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Nossos números 
em 2020 

24,8 mil
Uma média de 518 causas por semana! 

ABAIXO-ASSINADOS 
CRIADOS: 

65 milhões
de apoiadores em campanhas!  

ASSINATURAS 
EM PETIÇÕES:

34 milhões!
A segunda maior base da Change.org 
no mundo!  

USUÁRIOS 
NO BRASIL:

264 petições
com conquistas alcançadas!

VITÓRIAS:

12 abaixo-assinados
enviados a tomadores de decisão! 

ENTREGAS:

19 milhões 
de pessoas 
assinaram 

por justiça a 
George Floyd.

A campanha 
tornou-se a maior 

da história da 
Change.org no 

planeta! O Brasil 
foi o 4º país mais 

engajado na causa.

Recorde Mundial
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Ficha Técnica
Monica Souza
Diretora Executiva

Rafael Sampaio
Diretor de Campanhas (Jan - Fev)

Anne Galvão
Coordenadora de Captação de Recursos
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Conselho Fiscal

Pedro Cordova

A Change.org é a maior 
plataforma de abaixo-assinados 
do Brasil. São mais de 34 milhões 
de brasileiros e brasileiras criando 
ou assinando petições sobre 
diversos assuntos todos os dias. 

Com mais de 440 
milhões de usuários 
em 196 países, a 
plataforma contabiliza 
uma vitória por hora 
em petições online 
no planeta.

Em oito anos de 
existência no Brasil, 
a Change.org já 
hospedou mais de 58 
mil abaixo-assinados. 
No total, essas 
petições engajaram 
208,9 milhões de 
assinaturas. 

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. 

Na Change.org, 
as pessoas se 
conectam além das 
barreiras culturais 
e geográficas para 
apoiar as causas com 
que se importam.

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 realidades. Trabalhamos para 
alcançar um mundo onde nenhuma pessoa seja menos empoderada. 
Chegamos ao Brasil em 2012 e, desde então, já ajudamos 947 histórias a 
alcançarem finais felizes por meio de mobilizações em abaixo-assinados. 
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anos de 
história 
no Brasil

“Mudar o mundo” soa como algo utópico para 
você? Se a sua resposta é sim, te convido a ler este 
relatório de impacto, conhecer melhor a Change.org 
e descobrir que todos os dias - a cada hora para ser 
mais exata - ajudamos alguém a mudar o mundo em 
algum lugar do planeta. 

Te convido a descobrir, nas próximas páginas, que 
o poder da mudança está dentro de cada pessoa, 
não importa quem ela seja ou onde esteja, e que a 
transformação social pode começar por você! Sim, 
é nisso que acreditamos e é por essa missão que 
atuamos todos os dias. 

O mundo não mudará apenas quando as guerras ou a 
fome acabarem, mas fazer com que uma mãe consiga a 
cirurgia que pode salvar o seu filho; libertar um animal 
de uma situação de exploração; proteger a vida de uma 
criança indefesa; e garantir os direitos das pessoas com 
deficiência são conquistas que, certamente, impactam e 
mudam o mundo de alguém. 

Esses são casos reais de vitórias que aconteceram, 
ao longo de 2020, com o apoio de petições lançadas 
em nossa plataforma. Histórias como essas nos fazem 
acreditar no ideal de que comunidades e nações podem, 
sim, tornarem-se lugares mais igualitários e justos 
quando seus cidadãos e cidadãs descobrem o poder 
que têm para transformar realidades. Em 2020, nossa 
plataforma hospedou mais de 24,8 mil mobilizações 
criadas em todo o Brasil, uma média semanal de 518 
causas que carregam fortes histórias pessoais ou 
coletivas. Com o suporte da nossa equipe, ao menos 264 
campanhas terminaram o ano celebrando vitória. 

Enfrentamos o desafio de atuar em meio às dificuldades 
impostas ao mundo pela pandemia da Covid-19. Milhões 
de cidadãos precisaram recorrer ao ativismo digital 

como forma possível de mobilização em uma situação 
de distanciamento e isolamento social. E foi justamente 
nessa realidade que nos consolidamos como plataforma 
referência de webativismo. 

Foi também neste momento tão atípico que 
registramos a maior petição da nossa história global: 
a campanha por justiça a George Floyd, que engajou 
19 milhões de vozes no planeta. No Brasil, de dentro 
do mundo online, marcamos presença nos principais 
debates. Com média de uma grande ação de impacto 
por mês, entregamos a líderes políticos e autoridades 
12 abaixo-assinados, além de fazermos incontáveis 
outras ações de pressão coletiva.

Ainda em 2020, colocamos no ar três movimentos - um 
pelo combate à pandemia (#LuteEmCasa), outro por 
justiça racial (#VidasNegras) e o terceiro em defesa dos 
direitos dos animais (Milhões contra os maus-tratos 
aos animais) -, engajando 36,7 milhões de assinaturas.
Atingimos durante o ano as maiores quantidades de 
abaixo-assinados abertos, vitórias conquistadas e de 
assinaturas feitas em petições em toda a nossa história. 
Muito mais do que números, esses recordes mostram o 
quanto a Change.org funciona e amplifica vozes. 

Como plataforma aberta, diversa e transparente, 
apresentamos neste relatório parte de todo o impacto 
que geramos em 2020. E encerramos o ano com a 
certeza de que “acreditar no 
poder da mudança” é a chave 
para que, juntos, sigamos 
mudando o mundo em 2021! 

Acreditar no poder da 
mudança é a chave para 
transformar o mundo

Nossa história no Brasil começa em 2012. 
Desde o primeiro momento em que nos 
estabelecemos no país, perseguimos a missão 
de dar voz aos brasileiros e brasileiras para 
empoderá-los a gerar as mudanças que 
desejam ver na sociedade. Nossa equipe 
fica baseada em São Paulo, de onde oferece 
suporte a criadores de petições em todas as 
regiões do país. 

Desde sempre, campanhas relacionadas 
às áreas da saúde e política são o nosso 
“carro-chefe”. Nos últimos anos, temos 
nos fortalecido com grandes mobilizações 
relacionadas à defesa dos animais, meio 
ambiente, educação e proteção dos direitos 
das crianças. 

Ser um instrumento para o fortalecimento 
da democracia é nossa premissa. Por 
isso, também empenhamos esforços em 
campanhas que asseguram e promovem 
os direitos humanos, como causas ligadas 
a questões de gênero, direitos das 
mulheres, justiça racial e pautas LGBTQIA+. 
Especialmente em 2020, dedicamos boa parte 
de nosso trabalho a esses temas. 

Acreditamos que a transformação da 
sociedade é possível quando os cidadãos 
confiam e reconhecem o poder que têm 
para gerar mobilizações em prol de suas 
causas e, assim, reúnem apoiadores para 
somar vozes e estabelecem diálogo com os 
tomadores de decisão. 

Nossa experiência nos permite perceber 
que os abaixo-assinados concretizam essa 
lógica da mudança e funcionam como 
um instrumento legítimo para o exercício 
da cidadania. Por meio dessa prática, 
transformações são construídas de forma 
plenamente democrática, ou seja, com os 
cidadãos sendo ouvidos na elaboração e 
votação de leis e projetos, por exemplo.

Até agora, atuamos como ferramenta para 
a formação e fortalecimento de 58 mil 
mobilizações - uma média de 6,4 mil por ano! 
Vimos, desde 2012, 947 petições tornarem-se 
vitoriosas - uma conquista dia sim, dia não. 
Impactar positivamente a vida de brasileiros 
e brasileiras tem sido o resultado dos nossos 
esforços ao longo desses oito anos de 
história no Brasil. 

Monica Souza, 
diretora-executiva da 

Change.org Brasil 

2012

2020

https://coronavirus.changebrasil.org/
https://vidasnegrasimportam.changebrasil.org/
https://maustratosnao.org/
https://maustratosnao.org/


Nosso propósito é construir 
um mundo onde não 
haja privilégio de poder. 
Almejamos uma nação onde 
todas as pessoas sejam 
igualmente empoderadas 
para gerar mudanças que 
transformam realidades e 
impactam positivamente 
a sociedade a nível local, 
nacional e global.

Além das barreiras culturais e 
geográficas, a Change.org conecta 
pessoas em 196 países. São mais de 
440 milhões de cidadãos, coletivos 
e organizações fazendo a diferença 
para que o mundo seja um lugar 
mais igualitário. A cada hora um 
abaixo-assinado se torna vitorioso 
em nossa plataforma, somando-
se a outras 73 mil histórias que já 
conquistaram finais felizes.

Change.org 
ao redor do 

mundo

Nossa 
razão de 
ser

O que 
fazemos 
e como 
fazemos

Fornecemos espaço para que elas 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. 

Mudamos o mundo mostrando às 
pessoas que elas têm poder para 
gerar transformações. 
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Gravidez aos 
10 mata

655.461 de 
assinaturas 

Cirurgia de 
intestino do 
Brenno na Itália

367.382

Deixem os 
cadeirantes 
em paz 

174.676

Aumento da pena 
de maus-tratos 
aos animais

583.145 

Liberdade 
para a elefanta 
Bambi 

233.014

Contra a abertura 
de novos zoos e 
aquários em São 
Paulo

164.231

TOP 10
maiores petições de 2020

1 6

3 8

2 7

4 9

5 10

Justiça por 
Mariana Ferrer

4,3 milhões de 
assinaturas

Fundo eleitoral deve 
ser usado no combate 
ao coronavírus

1,5 milhão 

O Pantanal importa. 
Precisamos acabar 
com as queimadas

1,3 milhão 

Justiça por 
Miguel

2,8 milhões 

Defenda o Livro: 
Diga “não” à 
tributação

1 milhão 

Justiça por 
Sansão: Cadeia 
para maus-tratos 
aos animais

751 mil

1 6

3 8

2 7

4 9

5 10

Contra o plano de 
saúde para filhos 
de senadores até 
os 33 anos 

667 mil

)VITÓRIA(

Gravidez aos 
10 mata

1 milhão 

O SUS merece 
mais em 2021

582 mil 

Acolhida e álcool gel 
para moradores de 
rua se protegerem na 
pandemia 

476 mil

Ampliação do 
auxílio emergencial 
para seis meses

105.089

Defenda o 
SUS: “Não” à 
privatização!

95.490

O pequeno 
Davi precisa 
de home care

92.188 

Gravidez 
infantil mata

86.935

TOP 10 
maiores vitórias de 2020

A CHANGE.ORG 
FUNCIONA!

https://www.change.org/p/coletivasangra-gmailcom-gravidezaos10mata
https://www.change.org/p/meu-filho-perdeu-o-intestino-e-precisa-de-uma-cirurgia-que-s%C3%B3-%C3%A9-feita-na-it%C3%A1lia
https://www.change.org/p/prefeitura-de-jo%C3%A3o-pessoa-deixem-os-cadeirantes-em-paz-elite-quer-proibir-projeto-que-leva-cadeirantes-%C3%A0-praia
https://www.change.org/p/assine-para-que-o-presidente-bolsonaro-sancione-o-projeto-de-lei-aprovada-na-c%C3%A2mara-e-senado-para-o-aumento-da-pena-para-quem-pratica-maus-tratos-em-animais
https://www.change.org/p/duarte-nogueira-libertem-a-elefante-bambi
https://www.change.org/p/prefeitura-de-s%C3%A3o-paulo-contra-a-abertura-de-novos-zoos-e-aqu%C3%A1rios-na-cidade-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/governo-federal-queremos-a-amplia%C3%A7%C3%A3o-do-aux%C3%ADlio-emergencial-para-6-meses
https://www.change.org/p/presidente-da-rep%C3%BAblica-defenda-o-sus-agora-n%C3%A3o-ao-decreto-no-10-530-26-out-de-2020-n%C3%A3o-%C3%A0-privatiza%C3%A7%C3%A3o
https://www.change.org/p/secretaria-da-sa%C3%BAde-de-sp-e-prefeitura-de-sorocaba-o-pequeno-davi-precisa-de-home-care
https://www.change.org/p/tj-esp%C3%ADrito-santo-gravidezinfantilmata
https://www.change.org/p/coletivasangra-gmailcom-gravidezaos10mata
https://www.change.org/p/coletivasangra-gmailcom-gravidezaos10mata
https://www.change.org/p/meu-filho-perdeu-o-intestino-e-precisa-de-uma-cirurgia-que-s%C3%B3-%C3%A9-feita-na-it%C3%A1lia
https://www.change.org/p/meu-filho-perdeu-o-intestino-e-precisa-de-uma-cirurgia-que-s%C3%B3-%C3%A9-feita-na-it%C3%A1lia
https://www.change.org/p/meu-filho-perdeu-o-intestino-e-precisa-de-uma-cirurgia-que-s%C3%B3-%C3%A9-feita-na-it%C3%A1lia
https://www.change.org/p/prefeitura-de-jo%C3%A3o-pessoa-deixem-os-cadeirantes-em-paz-elite-quer-proibir-projeto-que-leva-cadeirantes-%C3%A0-praia
https://www.change.org/p/prefeitura-de-jo%C3%A3o-pessoa-deixem-os-cadeirantes-em-paz-elite-quer-proibir-projeto-que-leva-cadeirantes-%C3%A0-praia
https://www.change.org/p/prefeitura-de-jo%C3%A3o-pessoa-deixem-os-cadeirantes-em-paz-elite-quer-proibir-projeto-que-leva-cadeirantes-%C3%A0-praia
https://www.change.org/p/assine-para-que-o-presidente-bolsonaro-sancione-o-projeto-de-lei-aprovada-na-c%C3%A2mara-e-senado-para-o-aumento-da-pena-para-quem-pratica-maus-tratos-em-animais
https://www.change.org/p/assine-para-que-o-presidente-bolsonaro-sancione-o-projeto-de-lei-aprovada-na-c%C3%A2mara-e-senado-para-o-aumento-da-pena-para-quem-pratica-maus-tratos-em-animais
https://www.change.org/p/assine-para-que-o-presidente-bolsonaro-sancione-o-projeto-de-lei-aprovada-na-c%C3%A2mara-e-senado-para-o-aumento-da-pena-para-quem-pratica-maus-tratos-em-animais
https://www.change.org/p/duarte-nogueira-libertem-a-elefante-bambi
https://www.change.org/p/duarte-nogueira-libertem-a-elefante-bambi
https://www.change.org/p/duarte-nogueira-libertem-a-elefante-bambi
https://www.change.org/p/prefeitura-de-s%C3%A3o-paulo-contra-a-abertura-de-novos-zoos-e-aqu%C3%A1rios-na-cidade-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/prefeitura-de-s%C3%A3o-paulo-contra-a-abertura-de-novos-zoos-e-aqu%C3%A1rios-na-cidade-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/prefeitura-de-s%C3%A3o-paulo-contra-a-abertura-de-novos-zoos-e-aqu%C3%A1rios-na-cidade-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/prefeitura-de-s%C3%A3o-paulo-contra-a-abertura-de-novos-zoos-e-aqu%C3%A1rios-na-cidade-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/tribunal-de-justi%C3%A7a-de-sc-justi%C3%A7a-por-mariana-ferrer-justicapormariferrer
https://www.change.org/p/o-dinheiro-dos-fundos-eleitoral-e-partid%C3%A1rio-devem-ser-usados-no-combate-ao-coronav%C3%ADrus
https://www.change.org/p/defendaolivro-diga-n%C3%A3o-%C3%A0-tributa%C3%A7%C3%A3o-de-livros
https://www.change.org/p/justi%C3%A7a-por-miguel
https://www.change.org/p/o-pantanal-importa-precisamos-acabar-com-as-queimadas
https://www.change.org/p/senado-federal-justi%C3%A7a-por-sans%C3%A3o-cadeia-para-maus-tratos-contra-os-animais
https://www.change.org/p/senado-somos-contra-o-plano-de-sa%C3%BAde-para-filhos-de-senadores-e-ex-senadores-at%C3%A9-os-33-anos
https://www.change.org/p/coletivasangra-gmailcom-gravidezaos10mata
https://www.change.org/p/peti%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-o-sus-merece-mais-em-2021-cns-reivindica-manuten%C3%A7%C3%A3o-de-piso-emergencial-no-valor-de-r-168-7-bilh%C3%B5es
https://www.change.org/p/prefeitura-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-prefeitura-forne%C3%A7a-acolhida-e-%C3%A1lcool-gel-para-os-moradores-de-rua-se-protegerem-do-corona
https://www.change.org/p/tribunal-de-justi%C3%A7a-de-sc-justi%C3%A7a-por-mariana-ferrer-justicapormariferrer
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https://www.change.org/p/senado-somos-contra-o-plano-de-sa%C3%BAde-para-filhos-de-senadores-e-ex-senadores-at%C3%A9-os-33-anos
https://www.change.org/p/coletivasangra-gmailcom-gravidezaos10mata
https://www.change.org/p/coletivasangra-gmailcom-gravidezaos10mata
https://www.change.org/p/peti%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-o-sus-merece-mais-em-2021-cns-reivindica-manuten%C3%A7%C3%A3o-de-piso-emergencial-no-valor-de-r-168-7-bilh%C3%B5es
https://www.change.org/p/peti%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-o-sus-merece-mais-em-2021-cns-reivindica-manuten%C3%A7%C3%A3o-de-piso-emergencial-no-valor-de-r-168-7-bilh%C3%B5es
https://www.change.org/p/prefeitura-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-prefeitura-forne%C3%A7a-acolhida-e-%C3%A1lcool-gel-para-os-moradores-de-rua-se-protegerem-do-corona
https://www.change.org/p/prefeitura-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-prefeitura-forne%C3%A7a-acolhida-e-%C3%A1lcool-gel-para-os-moradores-de-rua-se-protegerem-do-corona
https://www.change.org/p/prefeitura-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-prefeitura-forne%C3%A7a-acolhida-e-%C3%A1lcool-gel-para-os-moradores-de-rua-se-protegerem-do-corona
https://www.change.org/p/prefeitura-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-prefeitura-forne%C3%A7a-acolhida-e-%C3%A1lcool-gel-para-os-moradores-de-rua-se-protegerem-do-corona
https://www.change.org/p/governo-federal-queremos-a-amplia%C3%A7%C3%A3o-do-aux%C3%ADlio-emergencial-para-6-meses
https://www.change.org/p/governo-federal-queremos-a-amplia%C3%A7%C3%A3o-do-aux%C3%ADlio-emergencial-para-6-meses
https://www.change.org/p/governo-federal-queremos-a-amplia%C3%A7%C3%A3o-do-aux%C3%ADlio-emergencial-para-6-meses
https://www.change.org/p/presidente-da-rep%C3%BAblica-defenda-o-sus-agora-n%C3%A3o-ao-decreto-no-10-530-26-out-de-2020-n%C3%A3o-%C3%A0-privatiza%C3%A7%C3%A3o
https://www.change.org/p/presidente-da-rep%C3%BAblica-defenda-o-sus-agora-n%C3%A3o-ao-decreto-no-10-530-26-out-de-2020-n%C3%A3o-%C3%A0-privatiza%C3%A7%C3%A3o
https://www.change.org/p/presidente-da-rep%C3%BAblica-defenda-o-sus-agora-n%C3%A3o-ao-decreto-no-10-530-26-out-de-2020-n%C3%A3o-%C3%A0-privatiza%C3%A7%C3%A3o
https://www.change.org/p/secretaria-da-sa%C3%BAde-de-sp-e-prefeitura-de-sorocaba-o-pequeno-davi-precisa-de-home-care
https://www.change.org/p/secretaria-da-sa%C3%BAde-de-sp-e-prefeitura-de-sorocaba-o-pequeno-davi-precisa-de-home-care
https://www.change.org/p/secretaria-da-sa%C3%BAde-de-sp-e-prefeitura-de-sorocaba-o-pequeno-davi-precisa-de-home-care
https://www.change.org/p/tj-esp%C3%ADrito-santo-gravidezinfantilmata
https://www.change.org/p/tj-esp%C3%ADrito-santo-gravidezinfantilmata
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Timeline de campanhas 

Na primeira semana de março, fornecemos apoio para que o coletivo “Jornalistas Contra o 
Assédio” entregasse quase 12 mil assinaturas aos diretores do Twitter pedindo a retirada do ar 
de conteúdo de ódio e assédio, além de mais critérios sobre as denúncias que são feitas a esse 
respeito. A demanda surgiu após ataques feitos contra jornalistas na rede social. O Twitter se 
comprometeu a fazer uma análise mais acurada de denúncias do tipo. 

MARÇO: Lutamos pelo fim do assédio e discurso de ódio no Twitter 

No dia 11 de março, apoiamos a organização AMPARA Animal a protocolar mais de 160 mil 
assinaturas, na Prefeitura de São Paulo, pela aprovação de uma lei contra a abertura de novos 
zoológicos e aquários na cidade. O abaixo-assinado foi entregue no gabinete do prefeito. 
Poucos dias depois, a lei municipal foi sancionada pelo prefeito Bruno Covas. 

AINDA EM MARÇO: Vitória histórica para a causa 
animal em São Paulo

Artistas e o setor da cultura sofreram 
forte impacto com a paralisação de 
suas atividades em decorrência da 
pandemia da Covid-19. Mobilizações 
correram o país, com apoio de um 
abaixo-assinado que engajou mais 
de 65 mil pessoas pela aprovação da 
Lei Aldir Blanc. Sancionada, a medida 
estabeleceu a liberação de recursos 
de forma emergencial ao setor. 

JUNHO: Vitória na Cultura 
em meio à pandemia 

20
20

JULHO: Pressionamos 
ação em defesa do 
meio ambiente 

AGOSTO: Vitória pela libertação da elefanta Bambi

No dia 5 de junho, Dia Mundial do 
Meio Ambiente, um abaixo-assinado 
foi protocolado no Ministério 
Público Federal (MPF) pedindo 
que um inquérito seja instaurado 
para investigar a administração 
do ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles. O autor da petição, 
que entrou com a ação no MPF, 
conseguiu reunir mais de 300 mil 
apoiadores no abaixo-assinado.

Mais uma vez agimos em defesa dos direitos dos animais. Ajudamos a organização Bancada 
Vegana a pressionar a Justiça pela liberação da elefanta Bambi, que foi explorada a vida 
toda e vivia em condições inadequadas em um zoológico no interior de São Paulo. Mais de 
230 mil pessoas se uniram à petição que tornou-se vitoriosa depois que o animal recebeu 
determinação judicial para ser transferido ao Santuário de Elefantes Brasil, em Mato Grosso.  

Confira a seguir uma linha do tempo que relembra 10 das principais 
ações de impacto de 2020. 

Outra relevante conquista na causa 
animal foi a aprovação da lei que 
aumenta as penas para casos de 
maus-tratos aos animais. Com um 
histórico de cruéis agressões aos 
animais, como os casos dos cachorros 
Manchinha e Sansão, o país sancionou 
em setembro a nova lei. A pressão 
pela aprovação contou com uma 
petição com mais de meio milhão de 
assinaturas. 

Em 29 de outubro, Dia Nacional 
do Livro, entregamos mais de 1 
milhão de assinaturas ao Senado 
Federal em defesa do livro. A 
entrega foi feita em conjunto 
com as organizadoras da petição 
e do movimento #DefendaOLivro 
e aconteceu durante uma 
audiência online. A mobilização 
pressiona o Congresso pela 
manutenção da isenção tributária 
dos livros no país. 

Alguns funcionários públicos, 
como juízes e ministros, 
recebem salários astronômicos 
acima do teto definido pela 
Constituição. Para acabar com 
os supersalários pagos com 
verba pública, apoiamos o 
movimento Unidos Pelo Brasil 
na entrega de uma petição à 
Câmara dos Deputados, no dia 2 
de dezembro. O abaixo-assinado 
engaja mais de 270 mil pessoas.

Depois de um ano de luta, o pai de 
um garoto com diabetes alcançou 
vitória em uma petição pela volta 
da fabricação de um sorvete zero 
açúcar. A empresa fabricante 
enviou uma carta ao peticionário 
destacando seu “ato de amor e 
heroísmo”. A conquista, apoiada 
por 38 mil assinantes, é uma vitória 
a todos os diabéticos e pessoas 
com restrição de açúcar na dieta.

Em 2020, enfrentamos o desafio 
de tornar possíveis grandes 
mobilizações em meio à pandemia 
do novo coronavírus. Mais do que 
nunca, como plataforma digital, 
provamos a força e a capacidade 
de pressão do webativismo junto a 
políticos e autoridades.

Encaminhamos o apelo popular de 
milhões de brasileiros e brasileiras a 
tomadores de decisão nas três esferas 
do poder - Executivo, Legislativo e 
Judiciário - e também no setor privado. 

Entregamos ou apoiamos a entrega 
de 12 abaixo-assinados resultantes de 
mobilizações gestadas na Change.org, 
consolidando a média de uma grande 
atuação de impacto por mês. Além do 
encaminhamento de petições, também 
pressionamos os setores público e 
privado com diferentes estratégias 
online relacionadas a campanhas de 
todas as regiões do país. 

AINDA EM AGOSTO: 
Vitória emocionante 
de pai e filho 

SETEMBRO: Vitória no 
combate aos maus-tratos 
aos animais

OUTUBRO: Dizemos 
“não” à tributação dos 
livros

DEZEMBRO: Dizemos 
“não” aos supersalários 

 
Defendemos os 
direitos trabalhistas 
No dia 25 de novembro, 
fornecemos apoio para que 
os ex-funcionários da falida 
companhia aérea Varig 
enviassem ao Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ) um 
abaixo-assinado pela garantia de 
seus direitos trabalhistas há 14 
anos em atraso. Mais de 80 mil 
pessoas se uniram à causa. No 
mesmo dia, um ato foi feito em 
frente ao tribunal. 

A CHANGE.ORG 
FUNCIONA!

https://www.change.org/p/twitter-pare-de-consentir-com-a-dissemina%C3%A7%C3%A3o-de-discursos-de-%C3%B3dio-e-ass%C3%A9dio
https://www.change.org/p/socorro-ao-setor-cultural-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-pl-1075-2020
https://www.change.org/p/pela-exonera%C3%A7%C3%A3o-imediata-do-ministro-do-meio-ambiente-ricardo-salles
https://www.change.org/p/prefeitura-de-s%C3%A3o-paulo-contra-a-abertura-de-novos-zoos-e-aqu%C3%A1rios-na-cidade-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/socorro-ao-setor-cultural-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-pl-1075-2020
https://www.change.org/p/pela-exonera%C3%A7%C3%A3o-imediata-do-ministro-do-meio-ambiente-ricardo-salles
https://www.change.org/p/duarte-nogueira-libertem-a-elefante-bambi
https://www.change.org/p/twitter-pare-de-consentir-com-a-dissemina%C3%A7%C3%A3o-de-discursos-de-%C3%B3dio-e-ass%C3%A9dio
https://www.change.org/p/duarte-nogueira-libertem-a-elefante-bambi
https://www.change.org/p/prefeitura-de-s%C3%A3o-paulo-contra-a-abertura-de-novos-zoos-e-aqu%C3%A1rios-na-cidade-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/kibon-volte-a-fabricar-picol%C3%A9s-zero-a%C3%A7%C3%BAcar-para-os-diab%C3%A9ticos-meu-filho-%C3%A9-diab%C3%A9tico-e-quero-o-melhor-para-ele
https://www.change.org/p/assine-para-que-o-presidente-bolsonaro-sancione-o-projeto-de-lei-aprovada-na-c%C3%A2mara-e-senado-para-o-aumento-da-pena-para-quem-pratica-maus-tratos-em-animais
https://www.change.org/p/defendaolivro-diga-n%C3%A3o-%C3%A0-tributa%C3%A7%C3%A3o-de-livros
https://www.change.org/p/diga-n%C3%A3o-aos-supersal%C3%A1rios-pagos-com-verba-p%C3%BAblica-supersal%C3%A1riosn%C3%A3o
https://www.change.org/p/assine-para-que-o-presidente-bolsonaro-sancione-o-projeto-de-lei-aprovada-na-c%C3%A2mara-e-senado-para-o-aumento-da-pena-para-quem-pratica-maus-tratos-em-animais
https://www.change.org/p/defendaolivro-diga-n%C3%A3o-%C3%A0-tributa%C3%A7%C3%A3o-de-livros
https://www.change.org/p/diga-n%C3%A3o-aos-supersal%C3%A1rios-pagos-com-verba-p%C3%BAblica-supersal%C3%A1riosn%C3%A3o
https://www.change.org/p/kibon-volte-a-fabricar-picol%C3%A9s-zero-a%C3%A7%C3%BAcar-para-os-diab%C3%A9ticos-meu-filho-%C3%A9-diab%C3%A9tico-e-quero-o-melhor-para-ele
https://www.change.org/p/pelos-direitos-trabalhistas-dos-ex-funcion%C3%A1rios-da-varig-que-est%C3%A3o-h%C3%A1-14-anos-sem-receber
https://www.change.org/p/pelos-direitos-trabalhistas-dos-ex-funcion%C3%A1rios-da-varig-que-est%C3%A3o-h%C3%A1-14-anos-sem-receber
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Carnaval Sem Assédio

Uma parceria firmada entre a Change.org e o site 
de notícias Catraca Livre gerou uma importante 
ação no Carnaval de 2020. Ao lado da psicóloga 
Kátia Braz, a Catraca, que anualmente realiza 
a campanha #CarnavalSemAssédio, lançou um 
abaixo-assinado pelo combate a casos de assédio 
dentro dos trens e estações do Metrô de São Paulo. 

A campanha lembrou episódios ocorridos em anos 
anteriores e pedia que o Metrô treinasse os seus 
seguranças para combater novas ocorrências 
do tipo. São Paulo tornou-se nos últimos anos o 
maior destino do país no Carnaval e, nesta época, 

as estações e entornos ficam lotadas de foliões, 
o que gera uma preocupação importante sobre o 
aumento de casos.

A petição destacou a necessidade de os 
funcionários serem melhor treinados para lidar com 
tais situações e, diante da quantidade de queixas 
registradas tendo mulheres e LGBTs como vítimas, 
pedia que o Metrô fizesse mais do que apenas 
campanhas de estímulo a denúncias. 

A petição reuniu 16 mil apoiadores e demonstrou a 
preocupação que a plataforma tem com a proteção 
dos direitos das mulheres e da comunidade 
LGBTQIA+. A Change.org pressionou o Metrô. 
Confira a petição e o posicionamento do órgão: 
http://change.org/CarnavalSemAssedio  

Milhões contra 
os maus-tratos aos 
animais 

A defesa dos direitos dos animais sempre foi 
uma das pautas que mais engajaram os usuários 
da Change.org. A fim de dar mais visibilidade à 
gigantesca demanda que a plataforma recebe 
todos os anos sobre essa causa, em março de 2020 
lançamos um movimento contra os maus-tratos aos 
animais. Reunimos quase 200 petições sobre o tema 
em uma única página. 

Entre as causas incluídas no movimento estão 
mobilizações que pedem penas mais duras e cadeia 
para maus-tratos, justiça a animais brutalmente 
mortos e feridos, bem como campanhas que visam 
pressionar o poder público e políticos a aprovarem 
projetos de lei que beneficiam a causa e a vetar 
outros que a prejudicam, como a liberação da caça 
de animais silvestres. 

O movimento terminou o ano engajando mais de 18 
milhões de assinaturas. Alguns abaixo-assinados 
pelos direitos dos animais ultrapassam, sozinhos, 
a marca de 2 milhões de assinaturas. A maior 
campanha reúne mais de 2,9 milhões de apoiadores 
contra o “Festival Yulin de Carne de Cachorro”, que 
todos os anos mata milhares de cães na China. 

Outra mobilização de destaque, que faz parte do 
movimento contra os maus-tratos, é uma campanha 
aberta pela ativista e apresentadora Luisa Mell e a 
ONG Mercy For Animals. A petição coletou mais de 
450 mil assinaturas contra a exportação de animais 
vivos para abate. 

Algumas das mobilizações que integram a página 
já foram diretamente entregues às autoridades 
responsáveis, com apoio da Change.org. É o caso, 
por exemplo, da petição contra o Festival de Yulin, 
que foi encaminhada ao Consulado e à Embaixada 
da China, e o abaixo-assinado contra a caça de 
animais silvestres, levado ao Congresso Nacional. 

Outras campanhas já conquistaram, inclusive, a tão 
sonhada vitória, como a que pedia o aumento das 
penas para casos de maus-tratos aos animais; a que 
reivindicava a libertação da elefanta Bambi; e o abaixo-
assinado contra a abertura de novos zoológicos e 
aquários em São Paulo - as três fazem parte do ranking 
de maiores vitórias da Change.org em 2020. 

Além de apresentar as petições em defesa dos 
animais que mais estão repercutindo no momento, 
a página criada pela Change.org também conta com 
um espaço para debate entre ativistas e apoiadores 
da causa, bem como um link de “respostas”, no qual 
políticos e autoridades responsáveis podem enviar 
seus posicionamentos e soluções para os problemas. 

Confira o movimento “Milhões contra os maus-tratos 
aos animais”: https://maustratosnao.org/ 

Movimentos 
e

campanhas

http://change.org/CarnavalSemAssedio
https://www.change.org/p/milh%C3%B5es-assinam-pelo-fim-do-festival-yulin-de-carne-de-cachorro-pareyulin
https://www.change.org/p/milh%C3%B5es-assinam-pelo-fim-do-festival-yulin-de-carne-de-cachorro-pareyulin
https://www.change.org/p/senador-omar-aziz-pe%C3%A7a-ao-senado-federal-que-pro%C3%ADba-a-exporta%C3%A7%C3%A3o-de-animais-vivos
https://www.change.org/p/ao-congresso-nacional-reaja-diga-n%C3%A3o-%C3%A0-libera%C3%A7%C3%A3o-da-ca%C3%A7a-no-brasil
https://maustratosnao.org/
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#LuteEmCasa 

O ano de 2020 foi marcado por um desafio inédito 
na história recente que afetou o mundo inteiro: 
a pandemia do novo coronavírus. Os brasileiros, 
especialmente, enfrentaram e ainda enfrentam 
sérios dramas em todas as áreas, como na saúde, 
economia, educação e cultura. 

Diante de uma realidade que impõe o isolamento 
social como forma de combate, como propor 
soluções? Como engajar apoiadores em torno de 
causas e mobilizações urgentes? Como encaminhar 
demandas emergenciais e pressionar os poderes 
público e privado? 

Preocupada em oferecer respostas a essas questões, 
bem como uma alternativa para o exercício cidadão em 
tempos de isolamento social, a Change.org lançou, em 
maio de 2020, uma campanha de enfrentamento aos 
impactos do coronavírus: o movimento #LuteEmCasa. 

Em um hotsite, a plataforma hospedou mais de 500 
petições que lutam contra problemas gerados pela 
pandemia da Covid-19. As causas, que engajam 
9,6 milhões de assinaturas, saem em defesa de 
trabalhadores informais, profissionais da linha de 
frente, estudantes, povos tradicionais e outros 
cidadãos que, de alguma maneira, estão sendo mais 
afetados pela crise. 

Nos três primeiros meses da pandemia no Brasil, a 
Change.org registrou um crescimento de 160% na 
quantidade de abaixo-assinados criados. O total 
semanal de abertura de novas petições atingiu 
a marca de 700 naquele período, provando a 
relevância do webativismo.

A fim de incentivar a população sobre a necessidade 
de “lutar em casa” e não deixar com que os cidadãos 
se sentissem politicamente impotentes neste 
período, lançamos um vídeo para apresentar a 
campanha e importantes petições que surgiram 
dentro da temática. 

Entre os abaixo-assinados mais emblemáticos e 
que geraram grande mobilização popular está o 
criado pelo Padre Julio Lancellotti, que cobrou 
a Prefeitura de São Paulo por providências de 
acolhimento e fornecimento de álcool geral às 
pessoas em situação de rua. 

Outra petição de destaque foi a lançada pelo 
motoboy Paulo Lima, que pediu às empresas de 
aplicativo o fornecimento de álcool gel e alimentação 
aos entregadores de delivery, expostos na 
pandemia. Também é preciso lembrar da campanha 
#AdiaEnem, aberta pela vestibulanda Elisa Teixeira, 
que engajou 260 mil pessoas para que a prova 
ocorresse em condições melhores. 

O movimento #LuteEmCasa segue ativo no seguinte 
endereço: changebrasil.org/coronavirus 

#VidasNegras

Outra grande marca de 2020 foram as mobilizações 
por justiça racial, intensificadas mundialmente pela 
morte do ex-segurança afroamericano George Floyd, 
em junho, durante abordagem policial nos Estados 
Unidos. O caso provocou uma urgência para que o 
Brasil, país onde a cada 23 minutos um jovem negro 
é assassinado, enxergasse seu próprio racismo. 

Neste contexto, a Change.org registrou um marco 
histórico. Um abaixo-assinado criado nos Estados 
Unidos por justiça a George Floyd atingiu a marca 
inédita, no mundo, de 19 milhões de apoiadores. 
O Brasil foi o 4º país mais engajado na causa. Na 
sequência, petições em prol de justiça racial - sobre 
casos brasileiro de racismo - foram se multiplicando 
na plataforma. 

Diante desse cenário, a Change.org reconheceu a 
obrigação de dar um passo além em apoio à luta 
antirracista. Em setembro, somamos esforços com 
cinco ativistas e influenciadores do movimento 
negro - Preta Rara, Douglas Belchior, Preta Ferreira, 
Ale Santos e Maria Clara Araújo - e lançamos o 
movimento #VidasNegras e um manifesto em vídeo 
contra o racismo.

Em um hotsite, a plataforma hospedou quase 
150 petições que lutam contra casos de racismo. 
As mobilizações, que engajam 8,4 milhões de 
assinaturas, pedem, por exemplo, justiça ao menino 
Miguel e ao adolescente João Pedro. A página 
também dá visibilidade a outras ocorrências 
pouco noticiadas e propõe ações afirmativas de 
combate ao racismo. 

A campanha ainda contou com mais dois vídeos 
sobre petições ligadas à temática e dezenas de peças 
nas redes sociais que ajudaram a fortalecer o debate. 
A página do movimento que concentrou as petições 
por justiça racial foi feita em parceria com a Coalizão 
Negra por Direitos - uma união de 150 organizações, 
grupos e coletivos do movimento negro brasileiro. 

Na parte de imprensa, a #VidasNegras teve parceria 
do site de notícias HuffPost, que divulgou matérias 
sobre a campanha e publicou os vídeos e outros 
conteúdos no Instagram. 

Entre as petições de destaque no movimento e 
que também integraram os vídeos da campanha 
#VidasNegras está uma, aberta nos Estados Unidos, 
que coletou mais de 3 milhões de assinaturas por 
justiça ao adolescente João Pedro. Há outra que 
aborda o drama de mais de 10 mil quilombolas 
ameaçados pelas obras de duplicação de uma 
rodovia no Maranhão. 

O caso Miguel também teve forte engajamento 
nas mobilizações. A mãe do menino, Mirtes Renata, 
abraçou um abaixo-assinado que pede por justiça 
a seu filho. Ela tornou-se coautora da petição, que 
reúne 2,8 milhões de assinaturas, a fim de reforçar o 
clamor por justiça. 

O ano de 2020 terminou com um aumento de quase 
cinco vezes na quantidade de petições abertas dentro 
da temática de justiça racial, em relação ao ano 
anterior. Em 2019, apenas 47 abaixo-assinados sobre 
o tema tinham sido lançados por nossos usuários, 
recebendo 217,4 mil assinaturas. Já em 2020, foram 
223 com a aderência de 4,9 milhões de assinaturas.  

O movimento #VidasNegras segue ativo no seguinte 
link: http://changebrasil.org/vidasnegras 

A CHANGE.ORG 
É ABERTA E 

DIVERSA!

https://coronavirus.changebrasil.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9ibQM9QIJok
https://www.change.org/p/prefeitura-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-prefeitura-forne%C3%A7a-acolhida-e-%C3%A1lcool-gel-para-os-moradores-de-rua-se-protegerem-do-corona
https://www.change.org/p/ifood-aplicativos-de-entrega-distribuam-alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-%C3%A1lcool-em-gel-para-os-motoboys
https://www.change.org/p/abraham-weintraub-e-inep-queremos-o-adiamento-do-enem-2020-adiaenem
http://www.changebrasil.org/coronavirus
https://vidasnegrasimportam.changebrasil.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Wc1z1nqtm0Q
https://www.change.org/p/justi%C3%A7a-para-jo%C3%A3o-pedro
https://www.change.org/p/evite-o-genoc%C3%ADdio-do-povo-quilombola-do-maranh%C3%A3o-pelas-m%C3%A3os-do-governo-federal
https://www.change.org/p/evite-o-genoc%C3%ADdio-do-povo-quilombola-do-maranh%C3%A3o-pelas-m%C3%A3os-do-governo-federal
https://www.change.org/p/justi%C3%A7a-por-miguel
http://changebrasil.org/vidasnegras
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Mais entregas 
de abaixo-assinados 

em 2020

Abaixo-
assinado pede 
quebra-molas 
para evitar 
atropelamento 
de capivaras

Quem matou 
Gabriel? 
Abaixo-assinado 
é anexado em 
processo judicial 

Câmara 
Municipal 
recebe petição 
em prol de 
projeto para 
PCDs em 
Campinas

Atingidos por 
rompimento 
de barragem 
entregam 
petição por 
manutenção 
de auxílio 

Deputadas 
receberem 
petição pela 
aprovação 
do auxílio-
cuidador de 
idosos e PCDs

Câmara 
recebe 60 mil 
assinaturas 
em defesa das 
nascentes da 
Serra do Salto 
)BA(

#Eleições2020 

Em 2020, foram realizadas eleições municipais 
para a escolha de vereadores e prefeitos em todas 
as cidades do país. Como maior plataforma de 
participação cidadã por meio de mobilização popular 
em abaixo-assinados, a Change.org desempenhou 
um papel importante. 

Realizamos uma pesquisa informal com usuários de 
nossa base em São Paulo, Salvador e Porto Alegre 
para saber quais demandas eles consideravam mais 
urgentes para a gestão do próximo prefeito eleito. 
A pesquisa foi feita, por e-mail, com 2.477 pessoas - 
1.545 da capital paulista, 540 moradores de Salvador 
e 392 habitantes da capital do Rio Grande do Sul. 

A pesquisa de opinião foi aplicada entre os dias 15 
e 16 de outubro. Cada entrevistado escolheu três 
entre nove áreas do executivo municipal como as 
que consideravam mais urgentes em suas cidades. 
As opções eram: acessibilidade; atenção aos animais; 
direitos humanos; educação básica; habitação; 
infraestrutura; saúde; transparência; e transporte.

Em São Paulo, a pauta apontada como mais urgente 
foi a saúde. Já em Salvador e em Porto Alegre 
o tema mais escolhido foi a educação básica. 
O resultado da pesquisa levou um cidadão de 
cada um dos três municípios a lançar um abaixo-
assinado questionando os futuros prefeitos sobre 

o que pretendiam fazer nas áreas apontadas como 
mais problemáticas. 

Os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de 
intenção de voto, feitas por institutos oficiais, foram 
pressionados pela Change.org a responderem os 
abaixo-assinados. Veja aqui as petições e/ou respostas 
recebidas: São Paulo - Salvador - Porto Alegre.

Como plataforma aberta, 100% plural, gratuita 
e independente, a Change.org representa um 
espaço saudável e seguro para o pleno exercício 
da democracia. Por meio de ações como essa 
desenvolvida durante o pleito eleitoral, os cidadãos 
puderam, por meio da nossa plataforma, levantar 
suas vozes por direitos e cobrar políticos e 
autoridades por soluções. Além disso, abrimos 
espaço para que os tomadores de decisão pudessem 
ouvi-los e respondê-los.  

Essa atuação contou com a parceria do site de 
notícias Catraca Livre, que proporcionou maior 
visibilidade para as campanhas criadas pelos 
moradores das três cidades. Juntas, as três 
mobilizações engajaram mais de 44 mil apoiadores 
por meio da nossa plataforma.  

Outras petições surgiram durante a campanha 
eleitoral. Uma delas, de grande destaque, foi criada 
pela Coalizão Negra por Direitos pedindo que 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promovesse 
campanhas publicitárias de estímulo ao voto em 
candidatos negros. 

https://www.change.org/p/quebra-molas-em-prol-das-capivaras-do-recreio-estr-benvindo-de-novaes
https://www.change.org/p/quebra-molas-em-prol-das-capivaras-do-recreio-estr-benvindo-de-novaes
https://www.change.org/p/quebra-molas-em-prol-das-capivaras-do-recreio-estr-benvindo-de-novaes
https://www.change.org/p/quebra-molas-em-prol-das-capivaras-do-recreio-estr-benvindo-de-novaes
https://www.change.org/p/quebra-molas-em-prol-das-capivaras-do-recreio-estr-benvindo-de-novaes
https://www.change.org/p/quebra-molas-em-prol-das-capivaras-do-recreio-estr-benvindo-de-novaes
https://www.change.org/p/quebra-molas-em-prol-das-capivaras-do-recreio-estr-benvindo-de-novaes
https://www.change.org/p/nos-ajude-a-ter-uma-resposta-do-sistema-judici%C3%A1rio-do-rio-grande-do-norte-quem-matou-gabriel
https://www.change.org/p/nos-ajude-a-ter-uma-resposta-do-sistema-judici%C3%A1rio-do-rio-grande-do-norte-quem-matou-gabriel
https://www.change.org/p/nos-ajude-a-ter-uma-resposta-do-sistema-judici%C3%A1rio-do-rio-grande-do-norte-quem-matou-gabriel
https://www.change.org/p/nos-ajude-a-ter-uma-resposta-do-sistema-judici%C3%A1rio-do-rio-grande-do-norte-quem-matou-gabriel
https://www.change.org/p/nos-ajude-a-ter-uma-resposta-do-sistema-judici%C3%A1rio-do-rio-grande-do-norte-quem-matou-gabriel
https://www.change.org/p/nos-ajude-a-ter-uma-resposta-do-sistema-judici%C3%A1rio-do-rio-grande-do-norte-quem-matou-gabriel
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-atletas-guia-nas-corridas-de-rua-em-campinas
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-atletas-guia-nas-corridas-de-rua-em-campinas
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-atletas-guia-nas-corridas-de-rua-em-campinas
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-atletas-guia-nas-corridas-de-rua-em-campinas
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-atletas-guia-nas-corridas-de-rua-em-campinas
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-atletas-guia-nas-corridas-de-rua-em-campinas
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-atletas-guia-nas-corridas-de-rua-em-campinas
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-atletas-guia-nas-corridas-de-rua-em-campinas
https://www.change.org/p/comit%C3%AA-interfererativo-cif-assine-contra-o-corte-dos-cart%C3%B5es-na-bacia-do-rio-doce
https://www.change.org/p/comit%C3%AA-interfererativo-cif-assine-contra-o-corte-dos-cart%C3%B5es-na-bacia-do-rio-doce
https://www.change.org/p/comit%C3%AA-interfererativo-cif-assine-contra-o-corte-dos-cart%C3%B5es-na-bacia-do-rio-doce
https://www.change.org/p/comit%C3%AA-interfererativo-cif-assine-contra-o-corte-dos-cart%C3%B5es-na-bacia-do-rio-doce
https://www.change.org/p/comit%C3%AA-interfererativo-cif-assine-contra-o-corte-dos-cart%C3%B5es-na-bacia-do-rio-doce
https://www.change.org/p/comit%C3%AA-interfererativo-cif-assine-contra-o-corte-dos-cart%C3%B5es-na-bacia-do-rio-doce
https://www.change.org/p/comit%C3%AA-interfererativo-cif-assine-contra-o-corte-dos-cart%C3%B5es-na-bacia-do-rio-doce
https://www.change.org/p/comit%C3%AA-interfererativo-cif-assine-contra-o-corte-dos-cart%C3%B5es-na-bacia-do-rio-doce
https://www.change.org/p/pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-urgente-do-aux%C3%ADlio-cuidador-para-a-pessoa-idosa-e-ou-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-urgente-do-aux%C3%ADlio-cuidador-para-a-pessoa-idosa-e-ou-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-urgente-do-aux%C3%ADlio-cuidador-para-a-pessoa-idosa-e-ou-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-urgente-do-aux%C3%ADlio-cuidador-para-a-pessoa-idosa-e-ou-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-urgente-do-aux%C3%ADlio-cuidador-para-a-pessoa-idosa-e-ou-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-urgente-do-aux%C3%ADlio-cuidador-para-a-pessoa-idosa-e-ou-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-urgente-do-aux%C3%ADlio-cuidador-para-a-pessoa-idosa-e-ou-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-urgente-do-aux%C3%ADlio-cuidador-para-a-pessoa-idosa-e-ou-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/em-defesa-das-nascentes-da-serra-do-salto-ba
https://www.change.org/p/em-defesa-das-nascentes-da-serra-do-salto-ba
https://www.change.org/p/em-defesa-das-nascentes-da-serra-do-salto-ba
https://www.change.org/p/em-defesa-das-nascentes-da-serra-do-salto-ba
https://www.change.org/p/em-defesa-das-nascentes-da-serra-do-salto-ba
https://www.change.org/p/em-defesa-das-nascentes-da-serra-do-salto-ba
https://www.change.org/p/em-defesa-das-nascentes-da-serra-do-salto-ba
https://www.change.org/p/em-defesa-das-nascentes-da-serra-do-salto-ba
https://www.change.org/p/elei%C3%A7%C3%B5es-candidato-a-%C3%A0-prefeitura-de-sp-o-que-voc%C3%AA-far%C3%A1-pela-sa%C3%BAde-caso-eleito-a
https://www.change.org/p/elei%C3%A7%C3%B5es-candidato-a-%C3%A0-prefeitura-de-salvador-o-que-far%C3%A1-pela-educa%C3%A7%C3%A3o-caso-eleito-a
https://www.change.org/p/elei%C3%A7%C3%B5es-candidato-a-%C3%A0-prefeitura-de-poa-o-que-voc%C3%AA-far%C3%A1-pela-educa%C3%A7%C3%A3o-caso-eleito-a
https://www.change.org/p/tse-promova-campanha-publicit%C3%A1ria-de-est%C3%ADmulo-ao-voto-em-negras-os-para-elei%C3%A7%C3%B5es-2020
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O que dizem 
autoridades, criadores e 
apoiadores de petições

“As inúmeras petições que podem ser criadas para 
viabilizar e mobilizar milhões de pessoas no Brasil 
e no mundo podem não só instrumentalizar, como 
internacionalizar o movimento negro brasileiro em suas 
ações no enfrentamento às injustiças e ao racismo”,
Vanda Menezes, psicóloga, membro da Rede de Mulheres Negras de Alagoas 
e da Coalizão Negra Por Direitos. A Coalizão foi parceira da Change.org no 
movimento #VidasNegras. 

“O abaixo-assinado foi uma das primeiras 
expressões de luta”
Paulo Lima, motoboy, fundador do movimento Entregadores 
Antifascistas e autor de uma petição que faz reivindicações às  
empresas de delivery por aplicativo. 

“Gratidão e compromisso na defesa da vida dos 
descartados e que sobrevivem pelas ruas das cidades” 
Padre Julio Lancellotti, em comentário sobre um abaixo-assinado que pedia 
por sua proteção. Defensor dos Direitos Humanos, Padre Julio também 
é autor de uma petição pelo acolhimento de pessoas em situação de rua 
durante a pandemia.  

“Às quase 3 milhões de pessoas que 
assinaram a petição online da Change.org, 
eu sou eternamente grata, de coração, por 
estarem comigo nessa luta” 
Mirtes Renata, mãe do menino Miguel Otávio e coautora de 
uma petição que pede por justiça a seu filho. 

“Parabenizamos a Change.org Brasil pela iniciativa em 
defesa do aprimoramento da saúde pública”
Bruno Covas (in memoriam), prefeito de São Paulo, em resposta à petição que 
questionava os candidatos à Prefeitura sobre suas propostas para a área da saúde. 

“O abaixo-assinado surgiu como uma ferramenta para 
fortalecer nossa reivindicação, trazer luz sobre o tema, 
pressionar o poder público e exigir um posicionamento”
Danielle Simões, presidente da ONG Move Institute e uma das idealizadoras 
da Bancada Vegana, movimento suprapartidário que criou a petição 
vitoriosa pela libertação da elefanta Bambi. 

“Para todas as pessoas que desejam defender uma 
causa, mas têm certo receio de dar errado, você só pode 
descobrir se tentar. Nós nunca imaginamos que íamos 
chegar a 100 mil assinaturas, mas chegamos a 1 milhão”
Julia Bortolani, uma das criadoras da petição e do movimento 
#DefendaOLivro 

“Petições são uma ferramenta importante para 
a sociedade demonstrar seu apoio ou rejeição às 
iniciativas legislativas. Além disso, aumentam 
a publicidade das ações políticas que estão em 
andamento”
Xexéu Tripoli, vereador da cidade de São Paulo e tomador de decisão na 
petição vitoriosa contra a abertura de novos zoológicos e aquários na 
capital paulista. 
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Em 2020, atingimos 
a marca de 

1.650.368 
usuários 
engajados 
em nossos principais 
segmentos - um 
recorde em nossa 
história!

Sem aqueles que enxergam em nossa 
plataforma um espaço para 
erguer e apoiar vozes e lutas, 
as conquistas que a Change.
org alcançou em 2020 não 
teriam sido possíveis. Por isso, 
o relacionamento com os nossos 
estimados usuários está entre as ações 
que mais prezamos e valorizamos no dia a 
dia. Buscamos manter com o nosso público 
mais que uma comunicação constante: um 
relacionamento. E o nosso programa de e-mails 
é o principal canal para isso. 

Com o objetivo de manter uma base saudável a 
partir do envio de conteúdos segmentados por 
interesse, conseguimos conectar os usuários com 
as causas que lhe importam. Graças a esse canal, 
trabalhamos de maneira ágil e efetiva o engajamento 
do público, fazendo com que as campanhas cresçam 
mais rapidamente. Essa atuação com os e-mails está 
diretamente relacionada ao sucesso das campanhas, 
já que ampliam poderosamente o seu alcance. 

Foi também com a ajuda do programa de e-mails 
que levamos mais longe nossas grandes campanhas 
de 2020. Esse trabalho foi o principal responsável 
pelo tráfego nos movimentos que lançamos. A 
página #LuteEmCasa, por exemplo, recebeu 
mais de 60 mil acessos em 2020, desses, 
72% vieram através de e-mails. Mais que 
números de acesso, esse resultado indica que 
conseguimos mobilizar muitas pessoas em 
torno de causas. Fomos o segundo país da 
Change.org que mais atuou em envios, o que 
mostra o tamanho da nossa base e o alcance. 

A ferramenta de disparo de e-mails é um 
recurso que também pode ser aproveitado 

Relacionamento 
com os usuários

EM 2020:

Das 10 maiores 
petições, 9 foram 
trabalhadas pelo 
programa de e-mails.

Das 10 ações de 
impacto de destaque, 
TODAS tiveram o 
apoio de divulgação 
por e-mail.

Das 10 maiores 
vitórias, 9 passaram 
pela ação do e-mail 
marketing. 

pelos peticionários. Por meio de mensagens de 
“atualização”, postadas na página da petição, eles 
conseguem se comunicar com seus apoiadores 
e mantê-los informados sobre a evolução de 
suas campanhas. As mensagens são enviadas 
automaticamente ao e-mail dos assinantes.

Em 2020, além de seguir com nossa rotina de ações 
e-mail marketing, adotamos uma nova estratégia de 
envios de e-mails personalizados. A fim de estreitar a 
relação com nossos usuários, preparamos conteúdos 
mais humanizados, como de boas-vindas a novos 
usuários, e de qualidade e interesse, como dicas 
exclusivas para criadores de petição; newsletters 
de mídia e novidades gerais; além de divulgação de 
grandes campanhas e movimentos temáticos.

Conseguimos

13.465.000 
assinaturas 
em petições apenas 
via e-mails e 
atualizações. E 23,66% 
dessas assinaturas 
resultaram em 
compartilhamento da 
petição!
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Comunicação
Em 2020, nossa área de comunicação desenvolveu 
novos produtos com o objetivo de compartilhar de 
maneira mais efetiva toda a nossa atuação com os 
diferentes públicos. Lançamos uma revista digital 
semestral e uma newsletter mensal de mídia. Além 
disso, inauguramos a transmissão de lives nas redes 
sociais e passamos a alimentar, periodicamente, o 
nosso blog na internet com conteúdos e notícias de 
qualidade sobre campanhas e petições.

Em relação ao trabalho de assessoria de imprensa, 
amadurecemos o nosso relacionamento com os 
jornalistas e conquistamos novos e importantes 

espaços para dar voz aos nossos peticionários e 
colocar em pauta as causas levantadas por eles. 
Mais que triplicamos nossa presença na imprensa, 
aumentando consideravelmente os media hits de TV 
e rádio, bem como as notícias em colunas e blogs de 
grandes jornalistas nos maiores veículos do país.

Esse trabalho, além de elevar o patamar da nossa 
plataforma no Brasil, segue como um importante 
recurso para alavancar as outras frentes de trabalho 
da organização. Com apoio da área de comunicação, 
a plataforma cresceu, ao longo de 2020, nos 
seguintes aspectos: 

A CHANGE.ORG 
AMPLIFICA VOZES DE 

PESSOAS COMUNS!

- 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
O destaque que as petições ganham na imprensa provoca pressão direta 
nas autoridades. Por meio deste trabalho, especialmente com nossos 
veículos parceiros, fizemos com que mais tomadores de decisão se 
posicionassem em relação às demandas apresentadas nas petições. 

- Aumento de público 
Graças ao espaço que nossas campanhas passam a ter tanto na imprensa 
quanto nas redes sociais, um novo público soma-se à nossa plataforma e 
reforça campanhas que talvez sequer chegariam ao seu conhecimento se 
não fosse através de notícias nesses canais externos.

- Apoio ao trabalho de marca 
A “identidade” da Change.org apareceu mais vezes na imprensa, assim como 
a missão e os valores da organização por meio de entrevistas concedidas 
por seus porta-vozes. 

Parcerias de imprensa 
Em 2020, mantivemos e ampliamos para outras 
iniciativas as nossas parcerias de imprensa com 
três veículos de comunicação: CartaCapital, Catraca 
Livre e HuffPost Brasil. 

Com produções quinzenais de matérias jornalísticas, 
pautamos nos veículos parceiros inúmeras 
mobilizações surgidas em nossa plataforma. As 
reportagens são produzidas de forma completa, ou 
seja, com apuração de informações, entrevistas com 
os criadores dos abaixo-assinados ou porta-vozes 
da Change.org e respostas dos órgãos pressionados. 

Além de destaque nos sites, as matérias também 
são postadas nas redes sociais dos parceiros, o que 
ajuda a aumentar o engajamento e a repercussão 
dos abaixo-assinados. 

Este trabalho de parceria de imprensa permite 
à Change.org fazer ainda mais pressão nas 

autoridades. Apenas por meio dessa atuação, 
obtivemos, em 2020, 24 respostas de tomadores de 
decisão sobre demandas apresentadas nas petições 
hospedadas em nossa plataforma. 

Além dos conteúdos que produzimos para as 
colunas e blog que mantemos nesses veículos, 
também firmamos parcerias com dois deles para 
atuações específicas. Unimo-nos à Catraca Livre na 
campanha #CarnavalSemAssédio, nas mobilizações 
das eleições e fizemos uma live conjunta nas redes 
sociais. Já na campanha #VidasNegras, tivemos o 
apoio do HuffPost Brasil.

23 no HuffPost Brasil

38 na Catraca Livre 

32 na CartaCapital

A Change.org 
Brasil publicou 

93 matérias 
nos veículos de 

imprensa parceiros

Engajamento nas redes sociais 
[prints no drive] 

O engajamento do público 
nas redes sociais dos veículos 
parceiros pode ser medido 
por milhares de curtidas, 
compartilhamentos e comentários 
nos posts das nossas matérias.   

Visualizações de matérias

256.637 
visualizações 
em 38 
matérias na 
Catraca Livre 

168.131 
visualizações 
em 32 
matérias na 
CartaCapital   
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Engajamento nas redes sociais
O engajamento do público nas redes sociais dos 
veículos parceiros pode ser medido por milhares de 
curtidas, compartilhamentos e comentários nos 
posts das nossas matérias.   

Novos produtos
Lançamos em 2020 a revista digital “Change.org 
Brasil em Notícias”. Duas edições foram publicadas 
no ano - uma em cada um dos semestres. 

A revista apresenta os destaques da plataforma 
e oferece, gratuitamente, aos nossos usuários e 
público interessado um conteúdo de qualidade 
sobre petições e o mundo do webativismo. As 
matérias publicadas mostram as histórias e os 
personagens da vida real que lançam grandes 
mobilizações e alcançam importantes conquistas 
por meio de abaixo-assinado na internet. 

O periódico também conta com um artigo de 
opinião escrito por um autor de petição, que aborda 
a importância da campanha que lidera por meio 
da nossa plataforma. A revista ainda possui um 
editorial assinado pela Change.org, entrevistas com 
integrantes da equipe, que falam sobre o trabalho 
“nos bastidores” da plataforma, além de dicas sobre 
o processo de criação de um abaixo-assinado com 
chances de sucesso e uma seção para engajamento. 

Revista semestral 
Change.org Brasil em Notícias

1ª edição 2ª edição

A repercussão das principais pautas e mobilizações 
do webativismo que marcam o ano podem ser 
conferidas na revista, disponível para leitura na 
seção “Publicações” em nosso blog. 

A pandemia do novo coronavírus trouxe de volta com 
força total as transmissões de live nas redes sociais. O 
Instagram foi a rede mais usada para essa finalidade. 
Gerenciada por nossa área de comunicação, nossa 
equipe levou ao ar 10 lives ao longo do ano de 2020. 

Convidamos criadores e assinantes de petições para 
bater um papo sobre suas mobilizações e também 
recebemos convites externos para falar sobre nossas 
campanhas e atuação. Totalizando uma audiência 
de 20,4 mil visualizações, conversamos sobre o 
abaixo-assinado #AdiaEnem, sobre as mobilizações 
para o Dia do Orgulho LGBT e sobre a campanha 
#VidasNegras, com participação da rapper Preta Rara 
e do ativista Douglas Belchior.

Em conjunto com a Catraca Livre, entrevistamos 
a liderança indígena Sonia Guajajara, no Dia 
Mundial do Meio Ambiente. Tornamos possível 
uma live sobre a #VidasNegras no Instagram do 
HuffPost Brasil, que também teve Preta Rara como 
convidada. A campanha ainda foi o tema de uma 
live que fizemos com a Agência Tambor. Por fim, 
fomos convidados pelas páginas Influência Negra 
e Documentar para comentar sobre a potência e 
efetividade do webativismo. 

Nos unimos, ainda, com a equipe da Change.org no 
México para falar aos brasileiros e mexicanos sobre 
o movimento contra o coronavírus lançado por 
nossa organização.

Lives nas redes sociais

https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2021/03/revisa-n2-change-2021-20210304-3.pdf
https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2020/09/Revista-Change.org_1_2020.pdf
https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2020/09/Revista-Change.org_1_2020.pdf
https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2021/03/revisa-n2-change-2021-20210304-3.pdf
https://changebrasil.org/
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Blog da Change.org Brasil 
O blog da Change.org Brasil foi outra maneira 
que adotamos em 2020 para que nossos usuários 
e público interessado possam acompanhar o 
nosso trabalho e saber tudo sobre o impacto 
das petições e do webativismo. Passamos a 
atualizar a página semanalmente - ou a cada 
notícia relevante - com matérias e conteúdos de 
qualidade relacionados à nossa atuação. 

No decorrer do ano, publicamos 105 posts na 
página, divulgando campanhas, abaixo-assinados 
e ações de impacto que geramos ao lado dos 
nossos peticionários e apoiadores. É também 
neste blog que nossas maiores publicações - as 
revistas semestrais e os relatórios anuais - podem 
ser encontrados. Todas as informações sobre 
nossa organização, com total transparência, estão 
disponíveis a qualquer interessado em apenas 
alguns cliques. 

Em 2020, o trabalho de assessoria de imprensa 
precisou driblar os desafios impostos pela pandemia 
do coronavírus. Muitas redações passaram a 
trabalhar de forma remota e grande parte do 
noticiário foi dedicado à cobertura da crise. 
Driblamos esses desafios e conseguimos avançar 
num relacionamento mais próximo com importantes 
veículos de comunicação.  

A atuação em assessoria de imprensa resultou em 
1.205 notícias sobre petições hospedadas em nossa 
plataforma e/ou sobre a atuação da Change.org no 
país. Seguimos com uma rotina de elaboração de 
notas, avisos de pauta e press-releases, bem como 

follow-up para estreitar o relacionamento com 
jornalistas em todo o Brasil e das mais diversas 
editorias. Também fizemos o envio de alguns press-
kits para que a imprensa conhecesse melhor o 
nosso trabalho.

Nossa atuação em assessoria de imprensa nos 
garantiu espaço em importantes veículos de 
comunicação do Brasil, tanto em portais, quanto 
TVs e rádios. Ao lado do nosso trabalho com os 
sites parceiros, obtivemos cobertura das principais 
ações de impacto que desenvolvemos ao longo de 
2020, especialmente das duas grandes campanhas 
#LuteEmCasa e #VidasNegras. 

Newsletter mensal 
Abaixo-assinados que estão 
bombando na mídia
No segundo semestre de 2020, começamos a 
produzir newsletters mensais sobre “os abaixo-
assinados que estão bombando na mídia”. Enviadas 
por e-mail aos nossos usuários, as newsletters 
apresentam quatro petições ou campanhas que 
tiveram destaque na imprensa no mês anterior. O 
público é convidado a ler as reportagens e a se 
juntar aos abaixo-assinados. 

As newsletters são enviadas sempre na primeira 
semana do mês. Com o objetivo de uma 
comunicação rápida, levam, em média, apenas três 
minutos para serem lidas na íntegra. 

A home do blog possui também uma seção 
chamada “Para se engajar agora”, que 
é atualizada semanalmente com quatro 
novas petições de variados temas em alta 
no momento. O blog pode ser acessado no 
seguinte endereço: https://changebrasil.org/

Outros: 1.131

TV: 39 

Rádio: 351.205 matérias na 
imprensa sobre a 
Change.org e os 
abaixo-assinados

Estúdio I - GloboNews

Change.org Brasil na mídia 

https://changebrasil.org/
https://changebrasil.org/
https://g1.globo.com/globonews/estudio-i/video/campanha-contra-taxacao-de-livros-reune-1-milhao-de-assinaturas-8980620.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/estudio-i/video/campanha-contra-taxacao-de-livros-reune-1-milhao-de-assinaturas-8980620.ghtml
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Fantástico - TV Globo

Blog do Ancelmo Gois - O Globo

281 notícias 
sobre a 
campanha 
#LuteEmCasa 
e suas petições 

Jornal da Cultura - TV Cultura

Coluna da Mônica Bergamo - Folha de S. Paulo

164 notícias 
sobre a 
campanha 
#VidasNegras 
e suas petições 

Noite Total - Rádio CBN

Mais de 60 
releases e 
notas enviados 
à imprensa

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/06/07/caso-miguel-ver-que-meu-filho-nao-vai-mais-voltar-e-muito-dificil-diz-mae.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/06/07/caso-miguel-ver-que-meu-filho-nao-vai-mais-voltar-e-muito-dificil-diz-mae.ghtml
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/justica-para-george-floyd-abaixo-assinado-com-143-milhoes-nomes-e-o-maior-em-site.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/justica-para-george-floyd-abaixo-assinado-com-143-milhoes-nomes-e-o-maior-em-site.html
https://www.youtube.com/watch?v=MObGJNEFIV4&t=1078s
https://www.youtube.com/watch?v=MObGJNEFIV4&t=1078s
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/06/site-de-abaixo-assinados-registra-aumento-de-160-durante-crise-do-coronavirus.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/06/site-de-abaixo-assinados-registra-aumento-de-160-durante-crise-do-coronavirus.shtml?origin=folha
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/304067/ativismo-digital-e-uma-forma-de-enderecar-demandas.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/304067/ativismo-digital-e-uma-forma-de-enderecar-demandas.htm
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Nossa 
sustentabilidade
Em 2020, fortalecemos a marca da Change.org 
enquanto uma plataforma que coloca a tecnologia a 
serviço de mudanças. Focamos em fazer campanhas 
completas, mostrando todas as etapas para lutar por 
uma causa por meio de petições e o imprescindível 
esforço de uma equipe por trás das telas digitais para 
levar movimentos de pessoas com um interesse em 
comum à vitória. Graças às contribuições financeiras 
de usuários, o trabalho da nossa pequena equipe 
dando suporte a peticionários e a manutenção da 
tecnologia oferecem as estruturas fundamentais para 
que a Change.org possa existir no Brasil. 

Com os recursos recebidos, pudemos apoiar mais 
peticionários que precisavam de ajuda, além de 

explorar mais o potencial de temas delicados 
para além da assinatura na petição. Fizemos uma 
campanha sobre medidas urgentes a serem tomadas 
perante a pandemia, no movimento #LuteEmCasa, 
atraindo 60,8 visitantes. Também lançamos o 
movimento #VidasNegras, que rendeu 58,3 mil 
acessos, matérias em TV aberta nacional e em 
outros veículos, conscientizando milhões de pessoas 
sobre a violência do racismo no Brasil.

Para melhorar a captação, ajustamos questões 
técnicas relativas às doações, exploramos 
abordagens criativas e melhoramos os controles e 
as análises de nossos resultados. Um grande desafio 
para nós era tornar mais acessível a turbinada de 

Nossas fontes de renda 
continuam sendo:

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 abaixo-
assinados. 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 apoia pontualmente a Change.org Brasil, 
depois de receber um apelo por e-mail ou 
outros canais.

Cartaz enviado como 
brinde aos novos 
doadores defensores 
dos animais

A CHANGE.ORG É TRANSPARENTE 
E IMPULSIONADA POR DOAÇÕES 

DOS USUÁRIOS!

petições - opção que os assinantes têm para dar 
mais visibilidade a um abaixo-assinado mediante a 
uma contribuição em dinheiro. Com uma mudança 
no sistema de pagamentos, muito mais pessoas 
conseguiram turbinar petições e aumentar a 
visualização das suas causas.

Também passamos a oferecer um atendimento mais 
eficiente para o relacionamento com usuários e 
doadores, aumentando nossa reputação de 7,4 para 
9,3 no “Reclame Aqui”. Nos cadastramos no fundo 
reservado para organizações sem fins lucrativos 
no Google Ads e com os anúncios diversificamos 
a forma de divulgação dos abaixo-assinados, 
conseguindo 76,7 mil visitas por esse canal. 
Oferecemos cartazes temáticos como brinde para 
novos doadores mensais.

O próximo passo será de aproximar mais a nossa 
comunicação com os doadores, prestando contas 
sobre como estamos investindo em impacto positivo 
na sociedade. Para crescer e impactar ainda mais, 
vamos trabalhar páginas de conversão segmentadas 
para mostrar o que tem sido conquistado de acordo 
com o interesse do público que quer doar e iremos 
buscar influenciadores que se identifiquem com cada 
causa para divulgar o propósito de forma pro bono.  

Sim, conseguimos muitos avanços! Cada vez mais, 
brasileiras e brasileiros entendem que abaixo-
assinados solucionam problemas. E cada vez mais, 
compreendem a importância de doar para que a 
Change.org siga ativa e operante na amplificação de 
vozes, pois o investimento em participação cidadã 
transforma vidas.
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31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE 449.950                   66.169                     CIRCULANTE 76.926                     135.290                   
  DISPONÍVEL 399.344                   42.257                       EXIGÍVEIS 76.926                     135.290                   
    CAIXA 18.275                     30.674                          OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 45.332                     81.974                     
    BANCOS C/ MOVIMENTO 10                             10                                  ENCARGOS SOCIAIS 21.589                     27.444                     
    APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA 381.059                   11.573                          OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 7.796                        19220

    FORNECEDORES 2.209                        3.051                        
     ALUGUEIS A PAGAR -                            3.600                        

REALIZÁVEIS 50.606                     23.912                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 382.398                   (58.617)                    
    CONTAS A RECEBER 300                           300                           
    ADIANTAMENTOS 19.176                     23.547                       PATRIMONIO SOCIAL (58.617)                    (29.159)                    

     IMPOSTO A COMPENSAR 31.130                     65                               SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 441.015                   (29.458)                    

NÃO CIRCULANTE 9.373                        10.503                     
    IMOBILIZADOS 11.292                     11.292                     
    ( - ) DEPR ACUMUL (1.919)                      (789)                         
TOTAL DO ATIVO 459.324                   76.672                     TOTAL DO PASSIVO 459.324                   76.672                     

1-   ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019

OPERACIONAIS Superavit / Déficit do Exercício 441.015                   (29.458)                    
  CUSTEIO 2.242.771                1.257.769                
  FINANCEIRAS 608                           748                           
  OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO 48.000                     48.000                     
  IMPOSTOS INCIDENTES 141                           54                             Déficit  do Exercício Ajustado 441.015                   (29.458)                    
TOTAL DAS RECEITAS 2.291.519                1.306.571                

Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante
OPERACIONAIS REALIZÁVEIS (26.694)                    (18.030)                    
  PESSOAL 1.454.764                871.085                   
  SERVICOS PROF CONTRATADOS 155.237                   149.464                   Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante (1)                              
  VIAGENS 11.239                     44.920                       EXIGÍVEIS (58.364)                    59.254                     
  OCUPAÇÃO 37.913                     44.343                     
  VEICULOS 750                           151                           
  ADMINISTRATIVAS 29.049                     58.492                     
  MARKETING 30.144                     86.441                     
  TRIBUTARIAS 170                           163                           
  FINANCEIRAS 83.238                     32.970                     
  GRATUIDADES 48.000                     48.000                     

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 355.957                   11.766                     
TOTAL DAS DESPESAS 1.850.504                1.336.029                

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO 441.015                   (29.458)                    Aquisições do Imobilizado 1.130                        (10.503)                    

Patrimonio Superavit/ Total do TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 1.130                        (10.503)                    
Social Deficit do Patrimonio 3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Exercicio Liquido
Sados em 31/12/2018 (16.723)                    (12.436)                    (29.159)                    
   Transferencia (12.436)                    12.436                     -                            
   Resultado do Exercicio -                            (29.458)                    (29.458)                    TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                            -                            
Saldos em 31/12/2019 (29.159)                    (29.458)                    (58.617)                    VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 357.086                   1.263                        
   Transferencia (29.458)                    29.458                     -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 42.257                     40.993                     
   Resultado do Exercicio -                            441.015                   441.015                   VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 357.086                   1.263                        
Saldos em 31/12/2020 (58.618)                    441.015                   382.398                   DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 399.344                   42.257                     

2020 2019
Gratuidades 48.000 48.000

48.000 48.000

CHANGE.ORG BRASIL
CNPJ: 26.514.101/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL
A T I V O P A S S I V O

 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DEFÍCIT DO EXERCÍCIO FLUXO DE CAIXA
RECEITAS

DESPESAS

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO DE 2020
1-CONTEXTO OPERACIONAL: f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.

A Change.Org foi constituída em outubro de 2016. Tem por finalidade promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania 
através da promoção do desenvolvimento econômico e social, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, 
da democracia, entre outros.

g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e 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.2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2020 , foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de 
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 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.

4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos 
Superávits e Déficits, ocorridos.

5-GRATUIDADES
b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 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.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real (CENTAVOS 
SUPRIMIDOS), que é a moeda funcional da Associação.
Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente exercício  desvalorizações significativas, que justifiquem 
ajustes conforme determina a Resolução CFC nº 1292/10 que aprova a NBC TG 1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

O valor de R$48.000(2020) e R$ 48.000 (2019)  foi reconhecido na demonstração do resultado na rubrica de receitas com 
voluntarios, com contrapartida em despesas com voluntarios.

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 para os 
circulantes da Entidade estão em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, visto que são irrelevantes, não 
justificando qualquer ajuste.

3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a-) Receitas e Despesas  são contabilizadas pelo regime de competência.
b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas  pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, 
apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

Rogério Gerlah Paganatto
e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins 
Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.

CPF 238.048.248-97 CRC  1SP131.987/O-3
CPF 129.306.908-60

c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada  pelo método linear com 
base em taxas que contemplam  a vida útil dos bens. 
d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos                          encargos 
sociais. Susana Isabel Fernandez Garrido
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31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE 449.950                   66.169                     CIRCULANTE 76.926                     135.290                   
  DISPONÍVEL 399.344                   42.257                       EXIGÍVEIS 76.926                     135.290                   
    CAIXA 18.275                     30.674                          OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 45.332                     81.974                     
    BANCOS C/ MOVIMENTO 10                             10                                  ENCARGOS SOCIAIS 21.589                     27.444                     
    APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA 381.059                   11.573                          OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 7.796                        19220

    FORNECEDORES 2.209                        3.051                        
     ALUGUEIS A PAGAR -                            3.600                        

REALIZÁVEIS 50.606                     23.912                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 382.398                   (58.617)                    
    CONTAS A RECEBER 300                           300                           
    ADIANTAMENTOS 19.176                     23.547                       PATRIMONIO SOCIAL (58.617)                    (29.159)                    

     IMPOSTO A COMPENSAR 31.130                     65                               SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 441.015                   (29.458)                    

NÃO CIRCULANTE 9.373                        10.503                     
    IMOBILIZADOS 11.292                     11.292                     
    ( - ) DEPR ACUMUL (1.919)                      (789)                         
TOTAL DO ATIVO 459.324                   76.672                     TOTAL DO PASSIVO 459.324                   76.672                     

1-   ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019

OPERACIONAIS Superavit / Déficit do Exercício 441.015                   (29.458)                    
  CUSTEIO 2.242.771                1.257.769                
  FINANCEIRAS 608                           748                           
  OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO 48.000                     48.000                     
  IMPOSTOS INCIDENTES 141                           54                             Déficit  do Exercício Ajustado 441.015                   (29.458)                    
TOTAL DAS RECEITAS 2.291.519                1.306.571                

Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante
OPERACIONAIS REALIZÁVEIS (26.694)                    (18.030)                    
  PESSOAL 1.454.764                871.085                   
  SERVICOS PROF CONTRATADOS 155.237                   149.464                   Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante (1)                              
  VIAGENS 11.239                     44.920                       EXIGÍVEIS (58.364)                    59.254                     
  OCUPAÇÃO 37.913                     44.343                     
  VEICULOS 750                           151                           
  ADMINISTRATIVAS 29.049                     58.492                     
  MARKETING 30.144                     86.441                     
  TRIBUTARIAS 170                           163                           
  FINANCEIRAS 83.238                     32.970                     
  GRATUIDADES 48.000                     48.000                     

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 355.957                   11.766                     
TOTAL DAS DESPESAS 1.850.504                1.336.029                

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO 441.015                   (29.458)                    Aquisições do Imobilizado 1.130                        (10.503)                    

Patrimonio Superavit/ Total do TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 1.130                        (10.503)                    
Social Deficit do Patrimonio 3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Exercicio Liquido
Sados em 31/12/2018 (16.723)                    (12.436)                    (29.159)                    
   Transferencia (12.436)                    12.436                     -                            
   Resultado do Exercicio -                            (29.458)                    (29.458)                    TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                            -                            
Saldos em 31/12/2019 (29.159)                    (29.458)                    (58.617)                    VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 357.086                   1.263                        
   Transferencia (29.458)                    29.458                     -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 42.257                     40.993                     
   Resultado do Exercicio -                            441.015                   441.015                   VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 357.086                   1.263                        
Saldos em 31/12/2020 (58.618)                    441.015                   382.398                   DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 399.344                   42.257                     
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RECEITAS

DESPESAS

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO DE 2020
1-CONTEXTO OPERACIONAL: f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.

A Change.Org foi constituída em outubro de 2016. Tem por finalidade promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania 
através da promoção do desenvolvimento econômico e social, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, 
da democracia, entre outros.

g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e 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.2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2020 , foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de 
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 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.

4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos 
Superávits e Déficits, ocorridos.

5-GRATUIDADES
b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 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.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real (CENTAVOS 
SUPRIMIDOS), que é a moeda funcional da Associação.
Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente exercício  desvalorizações significativas, que justifiquem 
ajustes conforme determina a Resolução CFC nº 1292/10 que aprova a NBC TG 1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

O valor de R$48.000(2020) e R$ 48.000 (2019)  foi reconhecido na demonstração do resultado na rubrica de receitas com 
voluntarios, com contrapartida em despesas com voluntarios.

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 para os 
circulantes da Entidade estão em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, visto que são irrelevantes, não 
justificando qualquer ajuste.

3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a-) Receitas e Despesas  são contabilizadas pelo regime de competência.
b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas  pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, 
apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

Rogério Gerlah Paganatto
e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins 
Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.
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AMPARA Animal 

ANDA )Agência de Notícias dos Direitos 
dos Animais( 

Associação dos Pequenos Agricultores de Taquaril 
dos Fialhos

Bancada Vegana

CartaCapital

Catraca Livre

Coalizão Negra por Direitos 

Consulta Prévia Quilombola

Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal 
)FNPDA(

Grupo Vítimas Unidas

HuffPost Brasil

Instituto Não Aceito Corrupção

Instituto São Paulo Pela Democracia

Jornalistas Contra o Assédio 

Mercy For Animals

Movimento “Defenda o Livro”

Mutirão - Instituto Brasileiros de Políticas Digitais

Projeto Pernas de Aluguel 

Sinergia Animal

Unidos pelo Brasil 

Somos uma plataforma que inspira confiança em 34 milhões de pessoas em todo o Brasil. Isso é um orgulho 
para nós! Como plataforma aberta e independente, além de cidadãos e cidadãs, organizações, coletivos, 
movimentos, instituições e veículos de comunicação nos procuram ou nos recebem para firmar parcerias, 
apoiar petições ou para criar suas próprias campanhas. 

Veja a seguir quem, de alguma forma, esteve com a gente em 2020: 

Relatório Financeiro 
e Balanço

BALANÇO PATRIMONIAL

Quem esteve com 
a gente em 2020
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31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE 449.950                   66.169                     CIRCULANTE 76.926                     135.290                   
  DISPONÍVEL 399.344                   42.257                       EXIGÍVEIS 76.926                     135.290                   
    CAIXA 18.275                     30.674                          OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 45.332                     81.974                     
    BANCOS C/ MOVIMENTO 10                             10                                  ENCARGOS SOCIAIS 21.589                     27.444                     
    APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA 381.059                   11.573                          OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 7.796                        19220

    FORNECEDORES 2.209                        3.051                        
     ALUGUEIS A PAGAR -                            3.600                        

REALIZÁVEIS 50.606                     23.912                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 382.398                   (58.617)                    
    CONTAS A RECEBER 300                           300                           
    ADIANTAMENTOS 19.176                     23.547                       PATRIMONIO SOCIAL (58.617)                    (29.159)                    

     IMPOSTO A COMPENSAR 31.130                     65                               SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 441.015                   (29.458)                    

NÃO CIRCULANTE 9.373                        10.503                     
    IMOBILIZADOS 11.292                     11.292                     
    ( - ) DEPR ACUMUL (1.919)                      (789)                         
TOTAL DO ATIVO 459.324                   76.672                     TOTAL DO PASSIVO 459.324                   76.672                     

1-   ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019

OPERACIONAIS Superavit / Déficit do Exercício 441.015                   (29.458)                    
  CUSTEIO 2.242.771                1.257.769                
  FINANCEIRAS 608                           748                           
  OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO 48.000                     48.000                     
  IMPOSTOS INCIDENTES 141                           54                             Déficit  do Exercício Ajustado 441.015                   (29.458)                    
TOTAL DAS RECEITAS 2.291.519                1.306.571                

Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante
OPERACIONAIS REALIZÁVEIS (26.694)                    (18.030)                    
  PESSOAL 1.454.764                871.085                   
  SERVICOS PROF CONTRATADOS 155.237                   149.464                   Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante (1)                              
  VIAGENS 11.239                     44.920                       EXIGÍVEIS (58.364)                    59.254                     
  OCUPAÇÃO 37.913                     44.343                     
  VEICULOS 750                           151                           
  ADMINISTRATIVAS 29.049                     58.492                     
  MARKETING 30.144                     86.441                     
  TRIBUTARIAS 170                           163                           
  FINANCEIRAS 83.238                     32.970                     
  GRATUIDADES 48.000                     48.000                     

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 355.957                   11.766                     
TOTAL DAS DESPESAS 1.850.504                1.336.029                

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO 441.015                   (29.458)                    Aquisições do Imobilizado 1.130                        (10.503)                    

Patrimonio Superavit/ Total do TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 1.130                        (10.503)                    
Social Deficit do Patrimonio 3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Exercicio Liquido
Sados em 31/12/2018 (16.723)                    (12.436)                    (29.159)                    
   Transferencia (12.436)                    12.436                     -                            
   Resultado do Exercicio -                            (29.458)                    (29.458)                    TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                            -                            
Saldos em 31/12/2019 (29.159)                    (29.458)                    (58.617)                    VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 357.086                   1.263                        
   Transferencia (29.458)                    29.458                     -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 42.257                     40.993                     
   Resultado do Exercicio -                            441.015                   441.015                   VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 357.086                   1.263                        
Saldos em 31/12/2020 (58.618)                    441.015                   382.398                   DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 399.344                   42.257                     

2020 2019
Gratuidades 48.000 48.000

48.000 48.000
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 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO DE 2020
1-CONTEXTO OPERACIONAL: f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas fiscais, recibos e outros.

A Change.Org foi constituída em outubro de 2016. Tem por finalidade promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania 
através da promoção do desenvolvimento econômico e social, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, 
da democracia, entre outros.

g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e 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.2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2020 , foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de 
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 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.

4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos valores dos 
Superávits e Déficits, ocorridos.

5-GRATUIDADES
b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 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.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real (CENTAVOS 
SUPRIMIDOS), que é a moeda funcional da Associação.
Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente exercício  desvalorizações significativas, que justifiquem 
ajustes conforme determina a Resolução CFC nº 1292/10 que aprova a NBC TG 1 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

O valor de R$48.000(2020) e R$ 48.000 (2019)  foi reconhecido na demonstração do resultado na rubrica de receitas com 
voluntarios, com contrapartida em despesas com voluntarios.

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 para os 
circulantes da Entidade estão em conformidade com a Resolução 1.151/09, e a NBC TG 12, visto que são irrelevantes, não 
justificando qualquer ajuste.

3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a-) Receitas e Despesas  são contabilizadas pelo regime de competência.
b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas  pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, 
apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

Rogério Gerlah Paganatto
e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins 
Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.
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O valor de R$48.000(2020) e R$ 48.000 (2019)  foi reconhecido na demonstração do resultado na rubrica de receitas com 
voluntarios, com contrapartida em despesas com voluntarios.
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3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a-) Receitas e Despesas  são contabilizadas pelo regime de competência.
b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas  pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, 
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Rogério Gerlah Paganatto
e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de Entidade sem Fins 
Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.
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c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada  pelo método linear com 
base em taxas que contemplam  a vida útil dos bens. 
d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos                          encargos 
sociais. Susana Isabel Fernandez Garrido
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31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE 449.950                   66.169                     CIRCULANTE 76.926                     135.290                   
  DISPONÍVEL 399.344                   42.257                       EXIGÍVEIS 76.926                     135.290                   
    CAIXA 18.275                     30.674                          OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 45.332                     81.974                     
    BANCOS C/ MOVIMENTO 10                             10                                  ENCARGOS SOCIAIS 21.589                     27.444                     
    APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA 381.059                   11.573                          OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 7.796                        19220

    FORNECEDORES 2.209                        3.051                        
     ALUGUEIS A PAGAR -                            3.600                        

REALIZÁVEIS 50.606                     23.912                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 382.398                   (58.617)                    
    CONTAS A RECEBER 300                           300                           
    ADIANTAMENTOS 19.176                     23.547                       PATRIMONIO SOCIAL (58.617)                    (29.159)                    

     IMPOSTO A COMPENSAR 31.130                     65                               SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 441.015                   (29.458)                    

NÃO CIRCULANTE 9.373                        10.503                     
    IMOBILIZADOS 11.292                     11.292                     
    ( - ) DEPR ACUMUL (1.919)                      (789)                         
TOTAL DO ATIVO 459.324                   76.672                     TOTAL DO PASSIVO 459.324                   76.672                     

1-   ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019

OPERACIONAIS Superavit / Déficit do Exercício 441.015                   (29.458)                    
  CUSTEIO 2.242.771                1.257.769                
  FINANCEIRAS 608                           748                           
  OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO 48.000                     48.000                     
  IMPOSTOS INCIDENTES 141                           54                             Déficit  do Exercício Ajustado 441.015                   (29.458)                    
TOTAL DAS RECEITAS 2.291.519                1.306.571                

Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante
OPERACIONAIS REALIZÁVEIS (26.694)                    (18.030)                    
  PESSOAL 1.454.764                871.085                   
  SERVICOS PROF CONTRATADOS 155.237                   149.464                   Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante (1)                              
  VIAGENS 11.239                     44.920                       EXIGÍVEIS (58.364)                    59.254                     
  OCUPAÇÃO 37.913                     44.343                     
  VEICULOS 750                           151                           
  ADMINISTRATIVAS 29.049                     58.492                     
  MARKETING 30.144                     86.441                     
  TRIBUTARIAS 170                           163                           
  FINANCEIRAS 83.238                     32.970                     
  GRATUIDADES 48.000                     48.000                     

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 355.957                   11.766                     
TOTAL DAS DESPESAS 1.850.504                1.336.029                

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO 441.015                   (29.458)                    Aquisições do Imobilizado 1.130                        (10.503)                    

Patrimonio Superavit/ Total do TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 1.130                        (10.503)                    
Social Deficit do Patrimonio 3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Exercicio Liquido
Sados em 31/12/2018 (16.723)                    (12.436)                    (29.159)                    
   Transferencia (12.436)                    12.436                     -                            
   Resultado do Exercicio -                            (29.458)                    (29.458)                    TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                            -                            
Saldos em 31/12/2019 (29.159)                    (29.458)                    (58.617)                    VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 357.086                   1.263                        
   Transferencia (29.458)                    29.458                     -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 42.257                     40.993                     
   Resultado do Exercicio -                            441.015                   441.015                   VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 357.086                   1.263                        
Saldos em 31/12/2020 (58.618)                    441.015                   382.398                   DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 399.344                   42.257                     

2020 2019
Gratuidades 48.000 48.000

48.000 48.000
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