamento do hotsite “Petições São Úteis?”, no qual
explicamos sobre o desenvolvimento interno dos
abaixo-assinados, buscando esclarecer para o público
o que acontece depois que ele assina uma petição.
A página recebeu 51.495 visitantes, sendo que 88%
do total respondeu “sim” ao questionamento, ou seja:
acredita na utilidade das petições.

O movimento Apoie uma Criança também foi
lançado como uma estratégia de fundraising,
com o objetivo de segmentar conteúdos mais
relevantes para cada tipo de público de acordo
com seus interesses. A página, que conta com
diversas petições relacionadas à infância, recebeu
9.007 visitantes e proporcionou um aumento de
assinaturas para as respectivas causas.
Entendemos que um salto de qualidade na
apresentação dos projetos de captação de recursos
e em ações fazem os doadores compreenderem
a sua importância. Por isso, ainda durante o
ano de 2019, realizamos alguns estudos para a
implementação de e-mails exclusivos a doadores e
também para o envio de brindes a fim de atrair ainda
mais apoiadores.

Nossas fontes de renda são:

Turbinada de abaixo-assinado
Quando uma pessoa assina uma petição e contribui com um valor para que esse
abaixo-assinado consiga mais visualizações e, consequentemente, mais assinaturas.

Doação mensal
Ocorre quando um usuário se compromete com uma contribuição recorrente
após uma turbinada, de forma que esse apoio servirá para muitos abaixoassinados. Também acontece quando ele atende a um apelo feito via e-mail ou
outros canais para nos apoiar mensalmente.

Doação única
Esse tipo de contribuição resulta quando uma pessoa passa a apoiar
pontualmente a Change.org Brasil, depois de receber um apelo por e-mail ou
outros canais.

Change.org Brasil
Relatório de Impacto 2019

31

Quem esteve com
a gente em 2019
Nos orgulhamos por sermos uma plataforma que inspira confiança em 26 milhões de pessoas
em todo o Brasil, além de organizações, coletivos, movimentos, instituições e veículos de
comunicação que nos procuram ou nos recebem, seja para firmar parcerias, apoiar petições,
criar suas próprias campanhas ou para serem coautores de abaixo-assinados.

Veja a seguir quem, de alguma forma, esteve com a gente em 2019:

AMPARA Animal
ANDA
Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e
ActionAid

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento,
Justiça e Equidade (BRIDGE)
Instituto Não Aceito Corrupção
Mercy For Animals

CartaCapital

Movimento Acredito

Catraca Livre

Movimento Todos Contra a Caça

Conexão Abrolhos (Conservação Internacional - CI,
Liga das Mulheres Pelos Oceanos, Oceana, Rare,
SOS Mata Atlântica e WWF)

Mulheres Positivas

Eu não sou uma Gracinha
Faculdade Cásper Líbero
Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal
(FNPDA)

Nação Vegana Brasil
Não Me Kahlo
Plano de Menina
Rádio Band News FM
Rádio Jovem Pan News

Frente Feminista Casperiana Lisandra

Sinergia Animal

HuffPost Brasil

Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC)
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Relatório Financeiro
e Balanço
CHANGE.ORG BRASIL
CNPJ: 26.514.101/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS C/ MOVIMENTO
APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA
REALIZÁVEIS
CONTAS A RECEBER
ADIANTAMENTOS
IMPOSTO A COMPENSAR

CHANGE.ORG
BRASIL
NÃO CIRCULANTE

CNPJ: 26.514.101/0001-74
IMOBILIZADOS
( - ) DEPR ACUMUL
BALANÇO PATRIMONIAL
TOTAL DO ATIVO

/2019
66.169
42.257
30.674
10
11.573
23.912
300
23.547
65
10.503
11.292
(789)
76.672

/2019

.257.769
748
48.000
54
.306.571
871.085
149.464
44.920
44.343
151
58.492
86.441
163

BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2019
66.169
42.257
30.674
10
11.573

31/12/2018
46.875
40.993
7.573
10
33.410

23.912
300
23.547
65

5.882
300
5.582
-

10.503
11.292
(789)
76.672

CIRCULANTE
EXIGÍVEIS
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
FORNECEDORES
ALUGUEIS A PAGAR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
DÉFICIT DO EXERCÍCIO

46.875 TOTAL DO PASSIVO

P ADO
S SDEFÍCIT
I V O DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
RECEITAS
1- ATIVIDADES OPERACIONA
46.875 CIRCULANTE
135.289
76.036
31/12/2019
31/12/2018
40.993 OPERACIONAIS
EXIGÍVEIS
135.289
76.036 Déficit do Exercício
1.257.769
904.363
7.573 CUSTEIO
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
81.974
45.263
748
817
10 FINANCEIRAS
ENCARGOS SOCIAIS
27.444
15.625
DE GRATUIDADE
48.000
48.000
33.410 OBTENCAO
OBRIGAÇÕES
TRIBUTARIAS SERV VOLUNTARIO
19220
12762,41
FORNECEDORES
3.051
2.384
IMPOSTOS
INCIDENTES
54
Déficit do Exercício Ajustado
ALUGUEIS
A PAGAR
3.600
TOTAL
DAS RECEITAS
1.306.571
953.180
5.882 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(58.618)
(29.160) Acréscimo (decrescimo) do ati
DESPESAS
300 OPERACIONAIS
REALIZÁVEIS
5.582 PESSOAL
PATRIMONIO SOCIAL
(29.160)
(16.724)
871.085
679.321
DÉFICIT DO
EXERCÍCIO
(29.458)
(12.436) Acréscimo ( decréscimo) do pa
SERVICOS
PROF
CONTRATADOS
149.464
115.680
VIAGENS
44.920
11.751
EXIGÍVEIS
OCUPAÇÃO
44.343
21.033
VEICULOS
151
ADMINISTRATIVAS
58.492
52.382
MARKETING
86.441
9.078
46.875 TOTAL
DO PASSIVO
76.672
46.875
TRIBUTARIAS
163
321
FLUXO DE CAIXA
32.970
28.051
1-FINANCEIRAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
31/12/2019
31/12/2018
GRATUIDADES
48.000
48.000
31/12/2018
Déficit do Exercício
(29.458)
(12.436) TOTAL DAS ATIVIDADES OPER
1.336.029
965.617
904.363 TOTAL DAS DESPESAS
2- DAS ATIVIDADES DE INVEST
817
(29.458)
(12.436) Aquisições do Imobilizado
48.000 DÉFICIT DO EXERCÍCIO
Déficit do Exercício Ajustado DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO (29.458)
(12.436)
Patrimonio
Superavit/
Total do
TOTAL DAS ATIVIDADES DE IN
953.180
Social
Deficit do
Patrimonio
3- ATIVIDADES DE FINANCIAM
Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante
Exercicio
Liquido(4.912)
REALIZÁVEIS
(18.030)
1
(16.725)
(16.724)
679.321 Sados em 31/12/2017
115.680 Acréscimo
( decréscimo) do passivo circulante
Transferencia
(16.725)
16.725
- (1)
11.751 Resultado
EXIGÍVEIS do Exercicio
59.253
30.922 TOTAL DAS ATIVIDADES DE FIN
(12.436)
(12.436)
21.033 Saldos em 31/12/2018
(16.724)
(12.436)
(29.160)Brasil
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDA
Change.org
33
Transferencia
(12.436)
12.436Relatório de Impacto
- 2019
SALDO INICIAL DAS DISPONIBIL
52.382 Resultado do Exercicio
(29.458)
(29.458) VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍ
9.078 Saldos em 31/12/2019
(29.160)
(29.458)
(58.618) DISPONIBILIDADE NO FINAL D
321
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCIC

CNPJ: 26.514.101/0001-74
ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2019
66.169
42.257
30.674
10
11.573

31/12/2018
46.875
40.993
7.573
10
33.410

REALIZÁVEIS
CONTAS A RECEBER
ADIANTAMENTOS
IMPOSTO A COMPENSAR

23.912
300
23.547
65

5.882
300
5.582
-

NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADOS
( - ) DEPR ACUMUL
TOTAL DO ATIVO

10.503
11.292
(789)
76.672

CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS C/ MOVIMENTO
APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA

DEMONSTRAÇÃO
DOEXERCÍCIO
EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃODO
DODEFÍCIT
DEFÍCIT DO
RECEITAS
31/12/2019

OPERACIONAIS
CUSTEIO
FINANCEIRAS
OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO
IMPOSTOS INCIDENTES
TOTAL DAS RECEITAS
OPERACIONAIS
PESSOAL
SERVICOS PROF CONTRATADOS
VIAGENS
OCUPAÇÃO
VEICULOS
ADMINISTRATIVAS
MARKETING
TRIBUTARIAS
FINANCEIRAS
GRATUIDADES
TOTAL DAS DESPESAS
DÉFICIT DO EXERCÍCIO

DESPESAS

1.257.769
748
48.000
54
1.306.571
871.085
149.464
44.920
44.343
151
58.492
86.441
163
32.970
48.000
1.336.029

CIRCULANTE
EXIGÍVEIS
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
FORNECEDORES
ALUGUEIS A PAGAR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
DÉFICIT DO EXERCÍCIO

46.875 TOTAL DO PASSIVO

31/12/2018

1- ATIVIDADES OPERACIONA

Déficit do Exercício
904.363
817
48.000
Déficit do Exercício Ajustado
953.180
Acréscimo (decrescimo) do ati
REALIZÁVEIS
679.321
115.680 Acréscimo ( decréscimo) do pa
11.751
EXIGÍVEIS
21.033
52.382
9.078
321
28.051
48.000
TOTAL DAS ATIVIDADES OPER
965.617
2- DAS ATIVIDADES DE INVEST
(12.436) Aquisições do Imobilizado

(29.458)
DEMONSTRAÇÃO
DASMUTAÇÕES
MUTAÇÕES DO
LÍQUIDO
DEMONSTRAÇÃO
DAS
DOPATRIMONIO
PATRIMONIO
LÍQUIDO
Patrimonio
Superavit/
Total do
TOTAL DAS ATIVIDADES DE IN
Social
Deficit do
Patrimonio
3- ATIVIDADES DE FINANCIAM
Exercicio
Liquido
Sados em 31/12/2017
1
(16.725)
(16.724)
Transferencia
(16.725)
16.725
Resultado do Exercicio
(12.436)
(12.436) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FIN
Saldos em 31/12/2018
(16.724)
(12.436)
(29.160) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDA
Transferencia
(12.436)
12.436
SALDO INICIAL DAS DISPONIBIL
Resultado do Exercicio
(29.458)
(29.458) VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍ
Saldos em 31/12/2019
(29.160)
(29.458)
(58.618) DISPONIBILIDADE NO FINAL D
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCIC
1-CONTEXTO OPERACIONAL:
f-) As Receitas da Entidade são
A Change.Org foi constituída em outubro de 2016. Tem por finalidade promover a defesa dos direitos e o exercício da
outros.
g-) As Despesas da Entidade sã
cidadania através da promoção do desenvolvimento econômico e social, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos
fiscais.
direitos humanos, da democracia, entre outros.
h-) Os Recursos da Entidade fo
2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
demonstrados pelas suas Desp
a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2019 , foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de
O Patrimônio Social é apresen
Contabilidade (NBC) TG07, aprovada pela Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação
Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC n° 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Superávits e Déficits, ocorridos
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.
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b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.
c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real (CENTAVOS
SUPRIMIDOS), que é a moeda funcional da Associação.
ReduçãoBrasil
ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente exercício desvalorizações significativas, que justifiquem
Change.org
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determina a Resolução CFC nº 1292/10 que aprova a NBC TG 1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
Relatório
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Impacto 2019
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O valor de R$48.000(2019) e R
voluntarios, com contrapartida

Ajuste a valor presente: A Entidade apresenta as suas contas contábeis em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a
NBC TG 12, o Ajuste a Valor Presente (AVP) para todos os ativos e passivos não circulantes recebíveis ou exigíveis, e também
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23.912
300
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48.000
Déficit do Exercício Ajustado
953.180
Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante
REALIZÁVEIS
679.321
115.680 Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante
11.751
EXIGÍVEIS
21.033
52.382
9.078
321
28.051
48.000
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
965.617
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(12.436) Aquisições do Imobilizado

31/12/2019
135.289
135.289
81.974
27.444
19220
3.051
3.600
(58.618)

31/12/2018
76.036
76.036
45.263
15.625
12762,41
2.384

(29.160)
(29.458)

(16.724)
(12.436)

76.672

46.875

31/12/2019

(29.160)

31/12/2018

(29.458)

(12.436)

(29.458)

(12.436)

(18.030)

(4.912)

59.253

(1)
30.922

11.767

13.574

(10.503)

-

avit/
Total do
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(10.503)
it do
Patrimonio
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
cicio
Liquido
(16.725)
(16.724)
16.725
(12.436)
(12.436) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(12.436)
(29.160) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)
1.264
13.574
12.436
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES
40.993
27.418
(29.458)
(29.458) VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO
1.264
13.574
(29.458)
(58.618) DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO
42.257
40.993
PLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO DE 2019
f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e
direitos e o exercício da
outros.
g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e
a paz, da cidadania, dos
fiscais.
h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social,
demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
paradas de acordo com as
4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
rando a Norma Brasileira de
O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos
lidade (CFC) e Interpretação
entos emitidos pelo Comitê de Superávits e Déficits, ocorridos.

stórico.
das em Real (CENTAVOS

nificativas, que justifiquem
Valor Recuperável de Ativos.

a Resolução 1.151/09, e a
ebíveis ou exigíveis, e também

5-GRATUIDADES
Atendendo ao ITG 2002, a Entidade valoriza as receitas com trabalhos voluntários, sendo mensuradas ao seu valor justo
levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado
similar.
O valor de R$48.000(2019) e R$ 48.000 (2018) foi reconhecido na demonstração do resultado na rubrica de receitas
com Brasil
Change.org
voluntarios, com contrapartida em despesas com voluntarios.
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(12.436) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
46.875 TOTAL DO PASSIVO
76.672
46.875
Saldos em 31/12/2018
(16.724)
(12.436)
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