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Os anos de 2015 e 2016 foram repletos de aprendizados, conquistas e descobertas 
para o Engajamundo. Oficialmente, este foi o período de gestão do Comitê Facilita-
dor composto pela Raq, Dari, Dé, Diva e Debs e queremos contar pra você um pouco 
de como foi essa experiência!

Dois anos parece pouco tempo, mas com a construção desse relatório percebe-se 
que fizemos coisa pra c***! Construímos e estruturamos nossa rede de mais de 1300 
membros e 150 articuladores ativos em Grupos de Trabalho temáticos (hoje temos 
cinco - clima, gênero, biodiversidade, desenvolvimento sustentável e cidades) e Nú-
cleos Locais, que se encontram em  em 16 estados desse Brasilzão organizando ações 
de ativismo e formações. 

Redefinimos nossa missão e agora temos certeza do porquê que estamos engajando 
esse mundo todo: para conscientizar o jovem brasileiro de que mudando a si mesmo, 
seu entorno e se engajando politicamente ele pode transformar sua realidade.  Que-
bramos a cabeça pra chegar nisso, pois entendemos que o nosso papel ia muito além 
de ocupar os espaços de decisão internacionais, mas que participar das conferências 
da ONU era apenas um dos meios possíveis para atingirmos esse nosso fim. 

O outro, fora as ações de ativismo a nível local que bombaram na nossa campanha 
para as eleições municipais em 2016, são as formações. Por isso, decidimos rever 
toda a metodologia de formações do Engaja, antes muito voltadas ao público que se 
interessa pelas conferências da ONU, e construímos um novo modelo mais participa-
tivo, com jogos lúdicos com construções coletivas, e repleto de experiências nossas 
em um conteúdo único sobre engajamento.  

Também consolidamos importantes parcerias que garantiram a sustentabilidade 
financeira da organização depois de penar muito com a captação de recursos. 
Aproveitamos para agradecer aqui ao Instituto Arapyaú, a Fundação Arymax, o In-
stituto Clima e Sociedade, a WWF-Brasil, a Escola de Ativismo, o IPAM e todo mundo 
que doa pra gente na plataforma de doação recorrente! 

Vocês e todos os nossos parceiros do Engaja e de vida fazem esse sonho acontecer 
junto com a gente e os engajadinhes de todo o Brasil! Valeu demais <3

Raq, Dari, Dé, Diva e Debs.
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aprendizados e 
conquistas de 2016
1. campanha cultivacidade + cidade dos sonhos

A campanha CultivaCidade, que aconteceu em parceria com a Cidade dos Sonhos, 
foi a primeira campanha transversal e institucional que organizamos. Aproveitan-
do a ocorrência das eleições municipais, a nossa vontade em aplicar a nível local 
os aprendizados de advocacy que adquirimos no âmbito internacional e graças ao 
grande apoio do iCS - Instituto Clima e Sociedade, exploramos nosso potencial de 
rede ao articular uma campanha envolvendo uma etapa de consulta, diversas ações 
de ativismo e a pressão nos candidatos às eleições municipais. A partir da consulta 
e das ações pensadas colaborativamente, cada Núcleo Local teve autonomia para 
focar em um ou alguns temas e pressionar os candidatos a prefeito ou vereador a 
adotarem as demandas dos jovens em suas propostas.

#oqueaprendemos: com o apoio da Here 
Now, nosso grande parceiro da campanha, 
conseguimos pela primeira vez mensurar 
o impacto das ações realizadas em todo o 
Brasil. Ficamos realmente impressionados 
com a nossa capacidade de mobilização - 
foram mais de 7 mil pessoas participando 
das mais de 50 atividades em 16 estados 
só na primeira fase de consulta e ações de 
ativismo! Sem medir o impacto direitinho 
jamais saberíamos disso!

#13 estados impactados

#16 cidades realizaram as atividades 

#56 atividades realizadas 

#132 jovens voluntários participaram ativamente

#656 respostas dos jovens na consulta offline 

#1286 total respostas na consulta offline 

#7170 pessoas sensibilizadas

estados com NL do Engaja!
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#oqueaprendemos: depois de receber 
muitos “nãos” e portas fechadas, 
vimos que não dá para deixar a 
peteca cair! Fomos entendendo 
melhor o nosso impacto e como 
mensurá-lo e envolvendo e 
empoderando mais os jovens da 
rede na construção dos projetos que 
eles mesmos executariam depois. A 
soma desses fatores levou a uma 
chuva de aprovações 
jamais vista!

2. dia favorável da abundância

Depois de semear uma estratégia de captação de recursos com o nosso querido 
conselheiro Marcelo Estraviz em 2015, em 2016 foi a hora de colher os frutos! Além 
de seguirmos firmes com projetos e com a plataforma de doação mensal para 
pessoa física garantindo a diversificação de fontes de recurso, conseguimos atingir 
o ápice do sucesso de uma captação bem feita: 2 apoios institucionais relevantes 
e “não carimbados”. Isso quer dizer que o Instituto Arapyaú e a Fundação Arymax 
acreditaram na essência e no potencial do Engaja e garantiram que os nossos custos 
fixos - necessários para a sobrevivência da organização - estivessem cobertos até o 
fim do ano! Como as aprovações vieram juntas no dia 23/02 já batizamos esse dia 
eternamente como feriado no Engaja, o Dia Favorável da Abundância ;)

3. aprovação de projetos

O histórico do Engaja até 2016 era simplesmente de NUNCA ter sido aprovado em 
um edital - sim, nenhuminha vez! Depois que aprendemos a metodologia da Árvore 
de Projetos em uma consultoria com a SOS Mata Atlântica e repassarmos a todos 
os quase 70 articuladores presentes em nosso Encontro Nacional anual, parece que 
o jogo virou, não é meixmo? Além de termos aprovado projetos com parceiros 
antigos como a WWF-Brasil, a Climate Action Network e a Escola de Ativismo, 
também passamos nos editais do VaiTec, da FASE e mais dois pelo Fundo Casa, 
sendo um deles uma iniciativa para melhorar as condições de lazer e educação na 
tribo indígena Pataxó Hãhãhãe no sul da Bahia, onde vive o articulador engajadinho 
Rodrigo Tawary. Destaque também para o concurso do MIT Climate Colab, do qual 
fomos vencedores por voto popular. Graças ao poder de mobilização dos nossos 
xóvens, participamos de uma conferência lá em Massachusetts, EUA, com os outros 
vencedores!  

4. participação em 5 conferências internacionais

Começamos o Engaja com 3 Grupos de Trabalho focados em Desenvolvimento 
Sustentável, Clima e Gênero. Em 2015 criamos o GT Habitat, focado em cidades, e 
este ano foi a vez de começar o trabalho em Biodiversidade. Com isso, tínhamos o 
enorme desafio de participar das 5 conferências da ONU correspondentes a 
estes temas - e conseguimos! Tivemos representantes na Comissão sobre o Status 
da Mulher (CSW) em NY, em março; na Assembleia Geral da ONU, em setembro; 
na Habitat III em Quito, em outubro; na COP22 (Conferência de clima da UNFCCC) 
em Marrakesh, em novembro; e na Convenção de Diversidade Biológica (CBD) em 
Cancún, em dezembro.

Me sinto tão
realizado...

#oqueaprendemos: precisamos ter pelo menos 3 fontes 
diferentes de financiamento na organização. Dessa 
forma, decidimos focar nossos esforços em projetos 
relacionados aos temas que trabalhamos, na doação 
de pessoa física através da plataforma recorrente e 
no apoio institucional. Cada estratégia é diferente, 
mas entendemos que em todos os casos é necessário 
criar relações de confiança entre pessoas. Uma 
vez estabelecida esta relação, o laço só tende a se 
fortalecer a partir dos resultados que apresentamos! 

#oqueaprendemos: cada conferência 
têm suas especificidades e formas de 
participação, em algumas é mais 
interessante focar no ativismo, em 
outras melhor partir para a pressão 
direta nos negociadores ou ressaltar 
a comunicação para o Brasil sobre o 
que está rolando por lá. Mas de fato 
lacramos em todas e garantimos que 
vozes dos jovens brasileiros tenham 
vez nestes espaços. Não deixamos 
barato quando se trata de decisões 
sobre o nosso presente e futuro!

6



#oqueaprendemos: metodologias que envolvem jogos e dinâmicas colaborativas 
funcionam muito mais com jovens! Ao revisitarmos nossa missão e entendermos 
que era importante mostrar ao jovem como ele poderia se engajar mesmo nas 
pequenas ações, a formação consequentemente teve que caminhar no mesmo 
sentido. A importância da facilitação guiada por jovens para jovens, que sempre foi 
um diferencial, aumentou ainda mais.

5. ações baphônicas

As ações de ativismo são uma das formas que mais utilizamos para fazer advoca-
cy. Acreditamos no poder criativo dos jovens e na capacidade que as ações #sexi-
fy têm de chamar a atenção para uma causa! Em 2016 realizamos vááárias ações 
como parte da campanha, mas também fizemos outras bem baphónicas com 
parceiros incríveis! A ação “Carnaval sem Assédio” foi a primeira que realizamos 
simultaneamente em 6 cidades diferentes, colando adesivos e tirando fotos com 
mensagens fortes contra o assédio em bloquinhos de carnaval. O flashmob “1.5oC: 
o recorde que não devemos quebrar”, que aconteceu durante as olimpíadas no RJ 
e posteriormente em Brasília, na Virada do Cerrado, trouxe mensagens a respeito 
das emissões brasileiras, assassinatos de ambientalistas e desmatamento - record-
es que já batemos faz tempo aqui no Brasil. Durante a COP22, seguindo a linha do 
Troféu Cara de Pau, entregamos ao Ministro da Agricultura Blairo Maggi um colar 
de “Pérolas Maggicas”, em referência aos absurdos que o ministro declarou antes e 
durante a conferência no Marrocos. 

#oqueaprendemos: com o apoio gradual e constante de parceiros como a Escola de 
Ativismo, aprimoramos nossas técnicas sobre coisas pontuais como fazer banners 
bonitos e legíveis, até estratégias sobre como passar a mensagem correta e usar 
diferentes recursos de comunicação para amplificá-la.

6. metodologia de formação e changemakers

Definimos já em janeiro que um dos grandes objetivos do ano seria rever a nossa 
metodologia de formação! A formação antes era uma apresentação que qualquer 
jovem podia acessar e passar para outros jovens em um estilo professor-aluno com 
projetor e aula expositiva. Além disso, o conteúdo era focado especificamente nas 
conferências internacionais e em como participar delas. Porém, nos últimos anos 
identificamos que a missão do Engajamundo vai muito além da participação em  
conferências, que precisamos trazer estes temas globais ao dia-a-dia do jovem para 
que cada um se engaje e se enxergue como parte da solução destes problemas. A 
nova metodologia está dividida em três fases: 

 » Caminhos para a solução, que desperta o jovem e mostra os primeiros passos para o 
engajamento; 

 » Advocacy, que apresenta as ferramentas de lobby, ativismo e comunicação que 
nós utilizamos para pressionar decisores; 

 » Conferências, que aí sim vai entrar na especificidade dos temas e na participação 
efetiva na ONU.

Levamos mais de 100 jovens para o encontro Changemakers 
em dezembro. Lá apresentamos as primeiras duas fases 
da nossa formação e os jovens criaram projetos incríveis 
para implementar em suas próprias comunidades!
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8. formações
No início do ano, quando decidimos que era preciso ir atrás de fontes diversas de 
captação, resolvemos testar a ideia de vender formações para escolas particulares. 
Tivemos uma experiência legal com a Escola da Vila, mas identificamos que fechar 
uma parceria com escola demanda tempo - desproporcional em relação à quanto 
recebemos por uma só formação. Por conta do investimento de tempo pra ver se 
este modelo dava certo, para reformular a nossa metodologia, além do foco da rede 
na realização das atividades da campanha institucional, acabamos tendo um número 
total de formações realizadas menor do que o dos últimos anos. 

#oqueaprendemos: apesar da necessidade de diversificar fontes de renda sempre, 
precisamos identificar quais são as estratégias que dão certo para nós de acordo 
com o contexto do Engaja! A busca pelo equilíbrio entre onde estamos investindo o 
tempo de trabalho do CF e a dedicação dos voluntários precisa ser constante. Nos 
próximos anos, devemos ter cuidado para fortalecer de forma equilibrada os três 
pilares de atividade da organização - formação, mobilização e participação.

7. transição

Desde que fundamos o Engaja a intenção sempre foi uma organização gerida por 
jovens e que estivesse em constante renovação. Em 2016, pela primeira vez essa      
intenção ganhou braços e pernas e se tornou realidade! Das 5 integrantes do 
Comitê Facilitador (CF), nossa equipe do administrativo, 3 estão saindo (Dari Santos, 
Dé Leão e Debs Souza) para dar asas a novos desafios. Permanecem 2 pessoas(Raq 
Rosenberg e Amanda Segnini) para garantir a continuidade na próxima gestão. O 
processo foi dividido em algumas etapas: a identificação de quem estava a fim de 
encarar o desafio (foram 6 jovens  engajadinhes!), uma conversa papo reto sobre 
quais as dificuldades de facilitar a rede, dois meses de “mentoria” e uma  conversa de 
consenso, na qual foram definidos os novos membros do CF e as responsabilidades 
que ficariam para cada um em 2017.

#oqueaprendemos: a transição foi muito mais um 
processo de desenvolvimento dos jovens que 
se propuseram a este desafio de fazer parte 
do Comitê Facilitador, do que um processo de 
seleção de quem ficaria. Questionar os modelos 
de processo de seleção e conseguir finalizar essa 
primeira etapa da transição de forma incrível e 
transparente, com 3 novos integrantes do CF 
(Iago Hairon, Pedro Lacerda e Flavia Martinelli) 
maravilhosos foi uma das maiores conquistas do 
ano para nós!

Fechando um ciclo muy lindo!
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impacto
retrato 2016

IMPACTO DIRETO IMPACTO INDIRETO

+ de 
7 mil

70 mil
pessoas

Participantes nas nossas formações, ações 
e consultas + voluntários da nossa rede.

Pessoas impactadas pelas nossas atividades:
participação em eventos, formações, ações,
membros, participação em conferências, 

160 1297

ARTICULADORES MEMBROS

Nossos voluntários engajados em grupos 
de trabalho e núcleos locais.

Jovens que fazem parte da nossa rede e 
contribuem pontualmente para o Engaja.

35 em 2014
70 em 2015

488 em 2014
899 em 2015

membros em 27 estados do Brasil

19 núcleos locais em 15 estados

+50% articuladoras poderosas

participação em 5 conferências 
internacionais
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transparência

entradas saídas

• mobilização e projetos

• formações

• participação

• gestão e atividades              
institucionais

TOTAL

R$ 285.159,45

-

R$ 59.893,15

R$ 104.145,86

R$ 449.149,46

R$256.889,96

R$52,56

R$61.951,00

R$124.515,26

R$443.408,78

2015

Desde o começo de 2015 uma equipe fixa maravilhosa trabalha integralmente para 
garantir que o Engaja aconteça. Foi o que permitiu a realização de tantos projetos  
e, por consequência, um aumento exponencial na nossa rede, com cada vez mais 
jovens conscientizados sobre o seu impacto socio-ambiental. Foi também em 2015 
que lançamos nossa campanha de doação recorrente de pessoa física na plataforma 
Generosa. 

Em 2016, depois de alguns meses de articulação, finalmente conseguimos nossos 
primeiros apoios institucionais \o/. Também passamos em 6 editais - algo inédito 
no Engaja - e fechamos parcerias incríveis para realizar projetos e ações bafônicas! 
Começamos a trabalhar em um co-working (Casa de Trocas <3) e a pagar um conta-
dor mensalmente (Raul <3), o que aumentou bastante os nossos gastos de gestão, 
mas aprendemos também que precisamos colocar esses gastos para manter a orga-
nização funcionando junto com a captação de projetos e formações, então no final 
deu tudo certo!

Como no Engaja trabalhamos em 3 frentes (formações, participação e mobilização), 
ilustramos aqui o quanto gastamos em cada um desses pilares, além dos custos 
institucionais da organização, em 2015 e 2016: 

Em 2015 nossas receitas foram maiores que em 2016 
por conta de um evento que organizamos, como 
prestadores de serviço. Foi a forma que encontramos de 
remunerar a equipe sem apoio institucional .

entradas saídas

• mobilização e projetos

• formações

• participação

• gestão e atividades              
institucionais

TOTAL

R$ 192.954,19

R$ 38.895,57

R$ 50.490,20

R$ 115.674,16

R$398.014,12

R$ 130.592,79

R$ 4.676,35

R$ 24.072,72

R$ 211.420,75

R$370.762,61

2016

48,5%

29%

12,7%

9,5%

35,2%

57%

1,3%

6,5%

mobilização e projetos

formações

participação

gestão e atividades institucionais

entradas saídas

Tivemos que realocar dinheiro dos projetos para as atividades de gestão da organização.
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apoios

institucional parceiros de projetos

colaboradores

Articuladores engajadinhes nos grupos

de trabalho (GTs) e núcleos locais (NLs);

Voluntárias do Amani:
• Katja

• Tami 

Mentores: 
• Maniê (Vitor Motomura e Carol Pereira)

• Cris Pedote

Conselheiros: 
• Evelyn Araripe 
• Juliana Russar 
• João Scarpelini 
• Pedro Telles
• Marcelo Estraviz

doadores generosxs

Abmael da Silva Passos

Ana Catarina Motta Ferreira

Ana Quele da S. Passos

Andre Gabriel

André Pereira Vieira Gabriel

Beatriz Tibiriçá

Brenda Hellen Izidio de Paiva

Bruno Heilton Toledo Hisamoto

Camila Cavalcanti Marins

Carlos Fernando Martinelli

Carolina Blanes Dariano

Clelia Maria Scatena

Cristiane de Freitas Salto Pedote

Dariele Santos

Duda Alcantara

Edgar Abbehusen Sobrinho

Evelyn de Oliveira Araripe

Fernando Pinheiro de Moura Santos

Flavia Silva Martinelli

Gustavo Leutwiler Fernandez

Iago Hairon de Mello de Souza

Inês Maria Ferreira Fernandes

Joao Felipe Scarpelini

João Paulo Mello Amaral

Juliana Aziz Miriani Russar

Karini Gabrielle Pereira Schiezari

Leandro Junior

Lucas Barbosa da Silva

Lucia Rosenberg

Luis Felipe da Rosa Labriola

Luisa Sottili

Luiz Felipe Raia Borges Jorge

Luiza Tassinari Moraes Affonso Ferreira

Marcelo Estraviz

Mariana Gonçalves Villafranca

Marina Piatto

Michele Gruc

Mônica Cristina Carvalho de Rezende

Natalia de Holanda Delfino

Pedro Paiva Dias Lacerda

Rafael Moura de Pontes

Rebeca Bentancor Segnini

Renata Cleaver Malzoni

Renata Minerbo Strengerowski

Renato Kindi Noda

Sarah Serrano Cassimiro da Silva

Sarita Andrea Del Monte

Silvia Alyne Soares de Sousa

Simone Santos Silva Oliveira

Thiago Martins Novaes
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