
 

 



Relatório Anual 2014 

2 

Índice 

 

CARTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ................................................ 3 

PROJETOS ........................................................................................................... 6 

• ARCHIVE OF OUR OWN - AO3 (NOSSO PRÓPRIO ARQUIVO) .............................. 6 

• FANLORE .................................................................................................................. 7 

• LEGAL ADVOCACY (ATIVISMO JURÍDICO) ............................................................. 7 

• OPEN DOORS (PORTAS ABERTAS) ........................................................................ 9 

• TRANSFORMATIVE WORKS AND CULTURES – TWC (OBRAS E CULTURAS 
TRANSFORMATIVAS) ............................................................................................... 9 

• ARRECADAÇÃO DE FUNDOS E EXPANSÃO .........................................................10 

• COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS .............................................................11 

• PESSOAL E PLANEJAMENTO .................................................................................12 

FINANCEIRO ...................................................................................................... 13 

• BALANÇO .................................................................................................................13 

• LUCROS E PERDAS .................................................................................................14 

• NOTAS PARA DECLARAÇÕES FINANCEIRAS .......................................................15 

SOBRE A OTW / MISSÃO, VISÃO, VALORES ................................................. 17 

• NOSSA MISSÃO .......................................................................................................17 

• NOSSA VISÃO ..........................................................................................................17 

• NOSSOS VALORES .................................................................................................17 

SOBRE A OTW / QUEM SOMOS ...................................................................... 18 

• CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ..........................................................................18 

• MEMBROS EMÉRITOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO .............................21 

• COMITÉS ..................................................................................................................22 

• GRUPOS DE TRABALHO .........................................................................................22 

 

  



Relatório Anual 2014 

3 

CARTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Cara comunidade de fãs, 

 

Por sete anos, a OTW (Organização para Obras Transformativas) vem atuando 
no apoio e na proteção de obras de fãs em várias áreas, e estamos contentes 
em afirmar que 2014 foi mais um ano de muito sucesso neste contínuo esforço. 
Não só a Campanha de Outubro de 2014 ultrapassou a arrecadação de fundos 
das três campanhas anteriores somadas, mas também progredimos em termos 
de investimento em infraestrutura para o Archive of Our Own – AO3 (Nosso 
Próprio Arquivo), realizamos nossa segunda reunião anual de membros do 
Conselho de Administração próximo a Washington, D.C., e demos grandes 
passos para alcançar as melhores práticas para a organização, tais como a 
elaboração de um orçamento anual pela primeira vez na história da OTW. 

 

Qualquer relatório sobre 2014 deve começar com a nossa arrecadação de mais 
de US$173.000 na Campanha de Outubro de 2014. Agradecemos imensamente 
pelo sucesso desta campanha de arrecadação, principalmente por ela ter 
acontecido durante um período de dificuldades técnicas que temíamos impedir o 
alcance da meta de US$70.000. No entanto, a equipe voluntária da OTW 
trabalhou maravilhosamente, e a generosidade de nossa comunidade igualou-se 
a essa dedicação. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a cada uma das 
pessoas que doaram e a todos os membros de nosso corpo voluntariado que 
trabalharam na campanha: sem vocês, nosso sucesso seria simplesmente 
impossível. 

 

Em 2014, o retiro anual incluiu a presença de pessoas além do Conselho de 
Administração  pela primeira vez. Todo o comitê de Planejamento Estratégico, 
além de representantes dos comitês Jurídico e de Voluntariado e Recrutamento, 
estiveram presentes para ajudar nos planos de longo prazo da nossa 
organização. Houve avanços significativos na elaboração de um plano 
estratégico de três anos para a OTW durante o retiro, e a possibilidade de nos 
encontrarmos pessoalmente ao longo de um final de semana foi essencial para 
este progresso tão rápido. Gostaríamos de agradecer a cada pessoa que 
compareceu à reunião anual pela dedicação, visão e paciência, e também por 
arranjar tempo livre em seu ocupado cotidiano para juntar-se a nós. 

 

Nós também gostaríamos de agradecer Franzeska Dickson, Anna Genoese e 
Nikisha Sanders, que compuseram o Conselho de Administração em 2014. 
Nikisha Sanders continua atuando como tesoureira da OTW agora que 
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completou seu mandato no Conselho, e gostaríamos de agradecer pelo seu 
contínuo serviço. 

 

Em 2014 foram realizados investimentos adicionais em infraestrutura, — 
hardware, código, e pessoal — para dar suporte ao AO3 e seus comitês técnicos 
associados, assim como a Fanlore, nossa crescente wiki de fandom. Também 
foram realizados mais esforços pelo nosso comitê Jurídico, incluindo a criação 
memoriais amicus curiae em apoio à doutrina do fair use (uso razoável) e de 
atividades de fãs em diversos níveis do sistema jurídico norte americano, 
inclusive na Suprema Corte, assim como preparativos para renovar e expandir 
as exceções ao Digital Millennium Copyright Act (DMCA) anteriormente 
conquistadas junto ao Escritório de Copyright. O projeto Open Doors (Portas 
Abertas) importou mais dois arquivos de fanfic em risco para o AO3, incluindo, 
finalmente, o arquivo Yuletide Treasure. Seu grande risco de desaparecimento 
esteve entre os motivos para a criação do projeto AO3. Outras conquistas de 
nossos projetos e comitês individuais serão elaboradas dentro deste relatório, 
então neste momento só queremos expressar nossa gratidão pelo trabalho 
realizado pela nossa equipe e nosso corpo voluntário, que está espalhado pelo 
mundo mas unido pela missão da OTW. 

 

Olhando para 2015, nós esperamos mais um ano de muito trabalho pesado para 
avançar a nossa missão. Em termos mais específicos, considerando o rápido 
crescimento da popularidade do AO3, estimamos ao menos US$100.000 em 
gastos extras para manter e expandir seu hardware; além disso, também 
estamos explorando formas de impulsionar seu desenvolvimento neste ano. 
Além de nos encher de certeza quanto à confiança que as pessoas que nos 
apoiam depositam em nós, o impressionante sucesso da Campanha de Outubro 
de 2014 expôs áreas do nosso processo de angariação de fundos que não são 
mais adequadas às nossas necessidades, e o comitê de Desenvolvimento e 
Membros está atualmente trabalhando para revisar estes processos a fim de 
colocar a OTW em uma posição ainda melhor para angariar fundos. Acima de 
tudo, nós esperamos continuar com nosso trabalho de documentação dos 
processos e funções do Conselho de Administração, aproximando a OTW cada 
vez mais das melhores práticas para organizações sem fins lucrativos, e mal 
podemos esperar para avaliar o começo da implementação do planejamento 
estratégico na nossa próxima reunião anual. 

 

Novamente, nada disso seria possível sem o trabalho duro da nossa equipe 
voluntária, bem como da generosidade de todas as pessoas que têm doado e 
nos apoiado. Agradecemos profundamente pelo apoio contínuo; com vocês, 
antecipamos que o ano de 2015 seja o melhor que nós já tivemos. 
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De fãs para fãs, 

  

O Conselho de Administração 2015 da OTW 

Eylul Dogruel, Presidente 

Andrea Horbinski, Secretária 

Soledad Griffin 

Margaret J. MacRae 

Cat Meier 

Jessica Steiner  
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PROJETOS 
 

Agora no seu sétimo ano, a OTW está encontrando algumas mudanças no 
atendimento de suporte e publicidade boca a boca, além de um significativo 
aumento nas contribuições de fãs para os projetos. 

 

ARCHIVE OF OUR OWN - AO3 (NOSSO PRÓPRIO ARQUIVO) 

 

O AO3 manteve um crescimento significativo, alcançando o marco de 1 milhão 
de obras de fãs em 15 de fevereiro e ultrapassando 400 mil contas registradas e 
17 mil fandoms distintos até o fim do ano. O AO3 teve 7,5 milhões de visitantes 
individuais em dezembro, um aumento surpreendente dos 4,9 milhões de 
visitantes individuais registrados 11 meses antes, em janeiro. O número médio 
de visualizações semanais de páginas do AO3 em janeiro era de 49 milhões, 
aumentando ao longo do ano e atingindo 75,9 milhões de visualizações na 
última semana de dezembro. 

 

Ao longo do ano, o AO3 teve bom desempenho em termos de estabilidade. O 
comitê de Acessibilidade, Design e Tecnologia realizou 41 implantações de 
código em 2014, incluindo uma ferramenta de organização em grupo para o 
comitê de Organização de Tags e uma melhoria no sistema de FAQ para tornar 
a extensa seção de ajuda do AO3 mais acessível. 

 

O comitê de Tradução começou a trabalhar para disponibilizar as FAQs do AO3 
em vários idiomas, e os comitês de Documentação do AO3 e Política de 
Conteúdo continuaram a melhorar as FAQs, especialmente ao atualizar as 
informações ultrapassadas e acrescentar uma nova política elaborada pelo 
subcomitê de Política de Conteúdo relativa ao Digital Millennium Copyright Act 
(DMCA). 

 

Em 2014, o comitê de Diretrizes e Abuso tratou de 2.750 solicitações, e o 
Suporte, de quase 6.000. Ao longo do ano, o comitê de Suporte realizou cinco 
chats em diversas línguas com ajuda do comitê de Tradução para auxiliar as 
pessoas que usam o AO3  

 

Devido a limitações do servidor, o comitê de Organização de Tags começou o 
ano com regras bastante restritivas para as mudanças que os membros da 
equipe poderiam fazer às tags. Esses limites incluíam a proibição de novas tags 
canônicas livres que não fossem relacionadas a um fandom específico, e da 
renomeação ou sub-separação de tags médias e grandes. Enquanto estas 
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restrições estiveram em efeito, o comitê aproveitou para atualizar sua política de 
Fandoms Atribuídos (finalizada em fevereiro), criar uma nova Política de 
Comunicação (finalizada em junho), mudar tarefas de rastreamento da equipe 
para o Trello (setembro), melhorar sua documentação e realizar três sessões de 
recrutamento. Em maio, o comitê de Acessibilidade, Design e Tecnologia criou 
uma nova ferramenta de organização em grupo que os membros da organização 
de tags podiam usar em seus fandoms, drasticamente melhorando sua 
eficiência. Os comitês de Acessibilidade, Design e Tecnologia e de Testes e 
Garantia de Qualidade também melhoraram a experiência de organização de 
tags, testando e consertando alguns bugs antigos. Em outubro, as restrições a 
tags médias foram ligeiramente diminuídas, pois a situação do servidor melhorou 
graças aos esforços do Acessibilidade, Design e Tecnologia. 

 

FANLORE 

 

Em fevereiro, a Fanlore ultrapassou 500 mil edições no mesmo dia em que o 
AO3 alcançou 1 milhão de obras de fãs, o que fez deste um dia de marcos 
incríveis. Mais tarde, em abril, a Fanlore atingiu o marco de 30 mil artigos com 
um post por Sparcicle a respeito de Nox et Lumos. 

 

Stub September (Setembro do Esboço), um evento ao longo do mês que 
encorajou participantes a expandir artigos curtos na Fanlore e aumentar a 
visibilidade do site, foi particularmente bem-sucedido em 2014. O comitê da Wiki 
relatou um grande número de novas contas e submissões. 

 

LEGAL ADVOCACY (ATIVISMO JURÍDICO) 

 

O comitê Jurídico teve um ano agitado e muito bem-sucedido. Em janeiro, 
Naomi Novik, membro fundadora, prestou depoimento perante o Subcomitê de 
Tribunais, Propriedade Intelectual e Internet da Câmara dos Representantes dos 
Estados Unidos, com ajuda do comitê Jurídico. 
  
O Jurídico trabalhou com a Electronic Frontier Foundation (EFF) e a Public 
Knowledge para elaborar e submeter um memorial amicus curiae no caso DISH 
Network v. ABC perante o Tribunal de Recursos da 2ª Circunscrição dos 
Estados Unidos. O caso, também conhecido como o "Litígio Autohop", diz 
respeito à gravação de programas de tv para assistir posteriormente, e tem 
implicações para pessoas que criam fan videos, assim como para fãs que 
dependem de ferramentas externas para criar suas obras. 
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O Jurídico também submeteu um memorial amicus curiae apoiando a solicitação 
do Google para que o Tribunal de Recursos da 9ª Circunscrição dos Estados 
Unidos reavalie o caso Garcia v. Google, que lidou com as disposições de “safe 
harbour” (porto seguro) na internet que protegem serviços intermediários (como 
o YouTube e o AO3) da responsabilidade por conteúdo criado por sua 
comunidade. O memorial ajudou o Google a ganhar a solicitação. O comitê 
Jurídico submeteu mais um memorial para a nova audiência, explicando por que 
o resultado anterior promoveria a censura online e prejudicaria a liberdade de 
expressão. 

 

O comitê Jurídico deu continuidade à participação da OTW no relatório “Livro 
Verde”, do Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados 
Unidos/Administração Nacional de Telecomunicação e Informação 
(USPTO/NTIA), a respeito do direito de copyright nos Estados Unidos, 
participando do grupo de trabalho formado por diversas partes interessadas a 
respeito da padronização dos processos de “notificação e retirada” do DMCA 
(Digital Millennium Copyright Act). O Jurídico também participou da mesa 
redonda do Livro Verde da USPTO em Los Angeles, na qual a líder do comitê 
Jurídico, Betsy Rosenblatt, fez uma apresentação sobre o regime jurídico da 
criação de remixes. 

 

Como em anos anteriores, o comitê de Fan Video e Multimídia trabalhou com o 
Jurídico e a Electronic Frontier Foundation (EFF) para requerer uma exceção ao 
DMCA permitindo que pessoas que criam fan videos, anime music videos (AMV) 
e outros remixes não-comerciais quebrem as proteções em arquivos de mídia. 
Desta vez, a equipe deseja ampliar a exceção adquirida em 2009 e 2012 para 
incluir materiais em Blu-ray. O Jurídico submeteu o pedido ao Escritório do 
Copyright para renovar a exceção que a OTW ajudou a conquistar em 2009 e 
2012. 

 

Em parceria com a Creative Commons Australia, o Jurídico submeteu pareceres 
ao governo australiano relativos aos seus documentos para discussão sobre 
Copyright Online. 

 

Em serviço direto à comunidade, o comitê Jurídico respondeu a diversas 
perguntas de fãs e de uma pessoa supostamente detentora de direitos autorais, 
e respondeu à preocupação de fãs acerca do Stop Online Piracy Act (SOPA) e a 
Trans-Pacific Partnership. O comitê elaborou publicações com os temas "The 
Case Against Licensing Fanworks” (O Caso Contra o Licenciamento de Obras 
de Fãs), fair use (uso razoável), copyright na China e o caso "Free Sherlock". 
Betsy e Heidi, membros da equipe jurídica, em parceria com Josh Wattles do 
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DeviantArt, realizaram uma apresentação na San Diego Comic Con chamada 
"Fans, Love, and the Law” (Fãs, Amor e a Lei), com boa participação do público. 

 

Nenhum dos serviços da OTW recebeu pedidos de informação baseados na 
seção 215 do Ato Patriota dos Estados Unidos. 
  

O AO3 tem uma política de notificação e retirada conforme o Código Americano 
17, seção 512, publicada em http://archiveofourown.org/dmca. Em 2014, o AO3 
não recebeu nenhum pedido de retirada que atendesse a estas diretrizes para 
obras hospedadas nos seus servidores. 

 

OPEN DOORS (PORTAS ABERTAS) 

 

O Portas Abertas importou dois arquivos para o AO3 em 2014 e anunciou mais 
duas importações em breve. Em março, o Portas Abertas anunciou a iminente 
importação do arquivo original do Yuletide para o AO3, e em seguida realizou 
dois chats abertos sobre o processo. O arquivo original do Yuletide (com cerca 
de 7.500 obras) foi importado para o AO3 em maio pelo comitê de 
Acessibilidade, Design e Tecnologia, com a equipe de Organização de Tags 
cuidando de todas as tags. O Portas Abertas atendeu a mais de 300 solicitações 
ao longo da importação. 

  

O Portas Abertas e Bettina, a moderadora do arquivo German Speaking 
Slashers United, completaram a importação de mais de 700 obras para o AO3 
em abril. 

  

No final do ano, o Portas Abertas anunciou a futura importação dos arquivos 
Boys in Chains e Ink Stained Fingers para o AO3.  

 

TRANSFORMATIVE WORKS AND CULTURES – TWC (OBRAS E CULTURAS 
TRANSFORMATIVAS) 

 

O comitê de Publicação Acadêmica continua a promover e prover acesso a 
pesquisas acadêmicas relacionadas a obras e práticas de fãs com uma edição 
de tema livre e duas edições especiais da Transformative Works and Cultures – 
TWC (Culturas e Obras Transformativas). Em fevereiro, a editora da University 
of Iowa publicou The Fan Fiction Studies Reader, editado pelas editoras 
fundadoras da TWC Karen Hellekson e Kristina Busse, e com ensaios da 
membro fundadora do Conselho de Administração, Francesca Coppa, entre 
outras pessoas. 

http://archiveofourown.org/dmca
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A edição 15, que apresentou artigos relacionados a variados fandoms, foi 
chamada “Fandom and/as Labor” (Fandom e/como Trabalho), e foi editada pelas 
convidadas Mel Stanfill e Megan Condis. Os tópicos incluíam discussões sobre 
“cultura de doação” e questões sobre trabalho como fã. A edição 16, "Materiality 
and Object-Oriented Fandom" (Materialidade e Fandom Baseado em Objetos), 
foi editada pelo convidado Bob Rehak e discutiu elementos da cultura material 
de fandom, tais como merchandising e coleções. A última edição de 2014 não 
teve um tema específico e apresentou um estudo de caso de uma fanfic de 
inversão de gênero no fandom de Sherlock, além de uma entrevista com o ator 
Orlando Jones a respeito de fandom, redes sociais e “interações 
produção/fandom”. 

 

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS E EXPANSÃO 

 

O comitê de Desenvolvimento e Membros relatou arrecadação recorde durante a 
campanha de abril. O comitê de Tradução fez esforços de expansão ao produzir 
mais de 100 posts traduzidos para a campanha, e o comitê de Comunicação 
preparou o grand finale ao lançar o vídeo da OTW, um projeto de expansão que 
apresenta a OTW e seus projetos, no final da campanha. 

 

A campanha de outubro foi um grande sucesso, com um total final de 
US$174.570,34, mas até o final de outubro recebemos US$182.930,34 em 
doações de 8.211 pessoas. Este valor excedeu o total de qualquer outra 
campanha anterior e foi mais que o dobro da meta inicial, tornando o ano de 
2014 em um recorde de arrecadações. Ao mesmo tempo, informações 
divulgadas durante a campanha informaram sobre a necessidade de aumentar 
os rendimentos para suportar o rápido crescimento dos projetos da OTW. 

 

O comitê de Desenvolvimento e Membros precisou lidar com vários imprevistos 
causados por falhas técnicas e mudanças durante a campanha, inclusive 
interrupções graves no transformativeworks.org, tornando-se necessário, pela 
primeira vez, hospedar a página de doações no AO3. O comitê também 
respondeu a centenas de comentários e perguntas de fãs durante a campanha, 
com ajuda de Janita, membro da equipe de Comunicação. O comitê de 
Tradução preparou mais de 100 posts traduzidos para esta campanha, incluindo 
dois infográficos e muitos tweets. 

 

Em novembro, o comitê de Desenvolvimento e Membros anunciou que a OTW 
participaria do programa AmazonSmile, permitindo que pessoas que 

http://transformativeworks.org/
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comprassem na Amazon doassem 0,5% do valor de suas compras passíveis 
deste programa para a OTW. 

 

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

Todos os canais ativos de mídias sociais do comitê de Comunicação 
apresentaram crescimento no número de inscrições, embora modesto de forma 
geral. A exceção foi o Tumblr, que ganhou 3.000 inscrições durante e depois da 
campanha de outubro. A conta no Twitter fanlore_news também teve um ganho 
significativo de visualizações. 

 

O comitê escreveu e publicou 193 posts em 2014. Além disso, ajudou a escrever 
e revisar posts de outros comitês e os publicou, incluindo 4 para o Portas 
Abertas, 18 para Desenvolvimento e Membros, 12 para Voluntariado e 
Recrutamento, 8 para o Conselho, 5 para Eleições, 3 para o Planejamento 
Estratégico, 3 para a Wiki, 6 para o Suporte e 28 para o Jurídico. 

 

O projeto do vídeo promocional da OTW, Apresentação à OTW, consistiu em um 
enorme esforço colaborativo, sendo finalizado e publicado em abril de 2014. O 
comitê de Tradução criou 16 legendas para o vídeo. Apresentação à OTW está 
hospedado em mais três sites além do site da OTW, inclusive no YouTube, onde 
já teve mais de 1.700 visualizações até agora. 

 

O comitê de Tradução criou quatro novas equipes de idiomas em 2014: catalão, 
tcheco, hebraico e russo. O comitê esteve extremamente ocupado ao longo do 
ano, garantindo a disponibilidade em vários idiomas dos chats regulares 
realizados pelo Suporte, traduzindo anúncios importantes e atualizações dos 
comitês de Comunicação, Portas Abertas, Jurídico, Acessibilidade, Design e 
Tecnologia, entre outros; e produzindo material para as duas campanhas de 
arrecadação do ano. 

 

O comitê de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web esteve ocupado com 
vários problemas persistentes no site da OTW durante o ano. Em julho, o comitê 
temporariamente desabilitou comentários anônimos no site da OTW devido a 
uma onda de spams. No fim do ano, identificaram-se problemas na estrutura de 
gerenciamento Drupal do site e no software CiviCRM usado pelo comitê de 
Desenvolvimento e Membros para processar a inscrição de membros e doações. 
O software foi desativado em novembro e os dois comitês passaram a procurar 
alternativas para a hospedagem do site e do CiviCRM. 

 

https://youtu.be/PNd2YzVeGZE
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PESSOAL E PLANEJAMENTO 

 

O comitê de Voluntariado e Recrutamento recrutou para 20 funções distintas em 
14 comitês em 2014, integrando 109 novos membros de equipe e outras 265 
pessoas ao corpo voluntário. 
 
Voluntariado e Recrutamento começou a desmantelar o comitê de Subsídios em 
março. O grupo de trabalho de Eleições tornou-se um comitê oficial em 
setembro, após aprovação do Conselho. 
 
O comitê de Planejamento Estratégico continuou sua pesquisa junto aos 
comitês, buscando opiniões de líderes e membros de cada um. Os resultados 
foram apresentados ao Conselho e também a representantes do Voluntariado e 
Recrutamento e do Jurídico, no retiro anual do Conselho em outubro. Deste 
retiro, resultou uma lista com os objetivos estratégicos gerais para os próximos 
três anos, que o Planejamento Estratégico expandiu em um plano inicial e 
apresentou para membros das equipes e para o corpo voluntário para 
comentários. 
 
Como Eleições deixou de ser um grupo de trabalho temporário para tornar-se 
um comitê plenamente organizado, a equipe vem trabalhando para adotar novas 
ferramentas para facilitar o aprimoramento do processo de eleições. Tiveram 
sucesso ao realizar uma eleição não-disputada em novembro, organizando a 
publicação de informações de concorrentes e marcando interações entre 
concorrentes e público através de sessões de perguntas e respostas e de chats. 
O comitê de Eleições também melhorou a documentação para todos os 
aspectos do processo eleitoral e abordaram possíveis mudanças de políticas. 
Algumas destas mudanças foram implementadas em 2014, as demais estão 
marcadas para revisão em 2015. 
 
A integrante do Conselho Anna Genoese renunciou em outubro, e Nikisha 
Sanders concluiu seu mandato em dezembro. Jessica Steiner, M. J. MacRae e 
Soledad Griffin assumiram seus cargos em dezembro.  
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FINANCEIRO 
DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

da Organização para Obras Transformativas  

para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2014 

BALANÇO 

Todos os valores são apresentados em USD. 
 Total 

 
A 31 de dezembro  

de 2014 
A 31 de dezembro  

de 2013 

ATIVOS 
  

 Ativos Circulantes 
  

   Contas Bancárias 
  

     Conta Corrente 278.383,23 141.842,73 

     PayPal 12.671,34 21.842,79 

     PayPal 2 11.300,51 
 

   Contas Bancárias (Total) 302.355,08 163.685,52 

   Contas a Receber 
  

     Contas a Receber 0,00 0,00 

   Contas a Receber (Total) 0,00 0,00 

   Outros Ativos Correntes 
  

     Outros Ativos Circulantes 300,00 300,00 

   Outros Ativos Circulantes (Total) 300,00 300,00 

 Ativos Circulantes (Total) 302.655,08 163.985,52 

 Ativos Fixos 
  

   Máquinas e Equipamentos 127.804,54 74.973,71 

     Depreciação 3.791,68 3.791,68 

   Máquinas e Equipamentos (Total) 131.596,22 78.765,39 

 Ativos Fixos (Total) 131.596,22 78.765,39 

 Outros Ativos 
  

   Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo 10.131,93 10.113,75 

 Outros Ativos (Total) 10.131,93 10.113,75 

TOTAL DE ATIVOS 444.383,23 252.864,66 

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
  

 Passivos  
  

 Passivos (Total) 
  

 Patrimônio Líquido 
  

   Saldo Inicial do Patrimônio Líquido 0,00 0,00 

   Lucros acumulados 252.864,66 140.099,26 

   Rendimento Líquido 191.518,57 112.765,40 

 Patrimônio Líquido (Total) 444.383,23 252.864,66 

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TOTAL) 444.383,23 252.864,66  
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LUCROS E PERDAS  

Todos os valores são apresentados em USD. 
 

Total (ano anterior) 
 

Jan - Dez 2014 Jan - Dez 2013  

Renda 
  

 Renda (Sem Fins Lucrativos) 298.543,92 167.323,84 

Renda (Total) 298.543,92 167.323,84 

Despesas 
  

 Despesas ADT 4.721,35 
 

 Taxas Bancárias 508,00 505,00 

 Angariação de Fundos 16.884,77 11.011,30 

 Seguro 2.433,24 2.000,00 

 Leitor de Estudos de Média 
 

814,72 

 Despesas de Escritório 
 

27,79 

 Despesas Administrativas Gerais/Escritório 9.577,35 3.015,04 

 Gerenciamento de Projetos 6.965,27 2.200,59 

 Despesas dos Sistemas 47.377,66 27.797,49 

 Impostos e Licenças 60,00 25,00 

 Viagens 18.355,21 6.861,90 

 Refeições em Viagens 160,68 340,00 

Despesas Totais 107.043,53 54.598,83 

Receita Operacional Líquida 191.500,39 112.725,01 

Outras Rendas 
  

 Juros Ganhos 18,18 40,39 

Renda Distinta Liquida 18,18 40,39 

Renda Distinta Total 18,18 40,39 

Rendimento Líquido 191.518,57 112.765,40 
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NOTAS PARA DECLARAÇÕES FINANCEIRAS 

 

31 de dezembro de 2014 

Organização e Sumário de Políticas de Contabilidade Significativas 

 

Organização: A OTW é uma organização sem fins lucrativos registrada nos 
EUA sob o tipo 501(c)(3) estabelecida no estado de Delaware. A OTW foi 
fundada por fãs para servir aos interesses de fãs por meio de fornecimento de 
acesso à e preservação da história de obras de fãs e cultura de fãs em suas 
infinitas formas. A OTW é um esforço colaborativo iniciado e dirigido por fãs, 
para fãs.  

 

Base de Apresentação: As declarações financeiras anexas são apresentadas 
usando um regime de caixa modificado como método de contabilidade.  

 

Apresentação de Declarações Financeiras: Informações sobre a posição 
financeira e atividades são classificadas nas classes aplicáveis de ativos 
líquidos: ativos líquidos irrestritos, ativos líquidos temporariamente restritos, e 
ativos líquidos permanentemente restritos. Atualmente, todos os ativos são 
classificados como irrestritos. Além disso, as despesas são classificadas em 
despesas de serviços/programas e despesas de suporte.  

 

Dinheiro e equivalentes: A OTW mantém saldos em dinheiro dentro dos limites 
federais. A organização não retém equivalentes.  

 

Uso de Estimativas: A preparação de declarações financeiras de acordo com 
os princípios de contabilidade normalmente aceitos requer que a administração 
faça estimativas e suposições que afetam as quantidades declaradas de ativos e 
passivos, e divulgação de ativos contingentes e passivos na data das 
declarações financeiras, e a quantidade declarada de rendimento e despesas 
durante o período de declaração. Resultados concretos podem divergir dessas 
estimativas.  

 

Contribuições: A OTW reconhece todas as contribuições incondicionais 
recebidas como renda no período. Contribuições recebidas são classificadas 
como irrestritas, temporariamente restritas ou permanentemente restritas 
dependendo da existência e/ou natureza de qualquer restrição. Todas as 
contribuições são consideradas disponíveis para uso irrestrito a não ser se 
especificado de outra maneira pela pessoa que realizou a doação.  
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Serviços Doados: A OTW não atribui um valor para atividades voluntárias na 
declaração de atividades.  

 

Quotas de Adesão: Quotas de adesão são reconhecidas como rendimento 
baseado no período de adesão coberto pelas quotas.  

 

Atribuição Funcional de Despesas: Os custos de fornecimento de vários 
programas e outras atividades da organização foram resumidos em uma base 
funcional na declaração de atividades. Portanto, certos custos podem ter sido 
alocados dentro de programas e serviços de suporte beneficiados.  

 

Taxas de Rendimento: A OTW é uma organização registrada nos EUA sob o 
tipo 501(c)(3)  e é isenta de taxas de rendimento federais e taxas estaduais de 
franquia sob as provisões da seção 501(c)(3) do Código de Rendimento Interno 
e da seção 1902(b)(6), Título 30 do Código de Taxação do Estado de Delaware, 
respectivamente. Sendo assim, nenhuma provisão para taxas de rendimento 
foram fornecidas nestas declarações financeiras.  

 

Concentração de Risco de Crédito: A OTW mantém seu saldo em dinheiro em 
um banco. Contas no banco são seguradas pela Corporação Federal de Seguro 
de Depósito (FDIC, em inglês) em até US$250.000.   



Relatório Anual 2014 

17 

SOBRE A OTW / MISSÃO, VISÃO, VALORES 
 

NOSSA MISSÃO 

 

A OTW (Organização para Obras Transformativas) é uma organização sem fins 
lucrativos estabelecida por fãs para servir aos interesses de fãs, preservando e 
fornecendo acesso à história de obras e cultura de fãs nas suas infinidades de 
formas. Nós acreditamos que obras de fãs são transformativas e que obras 
transformativas são legítimas.  

 

A OTW representa uma prática de obras de fãs transformativas historicamente 
enraizada em uma cultura primariamente feminina. A OTW preservará o registro 
desta história à medida em que vamos atrás de nossa missão enquanto 
encorajamos expressões novas e não-mainstream de identidade cultural dentro 
do fandom. 

 

NOSSA VISÃO 

 

Nós desejamos um futuro no qual todas as obras de fãs sejam reconhecidas 
como legais e transformativas e sejam aceitas como uma atividade criativa 
legítima. Nós agimos de forma proativa e inovadora para proteger e defender 
nossas obras da exploração comercial e contestação legal. Preservamos nossa 
economia de fãs, valores e expressão criativa, protegendo e nutrindo todas as 
pessoas que participam de fandoms, nossas obras, nossos comentários, nossa 
história e nossa identidade enquanto fornecemos o acesso mais extenso 
possível a atividades de fãs para toda a comunidade. 

 

NOSSOS VALORES 

 

• Nós valorizamos as obras de fãs transformativas e as comunidades 
inovadoras das quais estas surgiram, incluindo mídia, RPF (ficção com 
pessoas reais), anime, quadrinhos, música e vidding.  

 

 

• Nós valorizamos nossa identidade como uma comunidade 
predominantemente feminina com uma rica história de criatividade e 
comentários.  

 

 



Relatório Anual 2014 

18 

• Nós valorizamos a nossa infraestrutura baseada em voluntariado e a 
economia de doações no fandom que reconhece e celebra valorizações 
em infinitas e diversas atividades 

 

 

• Nós valorizamos tornar atividades de fãs o mais acessível possível para 
todas as pessoas que nelas desejem participar.  

 

 

• Nós valorizamos diversidade infinita em infinitas combinações. 
Valorizamos toda a comunidade de fãs engajada em obras 
transformativas: fãs de qualquer etnia, gênero, cultura, identidade sexual 
ou habilidade. Valorizamos a polinização cruzada e a troca de ideias e 
culturas entre fãs, ao mesmo tempo que tentamos evitar a 
homogeneização e a centralização do fandom. 

SOBRE A OTW / QUEM SOMOS 
 

A Organização para Obras Transformativas é dirigida por fãs para fãs. Os 
membros do Conselho da OTW são ativos em fandom, assim como as mais de 
cem outras pessoas servindo em nossos comitês e os membros de nosso corpo 
voluntário. 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Eylul Dogruel (Presidente) é uma artista e candidata a um MFA na 
Universidade de Mármara, em Istambul. Ela tem um histórico eclético, 
combinando ciências da computação e artes. O seu conhecimento cobre 
diversos tópicos, incluindo novas mídias, sci-fi, suporte ao cliente, tecnologias da 
web e usabilidade. Eylul é uma fã vitalícia e fez parte de várias mídias e 
fandoms de jogos. Ela é leitora de fanfics, apreciadora de fanart, roleplayer 
MMO e, ocasionalmente, escritora de meta-análises. Seus fandoms atuais 
incluem Warcraft, Doctor Who e The Longest Journey/Dreamfall. 

 

Andrea Horbinski (Secretária) é candidata a doutorado em história japonesa 
moderna com ênfase designada em Novas Mídias na Universidade da Califórnia, 
Berkeley. Além de integrar o Conselho da OTW, ela também serve na direção da 
Ada Initiative, que se dedica a aumentar a participação de mulheres em 
tecnologias abertas e cultura. Ela foi receptora de uma bolsa Fulbright para o 
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Japão, onde estudou mangá hipernacionalista em Kyoto, e foi membro-
fundadora do Comitê de Internacionalização e Expansão da OTW em 2010. Ela 
entrou no fandom online em 1999 após escrever seu discurso de formatura do 
ensino fundamental sobre seu amor por Star Wars, e logo se envolveu no 
fandom de anime e mangá como editora de AMV e, posteriormente, uma fã 
tradutora . Ela discutiu fandom, anime, mangá, história japonesa e folclore em 
convenções e conferências em cinco continentes, incluindo a Otakon, Sirens, 
WisCon, AnimeExpo e HASTAC, e seus artigos e resenhas apareceram no The 
WisCon Chronicles vol. 6, Mechademia, e na TWC (Culturas e Obras 
Transformativas) 

 

Soledad Griffin é atualmente uma estudante avançada em Letras na 
Universidad Nacional de La Plata na Argentina. Hoje ela trabalha em um plano 
governamental de educação para a juventude argentina chamado Jóvenes y 
Memoria, após um longo período como voluntária. Ela participa de fandoms há 
muito tempo, começando no fandom de anime em língua espanhola no final dos 
anos 1990, e mais tarde envolvendo-se com uma grande variedade de fandoms. 

 

Margaret J. MacRae formou-se em história no Smith College. Após a faculdade, 
MJ passou três anos como gerente geral de um teatro comunitário sem fins 
lucrativos. Quando chegou a hora de seguir em frente, ela decidiu tornar-se 
advogada, pois ninguém estava contratando cavaleiras errantes. Ela frequentou 
a Lewis and Clark Law School, onde trabalhou como editora do Environmental 
Law Journal. MJ pretendia voltar à administração de organizações sem fins 
lucrativos, mas o tribunal a seduziu e hoje ela passa seus dias de terno (em vez 
de armadura, infelizmente). Desde que aprendeu a ler, ela consumiu livros em 
uma velocidade impressionante e descobriu o fandom online quando era 
adolescente e estava esperando ansiosamente o próximo romance de Tamora 
Pierce. Seus fandoms atuais incluem MCU, Arrow, Star Trek e Game of 
Thrones. 

 

Cat Meier estudou Relações Internacionais na American University, e desde 
então trabalhou em campos completamente diferentes, incluindo administração 
financeira, marketing e pesquisas políticas. Ela atualmente é copresidente do 
Comitê Financeiro da OTW, no qual tem servido desde sua criação. Uma leitora 
vitalícia de ficção científica e fantasia, faz parte do fandom online desde 1999 
como leitora, beta, e escritora de meta-análises e de recomendações em 
fandoms que vão de filmes históricos a quadrinhos de super-heróis. De 2005 a 
2011, ela serviu como uma das organizadoras da popular newsletter de fãs 
Metafandom. 
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Jessica Steiner começou sua carreira em fanfiction ao escrever sua primeira 
história de Star Trek no final do ensino fundamental. No fim dos anos 1990, ela 
descobriu que não era a única fazendo este tipo de coisa e ingressou no 
fandom, inicialmente escrevendo para Gundam Wing e Weiß Kreuz, e crescendo 
a partir daí. Ela sempre vagou entre fandoms e já escreveu para mais de 30 
desde que encontrou sua casa no AO3. Hoje seus fandoms prioritários são 
Homestuck e MCU. Além de escrever fanfiction, ela passa seus dias praticando 
direito e trabalhando na sua carreira de escritora profissional. Ela entrou para a 
OTW em 2012 e serviu no comitê de Planejamento Estratégico antes de entrar 
para o Conselho. 

 

Membros Não-Dirigentes 

 
Nikisha Sanders (Tesoureira) é bacharel em sociologia e antropologia pelo 
Earlham College, onde ela escreveu seu trabalho de conclusão sobre a 
representação de gênero entre mulheres queer. Ela trabalhou como ativista para 
conscientização sobre a AIDS e educação, fez parte do lobby pelos direitos 
LGBT a nível municipal e estadual para a Fairness Campaign, e serviu como 
membro da coligação Jobs with Justice no Kentucky. Ela traz experiência em 
administração de organizações sem fins lucrativos e contabilidade ao Conselho, 
e tem um interesse pessoal no alcance a comunidades de fãs de etnias 
diversas. Ela é relativamente nova no fandom online, tendo ingressado em 2000 
como uma leitora ávida de fanfiction de Buffy: A Caça Vampiros; e tem escrito 
para vários fandoms de televisão e filmes, incluindo NCIS, Criminal Minds e 
Harry Potter, desde 2006. 
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MEMBROS EMÉRITOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Para mais informações a respeito de nossos membros eméritos, acesse: 
http://transformativeworks.org/about/emeritus 
 

Rachel Barenblat (2009–2011) 

Julia Beck (2011–2013) 

KellyAnn Bessa (2007–2009) 

Maia Bobrowicz (2013) 

Hele Braunstein (2011) 

Francesca Coppa, PhD (2007–2012) 

Cathy Cupitt, DCA (2007–2008) 

Franzeska Dickson (2012–2014) 

Anna Genoese (2014) 

Susan Gibel, JD (2007–2009) 

Ira Gladkova (2010–2013) 

Sheila Lane (2009–2011) 

Allison Morris (2010–2011) 

Kristen Murphy (2010–2013 

Naomi Novik (2007–2010, 2012) 

Nikisha Sanders (2011–2014) 

Jenny Scott–Thompson, MA (Cantab) (2012) 

Michele Tepper, PhD (2007–2008) 

Rebecca Tushnet, JD (2007–2010) 

Elizabeth Yalkut (2010)   
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COMITÉS 

 

Abuso 

Acessibilidade, Design e Tecnologia 

Comunicação 

Desenvolvimento e Membros 

Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web  

Fan Video e Multimídia 

Financeiro 

Internacionalização e Expansão 

Jurídico 

Open Doors (Portas Abertas)  

Organização de Tags 

Planejamento Estratégico 

Publicação Acadêmica 

Sistemas 

Subsídios 

Suporte 

Tradução 

Voluntariado e Recrutamento 

Wiki 

 

GRUPOS DE TRABALHO 

 

Documentação para o AO3 

Eleições 

Mudança de Categoria 

Política de Conteúdo 


