
Relatório 
de Impacto
2021

D
es

ig
ne

d 
by

 s
lid

es
go

 /
 F

re
ep

ik





Sumário

06.
Ficha Técnica

08.
Toda ação positiva 
gera impacto e muda 
o mundo de alguém

10.
Change.org ao redor 
do mundo

09.
9 anos de história 
no Brasil

12.
Top 10 - maiores 
vitórias de 2021

22.
O que dizem criadores 
e apoiadores de 
petições

11.
O que fazemos 
e como fazemos

14.
Timeline de 
campanhas 

18.
Campanhas 
e parcerias

26.
Comunicação

36.
Quem esteve com a 
gente em 2021

13.
Top 10 - maiores 
petições de 2021

24.
Relacionamento  
com os usuários

11.
Nossa razão 
de ser

16.
Mais entregas 
de abaixo-assinados 
em 2021

17.
Grandes vitórias de 
abaixo-assinados em 
2021

21.
Mais vitórias de 
abaixo-assinados 
em 2021 

35.
Nossa 
sustentabilidade 

37.
Relatório Financeiro 
e Balanço

04.
Nossos números 
em 2021 



Nossos números 
em 2021 

14,9 mill
Uma média de 312 causas por semana! 

ABAIXO-ASSINADOS 
CRIADOS: 

33 milhões
de apoiadores em campanhas!  

ASSINATURAS 
EM PETIÇÕES:

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

USUÁRIOS 
NO BRASIL:

232 petições
com conquistas alcançadas!

VITÓRIAS:

15 abaixo-assinados
enviados a tomadores de decisão! 

ENTREGAS:
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A Change.org Brasil alcançou e superou, no primeiro 
semestre de 2021, a marca de 1.000 vitórias em 
abaixo-assinados no País. A plataforma empodera 
cidadãos e gera mobilizações com resultados 
que impactam vidas. No mundo, a organização 
contabiliza uma vitória por hora.

vitórias
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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. 

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. 
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A Change.org é a maior plataforma 
digital de mudança social do 
mundo. No Brasil, são mais de 39 
milhões de pessoas criando ou 
assinando petições sobre diversos 
assuntos todos os dias. 

Com mais de 486 
milhões de usuários 
em 196 países, a 
plataforma contabiliza 
uma vitória por hora 
em petições online no 
planeta.

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

A Change.org Brasil é uma organização sem fins lucrativos que acredita 
no poder do cidadão para transformar realidades. Atuamos para alcançar 
um mundo onde nenhuma pessoa seja menos empoderada. Chegamos ao 
Brasil em 2012 e, desde então, já ajudamos 1.179 histórias a alcançarem 
finais felizes por meio de mobilizações em abaixo-assinados. 

Em nove anos de 
existência no Brasil, a 
Change.org já hospedou 
mais de 72 mil abaixo-
assinados. No total, essas 
petições engajaram 242 
milhões de assinaturas. 
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Você já teve vontade de tomar uma ação positiva por 
alguma causa pessoal ou coletiva, mas desistiu por 
achar que esse pouco não seria suficiente para mudar o 
mundo? Na Change.org, nós acreditamos no contrário e 
é exatamente por isso que, no ano de 2021, superamos 
a marca de 1.000 vitórias em abaixo-assinados.  

Por trás de cada uma dessas histórias bem-sucedidas 
existe alguém que, por acreditar na força da união 
e no poder da mudança, decidiu lutar usando um 
abaixo-assinado como instrumento de mobilização. 
Isso é o que nos motiva a continuar todos os dias, 
enfrentando os desafios de ser uma plataforma livre, 
plural, gratuita e independente.

Em 2022, vamos comemorar 10 anos de expansão 
da Change.org pelo mundo, o que marca a chegada 
da organização ao Brasil e a outros países. Ao longo 
deste período, testemunhamos e apoiamos lutas 
de mães e pais, de grupos e organizações, jovens 
ativistas, profissionais, enfim, de todos os tipos de 
pessoas pelas mais diversas causas. 

Uma década depois podemos dizer: toda ação 
positiva gera impacto e muda o mundo de alguém! 
Não é preciso esperar que grandiosos Malalas, 
Gretas ou Gandhis surjam. Se qualquer pequeno 
gesto de apoio, como uma assinatura em uma 
petição, torna a vida de uma única pessoa melhor, 
acredite que você já mudou o mundo dessa pessoa.    

Em 2021, nossa plataforma hospedou quase 15 mil 
mobilizações em todo o Brasil, uma média semanal de 
312 causas que carregam fortes histórias pessoais ou 
coletivas. Com o suporte da nossa equipe, ao menos 
232 campanhas terminaram o ano celebrando vitória. 

Dois momentos relevantes para nossa equipe em 2021 
foram os atos por justiça que fizemos em decorrência 

do marco de 1 ano das mortes do menino Miguel, 
no Recife, e do adolescente João Pedro, no Rio de 
Janeiro. Fomos para as ruas, em ambas as capitais 
e também em São Paulo, estender faixas, cartazes e 
exibir projetaços para relembrar e cobrar respostas. 

Também marcamos presença nos principais debates 
que pautaram o Brasil durante o ano. Com uma 
média de mais de uma grande ação de impacto por 
mês, entregamos a líderes políticos e autoridades 
15 abaixo-assinados, além de atuarmos em outras 
ações de pressão.

Ainda em 2021, nos somamos a dois importantes 
projetos - um pelos direitos da comunidade LGBTQIA+ 
(Fora das Margens) e outro pela formação de lideranças 
políticas (Jornada Renova) - e também firmamos uma 
parceria com a Agência de Notícias de Direitos Animais 
(ANDA), o principal veículo de jornalismo animalista que 
atua pela defesa dos direitos dos animais. 

Encerramos o ano com uma adesão de 5 milhões de 
novos usuários, um crescimento de 15% em relação 
a 2020. São 39 milhões de brasileiros e brasileiras 
fazendo uso da nossa plataforma, o que corresponde 
a 16% de toda a população brasileira. 

Neste relatório, apresentamos um pouco de todas 
as histórias que foram impactadas pelo poder do 
ativismo digital em 2021. Seguimos para 2022 com a 
certeza de que a ação coletiva 
possibilitada pelas petições 
online é capaz de gerar ações 
positivas que mudam o mundo.

Toda ação positiva gera 
impacto e muda o mundo 
de alguém

Monica Souza, diretora-executiva 
da Change.org Brasil 
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A Change.org chegou ao Brasil em 2012. 
Desde então, seguimos todos os dias 
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 nas cidades 
de São Paulo e do Rio de Janeiro, de onde 
oferece suporte a criadores de petições em 
todas as regiões do país. 

Atualmente, campanhas relacionadas às 
áreas da saúde, política e defesa dos animais 
podem ser consideradas aquelas que mais 
engajam usuários em nossa plataforma. 
Nos últimos anos, também conquistamos 
impacto em grandes mobilizações 
relacionadas aos temas do meio ambiente, 
educação, direitos humanos e proteção dos 
direitos das crianças e adolescentes. 

Temos como premissa ser um instrumento 
para o fortalecimento da democracia. Por isso, 
também desenvolvemos ações em causas que 
asseguram e promovem os direitos humanos, 
como as ligadas a questões de gênero, direitos 
das mulheres, justiça racial e LGBTQIA+. 

Sabemos que a sociedade se transforma 
quando os cidadãos descobrem o poder 
que têm para gerar mobilizações e unir 
forças em prol de causas. Como instrumento 
legítimo de cidadania, a petição online 
torna essa realidade possível, bem como 
o estabelecimento de diálogo junto aos 
tomadores de decisão. 

Por meio desta modalidade de ativismo 
online, transformações são construídas de 
forma plenamente democrática, na qual os 
cidadãos são ouvidos e, através de uma 
mobilização, conseguem pautar debates e 
até mesmo atuar na elaboração e votação de 
leis e projetos.

Nestes 9 anos de história no Brasil, já 
fomos ferramenta para a formação e o 
fortalecimento de 72,9 mil mobilizações - 
uma média de 7,2 mil por ano. Neste período, 
um total de 1.179 abaixo-assinados abertos 
em nossa plataforma tornaram-se vitoriosos. 
Impactar positivamente a vida dos 
brasileiros sempre foi e continuará sendo o 
resultado dos nossos esforços e missão. 

anos de 

história 

no Brasil



Change.org 
ao redor do mundo
Além das barreiras culturais e 
geográficas, a Change.org conecta 
pessoas em 196 países. São mais de 
486 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 80 
mil histórias que já conquistaram 
finais felizes.

Em 2021, a Change.org anunciou uma 
transição para tornar-se 100% de 
propriedade sem fins lucrativos da 
Change.org Foundation. A mudança é 
consequência de doações recebidas 

por mais de 50 investidores liderados 
por Reid Hoffman e incluindo Bill 
Gates, Arianna Huffington, Ashton 
Kutcher, Sir Richard Branson, Ray 
Dalio, Evan Williams, Jerry Yang e 
Sam Altman. 

O feito torna a organização a maior 
plataforma de tecnologia sem fins 
lucrativos do mundo voltada para a 
mudança social. A nova estrutura de 
propriedade e governança estabelece, 
ainda, a independência permanente 
da plataforma, bem como sua 
responsabilidade legal com a missão 
de capacitar e empoderar as pessoas 
a criar a mudança social que desejam. 
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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.

Nossa 
razão 

de ser

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. 

O que fazemos e 
como fazemos

Mudamos o mundo mostrando 
às pessoas que elas têm poder 
para gerar transformações. 

11 
Change.org Brasil

Relatório de Impacto 2021



12 Change.org Brasil
Relatório de Impacto 2021

Pelo fim dos 
privilégios dos 
membros do 
judiciário e outros 
poderes

756.342 assinaturas 

Pela exoneração 
do ministro do 
Meio Ambiente 
Ricardo Salles

 328.093

Salve Fernando 
de Noronha! 
#NãoAoLeilão

141.052

Criação da 
Lei Henry Borel

369.150  

#RegistraVertex 
- Pelo registro 
do Trikafta para 
Fibrose Cística

176.281

Pela derrubada dos 
vetos ao FNDCT

131.940

1 6

3 8

2 7

4 9

5 10

Que os gays 
possam doar sangue 
no Brasil

131.177

Pela aprovação 
do Estatuto da 
Pessoa com Câncer

123.260

Liberem as patentes 
das vacinas, 
tratamentos 
e diagnósticos 
da Covid-19

120.254 

Pelo direito à visita 
virtual dos entes 
amados vítimas da 
Covid-19

119.171

TOP 10 
maiores vitórias de 2021

A CHANGE.ORG 
FUNCIONA!

https://www.change.org/p/pelo-fim-de-todos-os-privil%C3%A9gios-dos-membros-do-judici%C3%A1rio-e-outros-poderes-da-rep%C3%BAblica
https://www.change.org/p/pela-exonera%C3%A7%C3%A3o-imediata-do-ministro-do-meio-ambiente-ricardo-salles
https://www.change.org/p/anpgovbr-govbr-hugomottapb-salve-fernando-de-noronha-n%C3%A3oaoleil%C3%A3o
https://www.change.org/p/ao-congresso-nacional-cria%C3%A7%C3%A3o-da-lei-henry-borel
https://www.change.org/p/vertex-pharmaceuticals-registravertex-pelo-registro-do-trikafta-na-anvisa-para-fibrose-c%C3%ADstica-no-brasil
https://www.change.org/p/senadores-pela-derrubada-dos-vetos-ao-fndct
https://www.change.org/p/associa%C3%A7%C3%A3o-brasileira-de-medicina-que-os-gays-possam-doar-sangue-no-brasil-we-want-that-gays-can-donate-blood-in-brazil
https://www.change.org/p/jairbolsonaro-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-pessoa-com-c%C3%A2ncer-ajude-a-mudar-o-futuro-do-brasil
https://www.change.org/p/itamaratygovbr-ministro-das-rela%C3%A7%C3%B5es-exteriores-liberem-as-patentes-das-vacinas-contra-covid-19
https://www.change.org/p/pelo-fim-de-todos-os-privil%C3%A9gios-dos-membros-do-judici%C3%A1rio-e-outros-poderes-da-rep%C3%BAblica
https://www.change.org/p/pelo-fim-de-todos-os-privil%C3%A9gios-dos-membros-do-judici%C3%A1rio-e-outros-poderes-da-rep%C3%BAblica
https://www.change.org/p/pelo-fim-de-todos-os-privil%C3%A9gios-dos-membros-do-judici%C3%A1rio-e-outros-poderes-da-rep%C3%BAblica
https://www.change.org/p/pelo-fim-de-todos-os-privil%C3%A9gios-dos-membros-do-judici%C3%A1rio-e-outros-poderes-da-rep%C3%BAblica
https://www.change.org/p/pelo-fim-de-todos-os-privil%C3%A9gios-dos-membros-do-judici%C3%A1rio-e-outros-poderes-da-rep%C3%BAblica
https://www.change.org/p/pela-exonera%C3%A7%C3%A3o-imediata-do-ministro-do-meio-ambiente-ricardo-salles
https://www.change.org/p/pela-exonera%C3%A7%C3%A3o-imediata-do-ministro-do-meio-ambiente-ricardo-salles
https://www.change.org/p/pela-exonera%C3%A7%C3%A3o-imediata-do-ministro-do-meio-ambiente-ricardo-salles
https://www.change.org/p/pela-exonera%C3%A7%C3%A3o-imediata-do-ministro-do-meio-ambiente-ricardo-salles
https://www.change.org/p/anpgovbr-govbr-hugomottapb-salve-fernando-de-noronha-n%C3%A3oaoleil%C3%A3o
https://www.change.org/p/anpgovbr-govbr-hugomottapb-salve-fernando-de-noronha-n%C3%A3oaoleil%C3%A3o
https://www.change.org/p/anpgovbr-govbr-hugomottapb-salve-fernando-de-noronha-n%C3%A3oaoleil%C3%A3o
https://www.change.org/p/ao-congresso-nacional-cria%C3%A7%C3%A3o-da-lei-henry-borel
https://www.change.org/p/ao-congresso-nacional-cria%C3%A7%C3%A3o-da-lei-henry-borel
https://www.change.org/p/vertex-pharmaceuticals-registravertex-pelo-registro-do-trikafta-na-anvisa-para-fibrose-c%C3%ADstica-no-brasil
https://www.change.org/p/vertex-pharmaceuticals-registravertex-pelo-registro-do-trikafta-na-anvisa-para-fibrose-c%C3%ADstica-no-brasil
https://www.change.org/p/vertex-pharmaceuticals-registravertex-pelo-registro-do-trikafta-na-anvisa-para-fibrose-c%C3%ADstica-no-brasil
https://www.change.org/p/vertex-pharmaceuticals-registravertex-pelo-registro-do-trikafta-na-anvisa-para-fibrose-c%C3%ADstica-no-brasil
https://www.change.org/p/senadores-pela-derrubada-dos-vetos-ao-fndct
https://www.change.org/p/senadores-pela-derrubada-dos-vetos-ao-fndct
https://www.change.org/p/pelo-direito-%C3%A0-visita-virtual-dos-entes-amados-v%C3%ADtimas-da-covid-19-leimariaalbani
https://www.change.org/p/associa%C3%A7%C3%A3o-brasileira-de-medicina-que-os-gays-possam-doar-sangue-no-brasil-we-want-that-gays-can-donate-blood-in-brazil
https://www.change.org/p/associa%C3%A7%C3%A3o-brasileira-de-medicina-que-os-gays-possam-doar-sangue-no-brasil-we-want-that-gays-can-donate-blood-in-brazil
https://www.change.org/p/associa%C3%A7%C3%A3o-brasileira-de-medicina-que-os-gays-possam-doar-sangue-no-brasil-we-want-that-gays-can-donate-blood-in-brazil
https://www.change.org/p/jairbolsonaro-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-pessoa-com-c%C3%A2ncer-ajude-a-mudar-o-futuro-do-brasil
https://www.change.org/p/jairbolsonaro-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-pessoa-com-c%C3%A2ncer-ajude-a-mudar-o-futuro-do-brasil
https://www.change.org/p/jairbolsonaro-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-pessoa-com-c%C3%A2ncer-ajude-a-mudar-o-futuro-do-brasil
https://www.change.org/p/itamaratygovbr-ministro-das-rela%C3%A7%C3%B5es-exteriores-liberem-as-patentes-das-vacinas-contra-covid-19
https://www.change.org/p/itamaratygovbr-ministro-das-rela%C3%A7%C3%B5es-exteriores-liberem-as-patentes-das-vacinas-contra-covid-19
https://www.change.org/p/itamaratygovbr-ministro-das-rela%C3%A7%C3%B5es-exteriores-liberem-as-patentes-das-vacinas-contra-covid-19
https://www.change.org/p/itamaratygovbr-ministro-das-rela%C3%A7%C3%B5es-exteriores-liberem-as-patentes-das-vacinas-contra-covid-19
https://www.change.org/p/itamaratygovbr-ministro-das-rela%C3%A7%C3%B5es-exteriores-liberem-as-patentes-das-vacinas-contra-covid-19
https://www.change.org/p/pelo-direito-%C3%A0-visita-virtual-dos-entes-amados-v%C3%ADtimas-da-covid-19-leimariaalbani
https://www.change.org/p/pelo-direito-%C3%A0-visita-virtual-dos-entes-amados-v%C3%ADtimas-da-covid-19-leimariaalbani
https://www.change.org/p/pelo-direito-%C3%A0-visita-virtual-dos-entes-amados-v%C3%ADtimas-da-covid-19-leimariaalbani
https://www.change.org/p/pelo-direito-%C3%A0-visita-virtual-dos-entes-amados-v%C3%ADtimas-da-covid-19-leimariaalbani
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TOP 10
maiores petições de 2021

Pela análise do pedido 
de impeachment do 
ministro Alexandre 
de Moraes

2.724.134 assinaturas

Liberdade para 
comprar e doar 
vacinas a todos os 
brasileiros

452.165 assinaturas

Petição para Karol 
Conká ser retirada 
do Big Brother 
Brasil

433.814

Henry Borel - 
Aumento da pena 
para assassinato de 
crianças por padrastos

590.070

 #ForaBolsonaro 
- Assine pela 
abertura do 
impeachment 

395.997

Aprovação PL 
2564/20 na luta 
das 30 horas e 
piso salarial para 
Enfermagem

376.065 

1 6

3 8

2 7

4 9

5 10

Criação da Lei 
Henry Borel

369.150)VITÓRIA(

Justiça por 
Mariana Ferrer

353.619

Queremos etanol a 
R$ 1,899 e gasolina 
a R$ 2,899

287.055 assinaturas

Impeachment 
João Doria

260.902 assinaturas

https://www.change.org/p/stf-pela-an%C3%A1lise-do-pedido-de-impeachment-contra-o-ministro-alexandre-de-moraes-do-stf?__cf_chl_jschl_tk__=blsTxPfHPsYTTgzqAkv5tDGY30RwqGz8YFl4lRbq10k-1641475550-0-gaNycGzNFCU
https://www.change.org/p/congresso-nacional-liberdade-para-comprar-e-doar-vacinas-a-todos-os-brasileiros
https://www.change.org/p/congresso-forabolsonaro-assine-pela-abertura-do-impeachment-e-compartilhe
https://www.change.org/p/senhor-presidente-da-c%C3%A2mara-dos-deputados-arthur-lira-aumento-de-pena-para-assassinato-de-crian%C3%A7as-quando-cometido-por-padastros-e-madastras
https://www.change.org/p/globo-peti%C3%A7%C3%A3o-para-karol-conk%C3%A1-ser-retirada-do-big-brother-brasil
https://www.change.org/p/senadora-zenaide-maia-aprova%C3%A7%C3%A3o-da-pl2564-20-na-luta-das-30-horas-e-piso-salarial-digno-para-enfermagem
https://www.change.org/p/ao-congresso-nacional-cria%C3%A7%C3%A3o-da-lei-henry-borel
https://www.change.org/p/tribunal-de-justi%C3%A7a-de-santa-catarina-art-217-a-aos-desembargadores-da-1-c%C3%A2mara-criminal-do-tjsc-justi%C3%A7a-por-mariana-ferrer
https://www.change.org/p/queremos-etanol-a-r-1-899-e-gasolina-a-r-2-899
https://www.change.org/p/paulistas-e-paulistanos-impeachment-jo%C3%A3o-doria
https://www.change.org/p/stf-pela-an%C3%A1lise-do-pedido-de-impeachment-contra-o-ministro-alexandre-de-moraes-do-stf?__cf_chl_jschl_tk__=blsTxPfHPsYTTgzqAkv5tDGY30RwqGz8YFl4lRbq10k-1641475550-0-gaNycGzNFCU
https://www.change.org/p/stf-pela-an%C3%A1lise-do-pedido-de-impeachment-contra-o-ministro-alexandre-de-moraes-do-stf?__cf_chl_jschl_tk__=blsTxPfHPsYTTgzqAkv5tDGY30RwqGz8YFl4lRbq10k-1641475550-0-gaNycGzNFCU
https://www.change.org/p/stf-pela-an%C3%A1lise-do-pedido-de-impeachment-contra-o-ministro-alexandre-de-moraes-do-stf?__cf_chl_jschl_tk__=blsTxPfHPsYTTgzqAkv5tDGY30RwqGz8YFl4lRbq10k-1641475550-0-gaNycGzNFCU
https://www.change.org/p/stf-pela-an%C3%A1lise-do-pedido-de-impeachment-contra-o-ministro-alexandre-de-moraes-do-stf?__cf_chl_jschl_tk__=blsTxPfHPsYTTgzqAkv5tDGY30RwqGz8YFl4lRbq10k-1641475550-0-gaNycGzNFCU
https://www.change.org/p/congresso-nacional-liberdade-para-comprar-e-doar-vacinas-a-todos-os-brasileiros
https://www.change.org/p/congresso-nacional-liberdade-para-comprar-e-doar-vacinas-a-todos-os-brasileiros
https://www.change.org/p/congresso-nacional-liberdade-para-comprar-e-doar-vacinas-a-todos-os-brasileiros
https://www.change.org/p/congresso-nacional-liberdade-para-comprar-e-doar-vacinas-a-todos-os-brasileiros
https://www.change.org/p/globo-peti%C3%A7%C3%A3o-para-karol-conk%C3%A1-ser-retirada-do-big-brother-brasil
https://www.change.org/p/globo-peti%C3%A7%C3%A3o-para-karol-conk%C3%A1-ser-retirada-do-big-brother-brasil
https://www.change.org/p/globo-peti%C3%A7%C3%A3o-para-karol-conk%C3%A1-ser-retirada-do-big-brother-brasil
https://www.change.org/p/globo-peti%C3%A7%C3%A3o-para-karol-conk%C3%A1-ser-retirada-do-big-brother-brasil
https://www.change.org/p/senhor-presidente-da-c%C3%A2mara-dos-deputados-arthur-lira-aumento-de-pena-para-assassinato-de-crian%C3%A7as-quando-cometido-por-padastros-e-madastras
https://www.change.org/p/senhor-presidente-da-c%C3%A2mara-dos-deputados-arthur-lira-aumento-de-pena-para-assassinato-de-crian%C3%A7as-quando-cometido-por-padastros-e-madastras
https://www.change.org/p/senhor-presidente-da-c%C3%A2mara-dos-deputados-arthur-lira-aumento-de-pena-para-assassinato-de-crian%C3%A7as-quando-cometido-por-padastros-e-madastras
https://www.change.org/p/senhor-presidente-da-c%C3%A2mara-dos-deputados-arthur-lira-aumento-de-pena-para-assassinato-de-crian%C3%A7as-quando-cometido-por-padastros-e-madastras
https://www.change.org/p/congresso-forabolsonaro-assine-pela-abertura-do-impeachment-e-compartilhe
https://www.change.org/p/congresso-forabolsonaro-assine-pela-abertura-do-impeachment-e-compartilhe
https://www.change.org/p/congresso-forabolsonaro-assine-pela-abertura-do-impeachment-e-compartilhe
https://www.change.org/p/congresso-forabolsonaro-assine-pela-abertura-do-impeachment-e-compartilhe
https://www.change.org/p/senadora-zenaide-maia-aprova%C3%A7%C3%A3o-da-pl2564-20-na-luta-das-30-horas-e-piso-salarial-digno-para-enfermagem
https://www.change.org/p/senadora-zenaide-maia-aprova%C3%A7%C3%A3o-da-pl2564-20-na-luta-das-30-horas-e-piso-salarial-digno-para-enfermagem
https://www.change.org/p/senadora-zenaide-maia-aprova%C3%A7%C3%A3o-da-pl2564-20-na-luta-das-30-horas-e-piso-salarial-digno-para-enfermagem
https://www.change.org/p/senadora-zenaide-maia-aprova%C3%A7%C3%A3o-da-pl2564-20-na-luta-das-30-horas-e-piso-salarial-digno-para-enfermagem
https://www.change.org/p/senadora-zenaide-maia-aprova%C3%A7%C3%A3o-da-pl2564-20-na-luta-das-30-horas-e-piso-salarial-digno-para-enfermagem
https://www.change.org/p/ao-congresso-nacional-cria%C3%A7%C3%A3o-da-lei-henry-borel
https://www.change.org/p/ao-congresso-nacional-cria%C3%A7%C3%A3o-da-lei-henry-borel
https://www.change.org/p/tribunal-de-justi%C3%A7a-de-santa-catarina-art-217-a-aos-desembargadores-da-1-c%C3%A2mara-criminal-do-tjsc-justi%C3%A7a-por-mariana-ferrer
https://www.change.org/p/tribunal-de-justi%C3%A7a-de-santa-catarina-art-217-a-aos-desembargadores-da-1-c%C3%A2mara-criminal-do-tjsc-justi%C3%A7a-por-mariana-ferrer
https://www.change.org/p/queremos-etanol-a-r-1-899-e-gasolina-a-r-2-899
https://www.change.org/p/queremos-etanol-a-r-1-899-e-gasolina-a-r-2-899
https://www.change.org/p/queremos-etanol-a-r-1-899-e-gasolina-a-r-2-899
https://www.change.org/p/paulistas-e-paulistanos-impeachment-jo%C3%A3o-doria
https://www.change.org/p/paulistas-e-paulistanos-impeachment-jo%C3%A3o-doria
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Timeline de campanhas 

Sociedade luta pelos direitos dos idosos 
no transporte público 
Apoiamos o envio de uma petição - com 215 mil assinaturas 
- em defesa da isenção no transporte público para idosos 
entre 60 e 64 anos, na cidade de São Paulo. A entrega foi feita 
ao vereador Faria de Sá (in memorian), que encaminhou a 
reivindicação à Câmara Municipal. 

Mobilização cobra mais responsabilidade 
com a saúde em meio à pandemia 
Milhares de assinaturas reunidas por um médico foram 
anexadas a uma representação feita por ele ao Ministério 
Público Federal de São Paulo (MPF-SP) contra o Conselho 
Federal de Medicina (CFM). O pedido era para que um 
inquérito civil apurasse as responsabilidades do CFM diante da 
disseminação do tratamento precoce contra a Covid-19. 

Pedimos justiça pelo adolescente João 
Pedro, no Rio de Janeiro
Em maio de 2021, a morte do garoto João Pedro, assassinado 
durante uma operação policial no Rio de Janeiro, completou 
um ano sem justiça. Junto com a organização Rio de Paz,  
fizemos um ato na Lagoa, na Zona Sul do município, cobrando 
respostas para o crime. 

Confira uma linha do tempo que relembra 12 grandes ações de 
impacto realizadas em 2021. 

A CHANGE.ORG 
FUNCIONA!

O direito de acesso à 
saúde das pessoas trans é 
defendido
Ativistas da comunidade LGBTQIA+ se 
reuniram com o Ministério Público do 
Mato Grosso para solicitar a criação de 
um ambulatório para o atendimento de 
pessoas trans na capital Cuiabá. Uma 
petição com milhares de assinaturas foi 
encaminhada ao órgão.
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Vítimas de queimaduras 
lutam por inclusão e 
amparo  
No mês dedicado à conscientização dos 
acidentes com queimaduras, vítimas 
com sequelas entregaram 30 mil 
assinaturas à Câmara dos Deputados. O 
pedido é para que essas vítimas sejam 
incluídas no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (PcD).  

Cobramos justiça pelo menino Miguel, 
morto em Recife )PE( 
Relembramos a morte do menino Miguel, que caiu de um prédio 
em Recife (PE). O caso completou um ano em junho de 2021, 
ocasião em que fizemos projetaços, junto com a mãe de Miguel e 
peticionária Mirtes Souza,  em prédios de São Paulo e do Recife, 
cobrando justiça.

https://www.change.org/p/n%C3%A3o-retirem-o-bilhete-%C3%BAnico-gratuito-do-idoso-respeitem-os-direitos-do-idoso
https://www.change.org/p/n%C3%A3o-retirem-o-bilhete-%C3%BAnico-gratuito-do-idoso-respeitem-os-direitos-do-idoso
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-p%C3%BAblico-federal-o-conselho-federal-de-medicina-deve-condenar-o-tratamento-precoce-para-covid-19
https://www.change.org/p/precisamos-de-um-ambulat%C3%B3rio-trans-em-cuiab%C3%A1-urgentemente
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-p%C3%BAblico-federal-o-conselho-federal-de-medicina-deve-condenar-o-tratamento-precoce-para-covid-19
https://www.change.org/p/pcerj-mp-rj-claudiocastrorj-justi%C3%A7a-para-jo%C3%A3o-pedro-justi%C3%A7aporjo%C3%A3opedro
https://www.change.org/p/precisamos-de-um-ambulat%C3%B3rio-trans-em-cuiab%C3%A1-urgentemente
https://www.change.org/p/pcerj-mp-rj-claudiocastrorj-justi%C3%A7a-para-jo%C3%A3o-pedro-justi%C3%A7aporjo%C3%A3opedro
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-da-pessoa-com-sequelas-de-queimaduras-na-lei-da-pessoa-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-da-pessoa-com-sequelas-de-queimaduras-na-lei-da-pessoa-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-da-pessoa-com-sequelas-de-queimaduras-na-lei-da-pessoa-com-defici%C3%AAncia
https://www.change.org/p/tjpe-oficial-justi%C3%A7a-por-miguel-justi%C3%A7apormiguel
https://www.change.org/p/tjpe-oficial-justi%C3%A7a-por-miguel-justi%C3%A7apormiguel


15 
Change.org Brasil

Relatório de Impacto 2021

Empregabilidade de pessoas trans entra 
em debates
Realizamos uma audiência com a deputada estadual de São 
Paulo Erica Malunguinho para debater a necessidade de leis 
que promovam a empregabilidade de pessoas trans. Uma 
petição com 30 mil assinaturas foi enviada à parlamentar, que 
prometeu elaborar um projeto. 

Ativista pelo meio ambiente e direitos dos 
animais tem voz amplificada 
Mediamos uma conversa entre uma jovem ativista e a 
Fundação Biodiversitas com a multinacional francesa Voltalia. 
Na reunião, foi encaminhado à empresa um abaixo-assinado 
em defesa da arara-azul-de-lear, espécie ameaçada pela 
construção de um parque eólico na Bahia. 

Apelo por justiça aos povos indígenas do 
Brasil recebe reforço
Em meio ao debate sobre o Marco Temporal, lideranças 
indígenas fizeram uma entrega simbólica de uma carta aberta 
e de um abaixo-assinado em defesa dos direitos dos povos 
originários do Brasil em relação à demarcação de suas terras. 

Sociedade se engaja na luta 
pelos direitos trabalhistas
Mediamos a entrega de uma petição 
aberta por uma advogada trabalhista 
ao senador Paulo Paim. O abaixo-
assinado pedia a derrubada da Medida 
Provisória 1045/2021, conhecida como 
“minirreforma trabalhista”. A votação no 
Senado barrou a MP.   
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Conquista por uma cidade 
“mais verde” é celebrada
A Mooca, bairro de São Paulo, ficou mais 
verde depois que “jardins de chuva” 
foram criados. Dois arquitetos, que 
haviam projetado os jardins para três 
pontos do bairro, apresentaram o plano 
à Subprefeitura acompanhado de 4 mil 
assinaturas de apoiadores. 

Iniciativas são apresentadas em prol do 
acolhimento de refugiados afegãos 
Chegou ao Itamaraty e aos ministérios da Defesa e dos 
Direitos Humanos uma petição com 30 mil assinaturas 
simbolizando um pedido de acolhimento a afegãos que 
fugiram do Talibã. A ação foi encabeçada pela Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello, da Unicamp/ACNUR.  

Em 2021, adotamos mais ações de impacto 
híbridas, com entregas de abaixo-assinados 
a autoridades e realizações de atos tanto 
online quanto presenciais. Consolidamos a 
força, a presença e a capacidade de pressão 
do ativismo digital em ambos os espaços. 

Levamos o apelo popular de milhões 
de brasileiros e brasileiras a tomadores 
de decisão nas três esferas do Poder - 
Executivo, Legislativo e Judiciário - e 
também ao setor privado. 

Entregamos ou apoiamos a entrega 
de 15 abaixo-assinados resultantes de 
mobilizações criadas na Change.org, 
ultrapassando a média de uma grande 
ação de impacto todos os meses. Além do 
encaminhamento de petições, sensibilizamos 
os setores público e privado em diferentes 
estratégias de pressão relacionadas a 
campanhas em todas as regiões do País. 

https://www.change.org/p/paulopaim-rpsenador-govbr-senadofederal-em-defesa-dos-direitos-trabalhistas-acesso-%C3%A0-justi%C3%A7a-e-previd%C3%AAncia-mp1045n%C3%A3o
https://www.change.org/p/stf-oficial-lrobertobarroso-gilmarmendes-alexandre-terraindigenafica-marcotemporaln%C3%A3o-justi%C3%A7a-para-os-povos-ind%C3%ADgenas-do-brasil?use_react=false&v2=false&redirect_reason=can_edit
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-trans-no-mercado-de-trabalho
https://www.change.org/p/pela-inclus%C3%A3o-de-pessoas-trans-no-mercado-de-trabalho
https://www.change.org/p/semabahia-icmbio-costa-rui-voltaliasa-diga-n%C3%A3o-%C3%A0-constru%C3%A7%C3%A3o-do-complexo-e%C3%B3lico-pr%C3%B3ximo-ao-habitat-da-arara-azul-de-lear
https://www.change.org/p/stf-oficial-lrobertobarroso-gilmarmendes-alexandre-terraindigenafica-marcotemporaln%C3%A3o-justi%C3%A7a-para-os-povos-ind%C3%ADgenas-do-brasil?use_react=false&v2=false&redirect_reason=can_edit
https://www.change.org/p/paulopaim-rpsenador-govbr-senadofederal-em-defesa-dos-direitos-trabalhistas-acesso-%C3%A0-justi%C3%A7a-e-previd%C3%AAncia-mp1045n%C3%A3o
https://www.change.org/p/paulopaim-rpsenador-govbr-senadofederal-em-defesa-dos-direitos-trabalhistas-acesso-%C3%A0-justi%C3%A7a-e-previd%C3%AAncia-mp1045n%C3%A3o
https://www.change.org/p/semabahia-icmbio-costa-rui-voltaliasa-diga-n%C3%A3o-%C3%A0-constru%C3%A7%C3%A3o-do-complexo-e%C3%B3lico-pr%C3%B3ximo-ao-habitat-da-arara-azul-de-lear
https://www.change.org/p/itamaratygovbr-cria%C3%A7%C3%A3o-imediata-de-corredores-humanit%C3%A1rios-para-refugiados-do-afeganist%C3%A3o
https://www.change.org/p/prefsp-subprefeito-da-mooca-precisamos-de-jardins-de-chuva
https://www.change.org/p/prefsp-subprefeito-da-mooca-precisamos-de-jardins-de-chuva
https://www.change.org/p/itamaratygovbr-cria%C3%A7%C3%A3o-imediata-de-corredores-humanit%C3%A1rios-para-refugiados-do-afeganist%C3%A3o
https://www.change.org/p/prefsp-subprefeito-da-mooca-precisamos-de-jardins-de-chuva
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Mais entregas 
de abaixo-assinados em 2021

Manutenção do 
funcionamento do asilo 

São Vicente de Paula, 
em Ouro Fino )MG(

Pela NÃO exclusão 
do deficiente 

auditivo

Em defesa do 
orçamento da 

Universidade Federal 
do Rio de Janeiro

Pelo direito ao 
transporte de animais 
em tempo integral nos 
ônibus de São Paulo

Fim ao limite para 
castração pública de 
animais em São Paulo

https://www.change.org/p/promotor-dejustica-da-comarca-de-ouro-fino-prefeito-de-ouro-fino-conselho-do-idoso-de-ouro-fino-abaixo-assinado-para-manuten%C3%A7%C3%A3o-do-funcionamento-do-asilo-s%C3%A3o-vicente-de-paula-ouro-fino-m
https://www.change.org/p/promotor-dejustica-da-comarca-de-ouro-fino-prefeito-de-ouro-fino-conselho-do-idoso-de-ouro-fino-abaixo-assinado-para-manuten%C3%A7%C3%A3o-do-funcionamento-do-asilo-s%C3%A3o-vicente-de-paula-ouro-fino-m
https://www.change.org/p/promotor-dejustica-da-comarca-de-ouro-fino-prefeito-de-ouro-fino-conselho-do-idoso-de-ouro-fino-abaixo-assinado-para-manuten%C3%A7%C3%A3o-do-funcionamento-do-asilo-s%C3%A3o-vicente-de-paula-ouro-fino-m
https://www.change.org/p/promotor-dejustica-da-comarca-de-ouro-fino-prefeito-de-ouro-fino-conselho-do-idoso-de-ouro-fino-abaixo-assinado-para-manuten%C3%A7%C3%A3o-do-funcionamento-do-asilo-s%C3%A3o-vicente-de-paula-ouro-fino-m
https://www.change.org/p/promotor-dejustica-da-comarca-de-ouro-fino-prefeito-de-ouro-fino-conselho-do-idoso-de-ouro-fino-abaixo-assinado-para-manuten%C3%A7%C3%A3o-do-funcionamento-do-asilo-s%C3%A3o-vicente-de-paula-ouro-fino-m
https://www.change.org/p/c%C3%A2mara-dos-deputados-pela-n%C3%A3o-exclus%C3%A3o-do-deficiente-auditivo?utm_content=cl_sharecopy_28950072_pt-BR%3A2&recruiter=590597690&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=5bcf64b99d6f4a7f82d3ee21230962ff
https://www.change.org/p/c%C3%A2mara-dos-deputados-pela-n%C3%A3o-exclus%C3%A3o-do-deficiente-auditivo?utm_content=cl_sharecopy_28950072_pt-BR%3A2&recruiter=590597690&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=5bcf64b99d6f4a7f82d3ee21230962ff
https://www.change.org/p/c%C3%A2mara-dos-deputados-pela-n%C3%A3o-exclus%C3%A3o-do-deficiente-auditivo?utm_content=cl_sharecopy_28950072_pt-BR%3A2&recruiter=590597690&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=5bcf64b99d6f4a7f82d3ee21230962ff
https://www.change.org/p/c%C3%A2mara-dos-deputados-pela-n%C3%A3o-exclus%C3%A3o-do-deficiente-auditivo?utm_content=cl_sharecopy_28950072_pt-BR%3A2&recruiter=590597690&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=5bcf64b99d6f4a7f82d3ee21230962ff
https://www.change.org/p/mec-comunicacao-mribeiromec-em-defesa-do-or%C3%A7amento-da-ufrj
https://www.change.org/p/mec-comunicacao-mribeiromec-em-defesa-do-or%C3%A7amento-da-ufrj
https://www.change.org/p/mec-comunicacao-mribeiromec-em-defesa-do-or%C3%A7amento-da-ufrj
https://www.change.org/p/mec-comunicacao-mribeiromec-em-defesa-do-or%C3%A7amento-da-ufrj
https://www.change.org/p/mec-comunicacao-mribeiromec-em-defesa-do-or%C3%A7amento-da-ufrj
https://www.change.org/p/queremos-poder-transportar-nossos-animais-em-tempo-integral-nos-%C3%B4nibus-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/queremos-poder-transportar-nossos-animais-em-tempo-integral-nos-%C3%B4nibus-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/queremos-poder-transportar-nossos-animais-em-tempo-integral-nos-%C3%B4nibus-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/queremos-poder-transportar-nossos-animais-em-tempo-integral-nos-%C3%B4nibus-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/queremos-poder-transportar-nossos-animais-em-tempo-integral-nos-%C3%B4nibus-de-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/prefsp-camarasaopaulo-pelo-fim-do-limite-para-castra%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-de-animais-em-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/prefsp-camarasaopaulo-pelo-fim-do-limite-para-castra%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-de-animais-em-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/prefsp-camarasaopaulo-pelo-fim-do-limite-para-castra%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-de-animais-em-s%C3%A3o-paulo
https://www.change.org/p/prefsp-camarasaopaulo-pelo-fim-do-limite-para-castra%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-de-animais-em-s%C3%A3o-paulo
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Grandes vitórias de 
abaixo-assinados em 2021

Nesta segunda linha do tempo, relembramos vitórias inspiradoras que foram conquistadas, ao longo de 2021, 
e que tiveram o apoio de mobilizações resultantes de abaixo-assinados.  

MAIO: Não ao racismo! Empresa 
promove treinamento contra 

discriminação

Depois de passar por um caso de preconceito ao solicitar uma 
corrida por aplicativo, jovem da periferia lançou campanha 

contra o racismo. A mobilização engajou o apoio de quase 60 mil 
pessoas. Após inúmeros protestos que se espalharam também 
nas redes sociais, a empresa adotou algumas iniciativas, como 

treinamento contra o preconceito e a discriminação.

2021

JUNHO: A acessibilidade 
venceu! Jovem surda 
conquista direito

Após 9 meses de mobilização e mais de 80 mil 
assinaturas coletadas, uma jovem estudante surda 
conquistou o direito de acessibilidade a uma das maiores 
plataformas de educação digital do Brasil. Com apoio 
da equipe da Change.org, o abaixo-assinado criado por 
ela foi enviado à empresa e os responsáveis iniciaram a 
inserção de legendas nas videoaulas. 

SETEMBRO: Visitar virtualmente 
parentes hospitalizados agora é lei!

A Lei Maria Albani (14.198/2021), inspirada na luta de uma 
jornalista que perdeu a mãe para a Covid-19, foi sancionada 

garantindo a realização de videochamadas entre familiares e 
pacientes internados. Quase 120 mil pessoas apoiaram a nobre 

causa. Durante a pandemia da Covid-19, muitos perderam 
parentes sem sequer ter o direito de uma despedida virtual.

OUTUBRO: 
Fernando de Noronha a salvo 
da exploração de petróleo

A sociedade civil se mobilizou contra um leilão que 
oferecia blocos para a exploração de petróleo e gás 
natural próximo ao arquipélago de Fernando de Noronha. 
Mais de 140 mil pessoas se uniram em uma petição para 
protestar. A rodada de licitações da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) terminou sem qualquer oferta para as 
áreas próximas ao patrimônio natural.   

DEZEMBRO: Masood voltou! 
Refugiado afegão é acolhido no Brasil

Quase 50 mil pessoas aderiram à campanha #VoltaMasood, em 
apoio a um refugiado afegão que batalhou para fugir do terror 

do Talibã e retornar, em segurança, ao Brasil com sua família. 
Graças à solidariedade, a volta ao “lar do coração” deu certo. 

Masood e família foram recepcionados com uma ação de boas-
vindas realizada pela equipe da Change.org Brasil.

https://www.change.org/p/racismo-da-uber-na-favela-motorista-se-recusou-a-levar-passageiro-negro
https://www.change.org/p/racismo-da-uber-na-favela-motorista-se-recusou-a-levar-passageiro-negro
https://www.change.org/p/queremos-acessibilidade-para-surdos-na-plataforma-descomplica
https://www.change.org/p/racismo-da-uber-na-favela-motorista-se-recusou-a-levar-passageiro-negro
https://www.change.org/p/pelo-direito-%C3%A0-visita-virtual-dos-entes-amados-v%C3%ADtimas-da-covid-19-leimariaalbani
https://www.change.org/p/itamaratygovbr-voltamasood-itamaraty-inclua-nossos-nomes-na-lista-de-evacua%C3%A7%C3%A3o-de-cabul-no-afeganist%C3%A3o
https://www.change.org/p/queremos-acessibilidade-para-surdos-na-plataforma-descomplica
https://www.change.org/p/anpgovbr-govbr-hugomottapb-salve-fernando-de-noronha-n%C3%A3oaoleil%C3%A3o
https://www.change.org/p/pelo-direito-%C3%A0-visita-virtual-dos-entes-amados-v%C3%ADtimas-da-covid-19-leimariaalbani
https://www.change.org/p/anpgovbr-govbr-hugomottapb-salve-fernando-de-noronha-n%C3%A3oaoleil%C3%A3o
https://www.change.org/p/itamaratygovbr-voltamasood-itamaraty-inclua-nossos-nomes-na-lista-de-evacua%C3%A7%C3%A3o-de-cabul-no-afeganist%C3%A3o
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Fora das Margens

A Change.org, em parceria com o Instituto Brasileiro 
de Transmasculinidades (IBRAT), trouxe ao Brasil, 
no primeiro trimestre de 2021, o programa “Out of 
the Margins” (Fora das Margens), da ONG britânica 
Stonewall. O projeto faz parte de uma ação global 
em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ e 
é desenvolvido por uma rede de 24 organizações em 
todo o mundo. 

Lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e outras 
integrantes do grupo LGBTQIA+ são excluídas por 
não terem diversos direitos garantidos. O Brasil é 
a nação que lidera o ranking de assassinatos de 
transexuais, segundo a Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (ANTRA). Diante desta 
realidade, a Change.org e o IBRAT se uniram neste 
programa especial. 

O principal objetivo foi empoderar membros 
da comunidade LGBTQIA+ e criar uma ação de 
advocacy a fim de construir e pressionar por 
políticas públicas locais e nacionais em defesa dos 
direitos dessa população. Outra finalidade do projeto 
foi jogar luz na realidade de exclusão, especialmente 
das pessoas trans, provocando um debate na 
sociedade brasileira em geral.

Ao longo do programa, a equipe da Change.org 
realizou webinários de treinamento com pessoas 
LGBTQIA+ para que elas lançassem suas próprias 
petições online, amplificando suas vozes sobre 
problemas nas áreas da saúde, educação, trabalho, 
entre outras, que afetam suas vidas. As campanhas 
ajudaram a colocar questões urgentes em pauta e a 
engajar a população. 

Outro pilar do projeto concentrou-se em levar 
as demandas levantadas pela população dessa 
comunidade às autoridades. Os membros do 

e parcerias
Campanhas
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ANDA e Change.org 
juntas pelos direitos 
dos animais 
A sobrevivência do planeta depende da construção 
de uma sociedade que preza pelo convívio entre 
as diferentes espécies. Partindo deste princípio, 
a organização Change.org se uniu com a Agência 
de Notícias de Direitos Animais (ANDA) a fim de 
intensificar a luta pela causa animal. 

A parceria possibilita a construção de campanhas 
em prol dos direitos dos animais. Abaixo-assinados 
desta temática estão sendo lançados pela ANDA 
com o objetivo de engajar a sociedade em torno 
de demandas urgentes neste segmento que é um 

dos que mais mobilizam usuários na plataforma. A 
ANDA é o principal veículo de jornalismo animalista, 
o maior da América Latina e primeiro do mundo a 
atuar pela defesa dos direitos dos animais. 

Em 2020, a Change.org lançou um movimento contra 
os maus-tratos aos animais, reunindo em uma única 
página mais de 240 petições sobre o tema e 21,6 
milhões de apoiadores. A ANDA já havia entrado 
como apoiadora desse movimento, que dá ainda 
mais visibilidade às pautas. 

A parceria entre as duas organizações, firmada 
em 2021, também favorece a divulgação de novos 
conteúdos informativos sobre a causa animal. Matérias 
são produzidas em conjunto e divulgadas pela ANDA 
para levar ao conhecimento dos protetores e ativistas 
diversas histórias de lutas e mobilizações que surgem 
Brasil afora em defesa dos direitos dos animais. 

A CHANGE.ORG 
É ABERTA E 

DIVERSA!

IBRAT se reuniram com tomadores de decisão e 
apresentaram a eles as demandas levantadas nas 
petições abertas pelos membros do grupo. 

Para que o alcance e o poder de mobilização das 
campanhas criadas fossem ampliados, a Change.
org também criou um siteuma página na internet 
concentrando os abaixo-assinados ligados ao tema. 
O hotsite possibilitou a formação de um movimento 

em torno de pautas pelos direitos LGBTQIA+. A 
página, que ainda está ativa na internet, reúne mais 
de 80 petições e ultrapassa a marca de meio milhão 
de apoiadores. 

Veja: http://direitoslgbtqia.changebrasil.org 

O programa e as campanhas que resultaram dele 
tiveram cerca de 60 inserções na imprensa. 

http://maustratosnao.org/
https://direitoslgbtqia.changebrasil.org/
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RenovaBR 
e Change.org
Em 2021, a Change.org participou da última etapa do 
processo seletivo da RenovaBR, a maior escola de 
formação de lideranças políticas do Brasil. A etapa 
“Imersão” visou colocar em prática a capacidade 
de mobilização dos 500 candidatos finalistas ao 
ingresso na escola. 

Além de aulas teóricas sobre teoria da mudança e 
resolução de problemas, os participantes colocaram 
tiveram que colocar em prática habilidades e 
competências necessárias ao exercício da política, 

interagindo de forma mais próxima com os demais 
inscritos. 

Os participantes passaram por um webinário 
sobre ativismo digital oferecido por especialistas 
da Change.org. Divididos em grupos, eles tiveram 
que criar uma petição online com uma proposta 
de ideia legislativa e mobilizar a sociedade para o 
recolhimento de assinaturas. 

As cinco petições com o maior número de 
assinaturas receberam um auxílio dos especialistas 
da plataforma para a potencialização do impacto 
de suas iniciativas. Os temas das campanhas foram: 
direitos das mulheres, acessibilidade, educação na 
pandemia e violência doméstica. 
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Mais vitórias de 
abaixo-assinados em 2021 

Vitória na saúde! 
Estatuto da Pessoa 

com Câncer é 
aprovado no Brasil 

Veto presidencial que 
esvaziava recursos 

à pesquisa e à ciência 
é derrubado

Sonho alimentado! 
Jovem ilustrador 

conquista equipamento 
para seguir estudos  

Criança surda recebe 
apoio de intérprete 
para aulas online 
durante a pandemia

Laringe eletrônica, 
que dá voz a quem 
perdeu cordas vocais, 
é incluída no SUS

https://www.change.org/p/jairbolsonaro-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-pessoa-com-c%C3%A2ncer-ajude-a-mudar-o-futuro-do-brasil
https://www.change.org/p/jairbolsonaro-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-pessoa-com-c%C3%A2ncer-ajude-a-mudar-o-futuro-do-brasil
https://www.change.org/p/jairbolsonaro-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-pessoa-com-c%C3%A2ncer-ajude-a-mudar-o-futuro-do-brasil
https://www.change.org/p/jairbolsonaro-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-pessoa-com-c%C3%A2ncer-ajude-a-mudar-o-futuro-do-brasil
https://www.change.org/p/jairbolsonaro-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-pessoa-com-c%C3%A2ncer-ajude-a-mudar-o-futuro-do-brasil
https://www.change.org/p/senadores-pela-derrubada-dos-vetos-ao-fndct
https://www.change.org/p/senadores-pela-derrubada-dos-vetos-ao-fndct
https://www.change.org/p/senadores-pela-derrubada-dos-vetos-ao-fndct
https://www.change.org/p/senadores-pela-derrubada-dos-vetos-ao-fndct
https://www.change.org/p/senadores-pela-derrubada-dos-vetos-ao-fndct
https://www.change.org/p/me-ajude-a-continuar-estudando-e-lutando-pelo-meu-sonho-de-ilustrar
https://www.change.org/p/me-ajude-a-continuar-estudando-e-lutando-pelo-meu-sonho-de-ilustrar
https://www.change.org/p/me-ajude-a-continuar-estudando-e-lutando-pelo-meu-sonho-de-ilustrar
https://www.change.org/p/me-ajude-a-continuar-estudando-e-lutando-pelo-meu-sonho-de-ilustrar
https://www.change.org/p/me-ajude-a-continuar-estudando-e-lutando-pelo-meu-sonho-de-ilustrar
https://www.change.org/p/contra-a-exclus%C3%A3o-de-surdos-rede-de-ensino-estadual-de-mt-n%C3%A3o-tem-int%C3%A9rprete-de-libras
https://www.change.org/p/contra-a-exclus%C3%A3o-de-surdos-rede-de-ensino-estadual-de-mt-n%C3%A3o-tem-int%C3%A9rprete-de-libras
https://www.change.org/p/contra-a-exclus%C3%A3o-de-surdos-rede-de-ensino-estadual-de-mt-n%C3%A3o-tem-int%C3%A9rprete-de-libras
https://www.change.org/p/contra-a-exclus%C3%A3o-de-surdos-rede-de-ensino-estadual-de-mt-n%C3%A3o-tem-int%C3%A9rprete-de-libras
https://www.change.org/p/contra-a-exclus%C3%A3o-de-surdos-rede-de-ensino-estadual-de-mt-n%C3%A3o-tem-int%C3%A9rprete-de-libras
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-aprove-a-portaria-no-39-de-11-09-2018-e-libere-a-laringe-eletr%C3%B4nica-para-pessoas-sem-voz
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-aprove-a-portaria-no-39-de-11-09-2018-e-libere-a-laringe-eletr%C3%B4nica-para-pessoas-sem-voz
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-aprove-a-portaria-no-39-de-11-09-2018-e-libere-a-laringe-eletr%C3%B4nica-para-pessoas-sem-voz
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-aprove-a-portaria-no-39-de-11-09-2018-e-libere-a-laringe-eletr%C3%B4nica-para-pessoas-sem-voz
https://www.change.org/p/minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-aprove-a-portaria-no-39-de-11-09-2018-e-libere-a-laringe-eletr%C3%B4nica-para-pessoas-sem-voz
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O que dizem criadores 
e apoiadores de petições

“O ambiente online é abrangente, é universal, 
é democrático, é rápido, é dinâmico, é eficiente, é 
acessível. Virei fã da Change.org!”
Glaucia Drummond, bióloga, superintendente geral da Fundação 
Biodiversitas e coautora de petição em defesa das araras-azuis-de-lear.

“A Change.org tem realizado um trabalho 
de extrema relevância para a causa animal 
e ambiental. O alcance e a mobilização da 
plataforma têm proporcionado conquistas 
fundamentais para o reconhecimento e a 
garantia dos direitos animais e da natureza”
Silvana Andrade, presidente da Agência de Notícias de Direitos 
Animais (ANDA) e autora de petições sobre a causa animal.

“Não duvide também de novas práticas de lutas. 
Eu acredito na potência do ativismo online”
Benjamin Neves, professor, ativista, membro do Instituto Brasileiro 
de Transmasculinidades (IBRAT) e autor de petições ligadas aos 
direitos da comunidade LGBTQIA+. 
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“A petição online tem um papel fundamental 
de pressão junto ao Congresso Nacional, 
tendo em vista que ela nos permite ‘furar 
bolhas’. É uma ferramenta primordial para que 
consigamos chegar em pessoas de diferentes 
regiões, permitindo que diversas destas se 
engajem em uma mesma causa”
José Henrique Nascimento, especialista em gestão 
pública e apoiador de petição pelo fim dos supersalários 
no funcionalismo público.

“A Anaviq, de mãos dadas com a Change.org e toda 
a comunidade que trabalha em prol da causa das 
vítimas de queimaduras, tem se esforçado para 
cumprir esse papel social tão importante que é, 
além de mobilizar os parlamentares, levar o tema ao 
conhecimento da sociedade”
Alexandra Bilar, presidente da Associação Nacional dos Amigos e 
Vítimas de Queimadura (Anaviq) e autora de petição pelos direitos das 
vítimas de queimaduras. 

“Agradeço a cada um dos 30 mil que 
assinaram, cada compartilhamento, cada um 
que acreditou que a união do povo faria a 
diferença e que fez com que a nossa vontade, 
a vontade do povo, prevalecesse”
Cyntia Andrade, advogada trabalhista e autora de petição 
vitoriosa pela derrubada da Medida Provisória 1045/2021, 
conhecida como “minirreforma trabalhista”. 
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Confiança, relacionamento e satisfação, estas são as 
principais diretrizes dos nossos canais de comunicação 
com os usuários. A Change.org conta com um 
poderoso e eficiente programa de e-mails, que nos 
possibilita disseminar conteúdos aos nossos usuários.

O sucesso e alcance das campanhas estão 
diretamente ligados ao programa de e-mails, já que 
aproveitamos as principais temáticas para o trabalho 
de divulgação. Nos mantemos sempre “antenados” 
no que diz respeito aos acontecimentos dos cenários 
nacional e internacional.

Os e-mails são diversos, possuem direcionamentos e 
objetivos claros e facilitam a experiência de usuários 
na plataforma, seja para quem apenas quer assinar 
petições ou para quem inicia sua própria campanha 
com abaixo-assinados. Nosso diferencial é oferecer 
também, de forma gratuita, a possibilidade de 
um criador de petições se comunicar com seus 
apoiadores, através da ferramenta de atualização.

Para nos adequar às diversas mudanças e exigências 
do universo digital, nosso maior objetivo em 2021 foi 
garantir a satisfação de nosso público com os e-mails.

Designed by vectorjuice / Freepik

Relacionamento 
com os usuários
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EM 2021:

9 das 10 petições 
mais assinadas foram 
divulgadas por e-mail

9 das 10 maiores 
vitórias foram 
divulgadas por e-mail

Os e-mails foram 
responsáveis por 

25,53% de 
todas as 

assinaturas 
realizadas no ano

Aumentamos em 

54% a 
conversão 
 geral de assinaturas que 
vieram através de e-mails

Aumentamos em

53% a taxa 
de aberturas 

gerais de e-mails, 
o que mostra maior 

assertividade
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Comunicação

A CHANGE.ORG 
AMPLIFICA VOZES DE 

PESSOAS COMUNS!

Os resultados da área mostram que aumentamos 
em quase um terço a nossa presença na imprensa, 
principalmente com mais media hits em televisão 
e rádio, além de notícias em colunas e blogs de 
grandes jornalistas, nos considerados maiores 
veículos do país.

Além de elevar o patamar da nossa plataforma no 
Brasil, o trabalho de comunicação segue como um 
importante recurso para alavancar as outras frentes 
de atuação da organização. Com apoio da área, a 
plataforma cresceu, durante o ano de 2021, nos 
seguintes aspectos: 

Em 2021, a área de comunicação desenvolveu 
produtos e estratégias com o objetivo de 
compartilhar, constantemente, com nossos 
diferentes públicos, toda a atuação da organização. 
Publicamos novas edições da revista digital 
semestral e da newsletter mensal de mídia. Além 
disso, seguimos com a transmissão de lives 
nas redes sociais e com atualização 
periódica do nosso blog na internet, com 
conteúdos e notícias de relevância sobre 
campanhas e petições.

Em relação ao trabalho de 
assessoria de imprensa, ampliamos 
o nosso relacionamento com os 
jornalistas. Conquistamos novos 
e importantes patamares, como 
publicações em veículos internacionais, 
mais presença dos nossos porta-vozes na mídia 
e, especialmente, mais espaço de voz para os nossos 
peticionários colocarem em pauta as causas pelas 
quais se mobilizam. 

A Change.org Brasil esteve presente na imprensa 
internacional em aproximadamente 30 notícias, ao 
longo de 2021. Nossos porta-vozes ou organização 
apareceram mais de 100 vezes na imprensa em 
geral. Já os nossos peticionários, que são os 
“protagonistas” de todas as campanhas, tiveram, 
por cerca de 250 vezes, espaço para voz nos 
veículos de comunicação. 
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14 na ANDA

6 na Catraca Livre 

22 na CartaCapital

A Change.org 
Brasil publicou 

42 matérias 
nos veículos de 

imprensa parceiros

Visualizações 
de matérias

79.500 visualizações 
em 22 matérias na 
CartaCapital

Parcerias de imprensa 
Em 2021, mantivemos parcerias de imprensa com a 
CartaCapital e a Catraca Livre (primeiro trimestre) 
e firmamos uma nova com a Agência de Notícias de 
Direitos Animais (ANDA). 

Com produções periódicas de matérias jornalísticas, 
pautamos nos veículos parceiros inúmeras 
mobilizações surgidas em nossa plataforma. As 
reportagens são produzidas de forma completa, 
incluindo apuração de informações, entrevistas com 
os criadores dos abaixo-assinados e/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 2021, 15 respostas de tomadores de 
decisão sobre demandas apresentadas nas petições 
hospedadas em nossa plataforma. 

- 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 e até 
internacionais, chegando ao conhecimento de mais pessoas. 

- 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. 
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Produtos

• Revista semestral - Change.org 
Brasil em Notícias

3ª EDIÇÃO

4ª EDIÇÃO

Produzimos, em 2021, as 3 e 4ª edições da revista 
digital “Change.org Brasil em Notícias”. 

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 ativismo digital. As 
reportagens mostram as histórias e os personagens 
da vida real que lançam grandes mobilizações e 
alcançam importantes conquistas por meio de 
abaixo-assinado na internet. 

Os periódicos também contam com artigos de 
opinião escritos por autores de petições, que 
abordam a importância da campanha que lideram 
através da nossa plataforma. As revistas ainda 
possuem um editorial assinado pela Change.org, 
entrevistas com integrantes da equipe falando 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. 

A repercussão das principais pautas e mobilizações 
do ativismo digital que marcam o ano podem 
ser conferidas nas revistas, disponíveis na seção 
“Publicações” em nosso blog.

• Newsletter mensal - Abaixo-assinados que 
estão bombando na mídia
Durante todo o ano de 2021, elaboramos newsletters mensais 
sobre “os abaixo-assinados que estão bombando na mídia”. 
Enviadas por e-mail aos nossos usuários e doadores, 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. 

https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2022/03/Revista-semestral-No-4-Janeiro-a-Julho-de-2022.pdf
https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2021/09/Revista-n3-Change-2021-Web-Pag-Dupla.pdf
https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2021/09/Revista-n3-Change-2021-Web-Pag-Dupla.pdf
https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2022/03/Revista-semestral-No-4-Janeiro-a-Julho-de-2022.pdf
https://changebrasil.org/revistas/
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• Lives nas redes sociais
Gerenciada por nossa área de comunicação, 
nossa equipe levou ao ar seis lives em 2021. 

Convidamos criadores e assinantes de petições 
para conversar sobre suas mobilizações e 
também recebemos convites externos para falar 
sobre as campanhas que hospedamos e nossa 
atuação enquanto maior plataforma de abaixo-
assinados do Brasil e do mundo. 

Em nossas páginas, conversamos sobre a 
campanha “Fora das Margens” e as petições 
ligadas à causa LGBTQIA+, sobre a mobilização 

“Abril pela Vida”, que tratava de medidas de saúde 
e economia na pandemia, além de realizarmos um 
debate sobre o movimento “Defenda o Livro”. 

Fomos convidados pela Agência Envolverde 
a participar de uma live sobre uma campanha 
em defesa das araras-azuis-de-lear e pelo blog 
Sintonia SP para comentar as ações do programa 
“Fora das Margens”. Outro convite partiu da 12ª 
edição do UNIMÍDIA, evento anual produzido pelo 
curso de Comunicação Social - Midialogia, da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
no qual, ao lado de outros convidados, estivemos 
na mesa “Política e Internet”.  
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O blog da Change.org Brasil foi periodicamente 
atualizado em 2021 para que nossos usuários e 
público interessado pudessem acompanhar a nossa 
atuação e saber tudo sobre o impacto das petições 
e do ativismo digital. Passamos a atualizar a página 
semanalmente - ou a cada notícia relevante - com 
matérias e conteúdos de qualidade relacionados à 
nossa organização. 

No decorrer do ano, publicamos 70 posts no blog, 
divulgando campanhas, abaixo-assinados e ações de 
impacto que geramos ao lado dos nossos peticionários 
e apoiadores. É também neste espaço que nossas 
maiores publicações - as revistas semestrais e os 
relatórios anuais - podem ser encontrados. Todas 
as informações sobre a Change.org Brasil, com 
total transparência, estão disponíveis a qualquer 
interessado em apenas alguns cliques na página.  

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

A atuação em assessoria de imprensa resultou em 
1.588 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. 

Nossa atuação em assessoria de imprensa garantiu 
espaço às petições e seus criadores, além de 
nossos porta-vozes, em importantes veículos de 
comunicação nacionais e internacionais, 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 2021. 

Outros: 1.487

Rádio: 51 

TV: 501.588 matérias na 
imprensa sobre a 
Change.org e os 
abaixo-assinados

Change.org Brasil na mídia 

• Blog da Change.org Brasil 

https://changebrasil.org/
https://changebrasil.org/


31 
Change.org Brasil

Relatório de Impacto 2021

Bom Dia Brasil - TV Globo

G1 - MT

Mais de 60 
releases e 
notas enviados 
à imprensa

60 notícias 
sobre o 
programa 
“Fora das 
Margens” e 
suas petições 

Clarín - Argentina

https://globoplay.globo.com/v/10106229/
https://globoplay.globo.com/v/10106229/
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/06/11/abaixo-assinado-consegue-mais-de-16-mil-assinaturas-e-prefeitura-deve-retomar-projeto-de-ambulatorio-para-trans-em-mt.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/06/11/abaixo-assinado-consegue-mais-de-16-mil-assinaturas-e-prefeitura-deve-retomar-projeto-de-ambulatorio-para-trans-em-mt.ghtml
https://www.clarin.com/agencias/efe-activismo-digital-gano-fuerza-brasil-2020-medio-pandemia_0_WTF4AnwmCZ.html
https://www.clarin.com/agencias/efe-activismo-digital-gano-fuerza-brasil-2020-medio-pandemia_0_WTF4AnwmCZ.html
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Jornal da Tarde - TV Cultura

32 notícias 
sobre a ação 
de impacto 
de 1 ano 
#JustiçaPor 
JoãoPedro 

93 notícias 
sobre o ato 
de 1 ano 
#Justiça 
PorMiguel

JC - Jornal do Commercio

Programa Cidadania - TV Senado

Folha de S. Paulo

https://www.youtube.com/watch?v=YidiogcRoTc&t=1730s
https://www.youtube.com/watch?v=YidiogcRoTc&t=1730s
https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2021/06/12131033-um-ano-de-saudade-menino-miguel-e-homenageado-em-projecoes-exibidas-no-recife-e-em-sao-paulo.html
https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2021/06/12131033-um-ano-de-saudade-menino-miguel-e-homenageado-em-projecoes-exibidas-no-recife-e-em-sao-paulo.html
https://www12.senado.leg.br/tv/programas/cidadania-1/2021/09/ativismo-digital-com-abaixo-assinados-mobiliza-sociedade-e-movimento-change-org-comemora
https://www12.senado.leg.br/tv/programas/cidadania-1/2021/09/ativismo-digital-com-abaixo-assinados-mobiliza-sociedade-e-movimento-change-org-comemora
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/07/de-luta-contra-racismo-a-desmatamento-ativismo-digital-atinge-resultados-no-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2021/07/de-luta-contra-racismo-a-desmatamento-ativismo-digital-atinge-resultados-no-pais.shtml
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Em 2021, as redes sociais da Change.org ganharam 
ainda mais atenção e com isso surgiram novos 
desafios e conquistas! 

O crescimento nas redes sociais foi fruto de um 
trabalho em equipe e de maior frequência nas 
postagens e conteúdos. 

Desde março de 2021, no Instagram, tivemos mais 
de 200 publicações, mais de 2 mil novos seguidores, 
mais de 100 mil impressões, mais de 74 mil contas 
alcançadas, diversas lives, milhares de likes, muitos 
comentários e compartilhamentos! 

Já no Facebook, foram mais de 600 mil impressões, 
mais de 2 mil novas curtidas na página, milhares 
de reações e muitos comentários que levantaram 
discussões importantes!

No Twitter, foram feitos 324 tweets, quase 1 por dia! 
Tivemos números incríveis, como 692 mil impressões, 
97 mil visitas ao perfil e mais de 348 mil menções!

Além disso, em 2021, a Change.org também passou a 
estar presente no TikTok! 

Foram necessários muitos testes para entender o 
que cada rede social precisa e também como os 
algoritmos funcionam.

O relacionamento com influencers e pessoas 
relevantes na mídia para collabs e parcerias 
também foi essencial para divulgar campanhas e 
chamar novos públicos para conhecerem as redes 
sociais da organização e as petições hospedadas 
em nossa plataforma. 

Os criadores de petição também realizam tuitaços. 
Em 2021, apoiamos dois grandes tuitaços que 
trouxeram visibilidade para as campanhas 
#JustiçaPorMiguel e #LiberdadeParaAndréArcanjo, 
que renderam milhões de impressões, engajamento 
de celebridades e influenciadores digitais, além de 
novas assinaturas nas petições. 

Já no Instagram, os reels têm sido, no 
momento, a principal ferramenta para criação 
e compartilhamento de conteúdos e, claro, nós 
não podíamos ficar de fora! Com vídeos sendo 
postados frequentemente e em momentos chave, 
conseguimos alcançar e mobilizar mais pessoas em 
prol de causas importantes e diversas. 

No Instagram também realizamos lives que 
promoveram debates importantes sobre temas 
como transgeneridade e direitos de pessoas trans, 
saúde e pandemia. 

#Atuação nas redes sociais

https://www.change.org/p/tjpe-oficial-mppe-noticias-justi%C3%A7a-por-miguel
https://www.change.org/p/tjpe-oficial-mppe-noticias-liberte-andr%C3%A9-arcanjo-justi%C3%A7aporandr%C3%A9arcanjo-liberdadeparaandr%C3%A9arcanjo
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Graças às redes é possível chegar a um grande 
número de pessoas de maneira rápida, mais 
descontraída e “direto ao ponto”, além de ser possível 
divulgar não somente causas muito importantes das 
petições que estão hospedadas em nossa plataforma, 
mas também o trabalho que a nossa equipe faz, com 
posts sobre entregas, atos, vitórias, etc. 

Por isso, é sempre importante ressaltar que, sim, as 
redes sociais são uma ferramenta muito importante 
para o ativismo digital e para as petições online.

200 publicações

2 mil novos seguidores

100 mil impressões

74 mil contas alcançadas

324 tweets, quase 1 por dia

692 mil impressões

97 mil visitas ao perfil 

Mais de 348 mil menções

600 mil impressões

2 mil novas curtidas na página

Instagram 

Twitter

Facebook

Também 
estamos no 
YouTube e, em 
2021, lançamos 
o nosso TikTok! 

https://www.instagram.com/changeorg_br/?hl=pt-br
https://twitter.com/change_br
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://www.instagram.com/changeorg_br/?hl=pt-br
https://www.tiktok.com/@changeorg_br
https://www.youtube.com/changeorgbrasil
https://www.tiktok.com/@changeorg_br
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Nossa
sustentabilidade

Em 2022, fortalecemos a marca 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. Também fortalecemos 
nossa área programática através de uma grande 
doação feita pela Organização inglesa Stonewall 
que teve como objetivo principal desenvolver e 
empoderar a causa a causa LGBTQIA+ com foco nas 
transmasculinidades através da Change.org.

Para melhorar a captação, ajustamos questões 
técnicas relativas às doações, exploramos abordagens 
criativas e melhoramos os controles e as análises de 
nossos resultados. A captação de recursos passou a 
ser feita por completo pela nossa plataforma evitando 
que o doador seja direcionado para outros ambientes 
e garantindo total segurança de dados.

A CHANGE.ORG É TRANSPARENTE 
E IMPULSIONADA POR DOAÇÕES 

DOS USUÁRIOS!

Nossas fontes de renda continuam sendo:

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

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.

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.

Doação únicaDoação mensalTurbinada 
de abaixo-assinado
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A Tenda das Candidatas

Agência de Notícias dos Direitos dos Animais 
)ANDA( 

Associação Nacional dos Amigos e Vítimas de 
Queimadura )ANAVIQ(

Bancada Vegana

Cátedra Sérgio Vieira de Mello - Unicamp/ACNUR 

CartaCapital

Catraca Livre

Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva 
)CEDEFES( 

Conselho Indigenista Missionário )CIMI(

Coalizão Negra por Direitos 

Fundação Biodiversitas 

Grupo Vítimas Unidas

Humane Society International )HSI(

Instituto Brasileiro de Transmasculinidades )IBRAT(

Impulso Gov

Instituto Não Aceito Corrupção

Instituto Vencer o Câncer )IVOC( 

Mercy For Animals

Movimento “Defenda o Livro”

RenovaBR

Secoya Yanomami

Sinergia Animal

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
)SBPC(

Te Protejo 

Unidos pelo Brasil )UPB(

Somos uma plataforma que inspira confiança em 39 milhões de pessoas em todo o Brasil. Isso é um orgulho 
para nós! Como espaço aberto 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 dessas formas, esteve com a gente em 2021: 

Quem 
esteve com 
a gente 
em 2021

imagem: Freepik.com
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31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 576.804                   449.950                   CIRCULANTE 118.514                   76.928                     
  DISPONÍVEL 570.869                   399.344                     EXIGÍVEIS 118.514                   76.928                     
    CAIXA 16.367                     18.275                          OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 78.322                     45.333                     
    BANCOS C/ MOVIMENTO 10                             10                                  ENCARGOS SOCIAIS 22.675                     21.589                     
    APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA 554.492                   381.059                        OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 15.349                     7.796                        

    FORNECEDORES 2.168                        2.209                        
REALIZÁVEIS 5.935                        50.606                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 476.817                   382.397                   
    CONTAS A RECEBER 300                           300                           
    ADIANTAMENTOS 5.208                        19.176                       PATRIMONIO SOCIAL 382.397                   (58.618)                    

     IMPOSTO A COMPENSAR 427                           31.130                       SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 94.420                     441.015                   

NÃO CIRCULANTE 18.527                     9.373                        
    IMOBILIZADOS 22.047                     11.292                     
    ( - ) DEPR ACUMUL (3.520)                      (1.919)                      
TOTAL DO ATIVO 595.331                   459.324                   TOTAL DO PASSIVO 595.331                   459.324                   

1-   ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020

OPERACIONAIS Superavit  do Exercício 94.420                     441.015                   
  DOAÇÕES 1.446.266                2.242.771                
  FINANCEIRAS 7.276                        608                           
  OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO 48.000                     48.000                     
  IMPOSTOS INCIDENTES (262)                         141                           Déficit  do Exercício Ajustado 94.420                     441.015                   
TOTAL DAS RECEITAS 1.501.280                2.291.519                

Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante
OPERACIONAIS REALIZÁVEIS 44.671                     (26.694)                    
  PESSOAL 1.036.000                1.454.764                
  SERVICOS PROF CONTRATADOS 112.912                   155.237                   Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante (1)                              
  VIAGENS 16.223                     11.239                       EXIGÍVEIS 41.587                     (58.364)                    
  OCUPAÇÃO 33.611                     37.913                     
  VEICULOS 58                             750                           
  ADMINISTRATIVAS 62.497                     29.049                     
  MARKETING 6.268                        30.144                     
  TRIBUTARIAS 1.080                        170                           
  FINANCEIRAS 89.749                     83.238                     
  GRATUIDADES 48.000                     48.000                     
  PERDAS NA VENDA DE ATIVOS 462 -                            TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 180.678                   355.957                   
TOTAL DAS DESPESAS 1.406.860                1.850.504                

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 94.420                     441.015                   Aquisições do Imobilizado (9.154)                      1.130                        

Patrimonio Superavit/ Total do TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (9.154)                      1.130                        
Social Deficit do Patrimonio 3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Exercicio Liquido
Sados em 31/12/2019 (29.159)                    (29.458)                    (58.617)                    
   Transferencia (29.458)                    29.458                     -                            
   Resultado do Exercicio -                            441.015                   441.015                   TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                            -                            
Saldos em 31/12/2020 (58.617)                    441.015                   382.398                   VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 171.525                   357.087                   
   Transferencia 441.015                   (441.015)                  -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 399.344                   42.257                     

RECEITAS

DESPESAS

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

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

   Transferencia 441.015                   (441.015)                  -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 399.344                   42.257                     
   Resultado do Exercicio -                            94.420                     94.420                     VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 171.525                   357.087                   
Saldos em 31/12/2021 382.397                   94.420                     476.817                   DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 570.869                   399.344                   

2021 2020
Gratuidades 48.000 48.000

48.000 48.000

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 Vanessa Rabeca
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  1SP334242/O-2
CPF 295.282.308-14

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$48.000(2021) e R$ 48.000 (2020)  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.

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2021 , 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.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO DE 2021
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:

Assinado digitalmente por VANESSA 
RABECA:29528230814
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 
OU=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, 
OU=VALID, OU=AR CERTDATA, 
OU=Videoconferencia, 
OU=16986332000127, CN=VANESSA 
RABECA:29528230814
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: sua localização de 
assinatura aqui
Data: 2022-05-27 10:53:05

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 576.804                   449.950                   CIRCULANTE 118.514                   76.928                     
  DISPONÍVEL 570.869                   399.344                     EXIGÍVEIS 118.514                   76.928                     
    CAIXA 16.367                     18.275                          OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 78.322                     45.333                     
    BANCOS C/ MOVIMENTO 10                             10                                  ENCARGOS SOCIAIS 22.675                     21.589                     
    APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA 554.492                   381.059                        OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 15.349                     7.796                        

    FORNECEDORES 2.168                        2.209                        
REALIZÁVEIS 5.935                        50.606                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 476.817                   382.397                   
    CONTAS A RECEBER 300                           300                           
    ADIANTAMENTOS 5.208                        19.176                       PATRIMONIO SOCIAL 382.397                   (58.618)                    

     IMPOSTO A COMPENSAR 427                           31.130                       SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 94.420                     441.015                   

NÃO CIRCULANTE 18.527                     9.373                        
    IMOBILIZADOS 22.047                     11.292                     
    ( - ) DEPR ACUMUL (3.520)                      (1.919)                      
TOTAL DO ATIVO 595.331                   459.324                   TOTAL DO PASSIVO 595.331                   459.324                   

1-   ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020

OPERACIONAIS Superavit  do Exercício 94.420                     441.015                   
  DOAÇÕES 1.446.266                2.242.771                
  FINANCEIRAS 7.276                        608                           
  OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO 48.000                     48.000                     
  IMPOSTOS INCIDENTES (262)                         141                           Déficit  do Exercício Ajustado 94.420                     441.015                   
TOTAL DAS RECEITAS 1.501.280                2.291.519                

Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante
OPERACIONAIS REALIZÁVEIS 44.671                     (26.694)                    
  PESSOAL 1.036.000                1.454.764                
  SERVICOS PROF CONTRATADOS 112.912                   155.237                   Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante (1)                              
  VIAGENS 16.223                     11.239                       EXIGÍVEIS 41.587                     (58.364)                    
  OCUPAÇÃO 33.611                     37.913                     
  VEICULOS 58                             750                           
  ADMINISTRATIVAS 62.497                     29.049                     
  MARKETING 6.268                        30.144                     
  TRIBUTARIAS 1.080                        170                           
  FINANCEIRAS 89.749                     83.238                     
  GRATUIDADES 48.000                     48.000                     
  PERDAS NA VENDA DE ATIVOS 462 -                            TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 180.678                   355.957                   
TOTAL DAS DESPESAS 1.406.860                1.850.504                

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 94.420                     441.015                   Aquisições do Imobilizado (9.154)                      1.130                        

Patrimonio Superavit/ Total do TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (9.154)                      1.130                        
Social Deficit do Patrimonio 3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Exercicio Liquido
Sados em 31/12/2019 (29.159)                    (29.458)                    (58.617)                    
   Transferencia (29.458)                    29.458                     -                            
   Resultado do Exercicio -                            441.015                   441.015                   TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                            -                            
Saldos em 31/12/2020 (58.617)                    441.015                   382.398                   VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 171.525                   357.087                   
   Transferencia 441.015                   (441.015)                  -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 399.344                   42.257                     

RECEITAS

DESPESAS

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

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

   Transferencia 441.015                   (441.015)                  -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 399.344                   42.257                     
   Resultado do Exercicio -                            94.420                     94.420                     VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 171.525                   357.087                   
Saldos em 31/12/2021 382.397                   94.420                     476.817                   DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 570.869                   399.344                   

2021 2020
Gratuidades 48.000 48.000

48.000 48.000

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 Vanessa Rabeca
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  1SP334242/O-2
CPF 295.282.308-14

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$48.000(2021) e R$ 48.000 (2020)  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.

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2021 , 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.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO DE 2021
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:
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Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, 
OU=VALID, OU=AR CERTDATA, 
OU=Videoconferencia, 
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RABECA:29528230814
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: sua localização de 
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31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 576.804                   449.950                   CIRCULANTE 118.514                   76.928                     
  DISPONÍVEL 570.869                   399.344                     EXIGÍVEIS 118.514                   76.928                     
    CAIXA 16.367                     18.275                          OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 78.322                     45.333                     
    BANCOS C/ MOVIMENTO 10                             10                                  ENCARGOS SOCIAIS 22.675                     21.589                     
    APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA 554.492                   381.059                        OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 15.349                     7.796                        

    FORNECEDORES 2.168                        2.209                        
REALIZÁVEIS 5.935                        50.606                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 476.817                   382.397                   
    CONTAS A RECEBER 300                           300                           
    ADIANTAMENTOS 5.208                        19.176                       PATRIMONIO SOCIAL 382.397                   (58.618)                    

     IMPOSTO A COMPENSAR 427                           31.130                       SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 94.420                     441.015                   

NÃO CIRCULANTE 18.527                     9.373                        
    IMOBILIZADOS 22.047                     11.292                     
    ( - ) DEPR ACUMUL (3.520)                      (1.919)                      
TOTAL DO ATIVO 595.331                   459.324                   TOTAL DO PASSIVO 595.331                   459.324                   

1-   ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020

OPERACIONAIS Superavit  do Exercício 94.420                     441.015                   
  DOAÇÕES 1.446.266                2.242.771                
  FINANCEIRAS 7.276                        608                           
  OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO 48.000                     48.000                     
  IMPOSTOS INCIDENTES (262)                         141                           Déficit  do Exercício Ajustado 94.420                     441.015                   
TOTAL DAS RECEITAS 1.501.280                2.291.519                

Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante
OPERACIONAIS REALIZÁVEIS 44.671                     (26.694)                    
  PESSOAL 1.036.000                1.454.764                
  SERVICOS PROF CONTRATADOS 112.912                   155.237                   Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante (1)                              
  VIAGENS 16.223                     11.239                       EXIGÍVEIS 41.587                     (58.364)                    
  OCUPAÇÃO 33.611                     37.913                     
  VEICULOS 58                             750                           
  ADMINISTRATIVAS 62.497                     29.049                     
  MARKETING 6.268                        30.144                     
  TRIBUTARIAS 1.080                        170                           
  FINANCEIRAS 89.749                     83.238                     
  GRATUIDADES 48.000                     48.000                     
  PERDAS NA VENDA DE ATIVOS 462 -                            TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 180.678                   355.957                   
TOTAL DAS DESPESAS 1.406.860                1.850.504                

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 94.420                     441.015                   Aquisições do Imobilizado (9.154)                      1.130                        

Patrimonio Superavit/ Total do TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (9.154)                      1.130                        
Social Deficit do Patrimonio 3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Exercicio Liquido
Sados em 31/12/2019 (29.159)                    (29.458)                    (58.617)                    
   Transferencia (29.458)                    29.458                     -                            
   Resultado do Exercicio -                            441.015                   441.015                   TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                            -                            
Saldos em 31/12/2020 (58.617)                    441.015                   382.398                   VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 171.525                   357.087                   
   Transferencia 441.015                   (441.015)                  -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 399.344                   42.257                     

RECEITAS

DESPESAS

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

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

   Transferencia 441.015                   (441.015)                  -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 399.344                   42.257                     
   Resultado do Exercicio -                            94.420                     94.420                     VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 171.525                   357.087                   
Saldos em 31/12/2021 382.397                   94.420                     476.817                   DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 570.869                   399.344                   

2021 2020
Gratuidades 48.000 48.000

48.000 48.000

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 Vanessa Rabeca
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  1SP334242/O-2
CPF 295.282.308-14

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$48.000(2021) e R$ 48.000 (2020)  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.

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2021 , 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.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO DE 2021
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:
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/ DEFÍCIT DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
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31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 576.804                   449.950                   CIRCULANTE 118.514                   76.928                     
  DISPONÍVEL 570.869                   399.344                     EXIGÍVEIS 118.514                   76.928                     
    CAIXA 16.367                     18.275                          OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 78.322                     45.333                     
    BANCOS C/ MOVIMENTO 10                             10                                  ENCARGOS SOCIAIS 22.675                     21.589                     
    APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA 554.492                   381.059                        OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 15.349                     7.796                        

    FORNECEDORES 2.168                        2.209                        
REALIZÁVEIS 5.935                        50.606                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 476.817                   382.397                   
    CONTAS A RECEBER 300                           300                           
    ADIANTAMENTOS 5.208                        19.176                       PATRIMONIO SOCIAL 382.397                   (58.618)                    

     IMPOSTO A COMPENSAR 427                           31.130                       SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 94.420                     441.015                   

NÃO CIRCULANTE 18.527                     9.373                        
    IMOBILIZADOS 22.047                     11.292                     
    ( - ) DEPR ACUMUL (3.520)                      (1.919)                      
TOTAL DO ATIVO 595.331                   459.324                   TOTAL DO PASSIVO 595.331                   459.324                   

1-   ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020

OPERACIONAIS Superavit  do Exercício 94.420                     441.015                   
  DOAÇÕES 1.446.266                2.242.771                
  FINANCEIRAS 7.276                        608                           
  OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO 48.000                     48.000                     
  IMPOSTOS INCIDENTES (262)                         141                           Déficit  do Exercício Ajustado 94.420                     441.015                   
TOTAL DAS RECEITAS 1.501.280                2.291.519                

Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante
OPERACIONAIS REALIZÁVEIS 44.671                     (26.694)                    
  PESSOAL 1.036.000                1.454.764                
  SERVICOS PROF CONTRATADOS 112.912                   155.237                   Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante (1)                              
  VIAGENS 16.223                     11.239                       EXIGÍVEIS 41.587                     (58.364)                    
  OCUPAÇÃO 33.611                     37.913                     
  VEICULOS 58                             750                           
  ADMINISTRATIVAS 62.497                     29.049                     
  MARKETING 6.268                        30.144                     
  TRIBUTARIAS 1.080                        170                           
  FINANCEIRAS 89.749                     83.238                     
  GRATUIDADES 48.000                     48.000                     
  PERDAS NA VENDA DE ATIVOS 462 -                            TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 180.678                   355.957                   
TOTAL DAS DESPESAS 1.406.860                1.850.504                

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 94.420                     441.015                   Aquisições do Imobilizado (9.154)                      1.130                        

Patrimonio Superavit/ Total do TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (9.154)                      1.130                        
Social Deficit do Patrimonio 3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Exercicio Liquido
Sados em 31/12/2019 (29.159)                    (29.458)                    (58.617)                    
   Transferencia (29.458)                    29.458                     -                            
   Resultado do Exercicio -                            441.015                   441.015                   TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                            -                            
Saldos em 31/12/2020 (58.617)                    441.015                   382.398                   VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 171.525                   357.087                   
   Transferencia 441.015                   (441.015)                  -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 399.344                   42.257                     

RECEITAS

DESPESAS

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

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

   Transferencia 441.015                   (441.015)                  -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 399.344                   42.257                     
   Resultado do Exercicio -                            94.420                     94.420                     VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 171.525                   357.087                   
Saldos em 31/12/2021 382.397                   94.420                     476.817                   DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 570.869                   399.344                   

2021 2020
Gratuidades 48.000 48.000

48.000 48.000

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 Vanessa Rabeca
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  1SP334242/O-2
CPF 295.282.308-14

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$48.000(2021) e R$ 48.000 (2020)  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.

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2021 , 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.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO DE 2021
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:
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    APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA 554.492                   381.059                        OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 15.349                     7.796                        
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    CONTAS A RECEBER 300                           300                           
    ADIANTAMENTOS 5.208                        19.176                       PATRIMONIO SOCIAL 382.397                   (58.618)                    

     IMPOSTO A COMPENSAR 427                           31.130                       SUPERAVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 94.420                     441.015                   

NÃO CIRCULANTE 18.527                     9.373                        
    IMOBILIZADOS 22.047                     11.292                     
    ( - ) DEPR ACUMUL (3.520)                      (1.919)                      
TOTAL DO ATIVO 595.331                   459.324                   TOTAL DO PASSIVO 595.331                   459.324                   
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  PERDAS NA VENDA DE ATIVOS 462 -                            TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 180.678                   355.957                   
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   Transferencia 441.015                   (441.015)                  -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 399.344                   42.257                     

RECEITAS

DESPESAS

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

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

   Transferencia 441.015                   (441.015)                  -                            SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 399.344                   42.257                     
   Resultado do Exercicio -                            94.420                     94.420                     VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 171.525                   357.087                   
Saldos em 31/12/2021 382.397                   94.420                     476.817                   DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 570.869                   399.344                   
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Gratuidades 48.000 48.000

48.000 48.000

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 Vanessa Rabeca
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  1SP334242/O-2
CPF 295.282.308-14

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$48.000(2021) e R$ 48.000 (2020)  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.

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2021 , 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.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO EXERCICIO DE 2021
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:
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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:
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Ato #JustiçaPorMiguel

Ato #JustiçaPorJoãoPedro
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Telefone

(+55 11) 3814-8033

Redes sociais 

Facebook: /change.orgbrasil

Twitter: /change_br

Instagram: /changeorg_br

YouTube: /changeorgbrasil

TikTok: tiktok.com/@changeorg_br

Sites
http://www.change.org 
http://www.changebrasil.org

https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://twitter.com/change_br
https://www.instagram.com/changeorg_br/
https://www.youtube.com/changeorgbrasil
https://www.tiktok.com/@changeorg_br
https://www.change.org/
https://changebrasil.org/
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