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Mensagem da presidente
GRI 102-14
Para a Fundação André e Lucia Maggi (FALM), o ano de

Assim, 2018 também foi momento de repensar e concluir

O ano de 2018 também foi de mudanças na estrutura

Na Fundação André e Lucia Maggi, entendemos que não

2018 foi de muito planejamento, desafios e construção

os projetos de nosso antigo portfólio, que trouxeram ótimos

de governança da Fundação, que estabeleceu um novo

fazemos nada sozinhos, por isso agradeço a toda a nossa

de novas perspectivas, sempre com o objetivo de tornar

resultados dentro da realidade em que estiveram inseridos.

organograma, seguindo o que indica o Guia das Melhores

equipe, cuja dedicação foi essencial para alcançarmos os

nosso trabalho cada vez mais eficaz. Assim, elaboramos

É o caso do Projeto Casa Maggica, que se ajustou ao novo

Práticas de Governança para Institutos e Fundações

resultados esperados; aos colaboradores da AMAGGI e a

nosso novo planejamento estratégico, acompanhado do

Projeto Político Pedagógico da FALM. Em Cuiabá (MT), o projeto

Empresariais, elaborado pelo Instituto Brasileiro de

todos os nossos parceiros, que acreditam e se engajam no

portfólio de atuação, que será iniciado em 2019 e com olhar

funcionou em escolas públicas da cidade, e tem como previsão

Governança Corporativa (IBGC) em parceria com o Grupo de

nosso trabalho. E é com a certeza de estarmos trilhando o

até 2025. Um grande trabalho, que envolveu a equipe da

inaugurar sua nova estrutura física em 2019. Já o Centro

Institutos, Fundações e Empresas (GIFE).

caminho de parcerias cada vez mais consistentes e de uma

Fundação, parceiros externos e a AMAGGI.

Cultural Velha Serpa, em Itacoatiara (AM), expandiu seu edital
de Chamamento Público, recebendo propostas de todo o Brasil.

Como a atuação da FALM é orientada pela Política de

atuação cada vez mais estratégica que consolidamos as
Para 2019, nosso grande desafio será a implantação de

mudanças que permitirão um trabalho renovado visando os

um Escritório de Projetos, para melhorar nossos processos

próximos anos.

Investimento Social Privado da AMAGGI, este documento

O Projeto Potencializa completou seu ciclo previsto de

de avaliação de desempenho e demonstração de valor,

também passou por um processo de revisão em 2018, que

três anos em Lucas do Rio Verde e Querência, alcançando

bem como melhorar a cultura de monitoramento e gestão

acompanhou o Posicionamento Global de Sustentabilidade

resultados positivos por meio de seus Grupos de Trabalho.

de resultados da organização. Outro plano animador para

da companhia e a revisão estratégica da Fundação.

O Projeto Transformar capacitou centenas de pessoas,

2019 é a estruturação de um Programa de Voluntariado da

incentivando o desenvolvimento local e o trabalho em rede.

FALM com os colaboradores da AMAGGI, inspirado por uma

Até então nosso trabalho estava focado na promoção da

E o Prêmio Fundação André e Lucia Maggi trouxe diversas

demanda interna muito positiva.

cidadania, no desenvolvimento integral dos indivíduos e

inovações na edição de 2018.

Boa leitura!

no fortalecimento da atuação de organizações sociais
e lideranças locais. Com a revisão estratégica nosso
objetivo se volta para o fortalecimento do protagonismo
social de jovens e lideranças para o desenvolvimento
local sustentável. Uma reorientação capaz de integrar
as demandas locais com as necessidades de negócio da
AMAGGI, alinhada a nossa missão de “contribuir para o
desenvolvimento local e humano”.
Esse novo portfólio de projetos reflete o alinhamento entre a
empresa e a Fundação. Para definir nossos locais de atuação
nos próximos anos, fizemos um levantamento dos municípios
prioritários para ambas as organizações, considerando os
indicadores socioeconômicos locais e o levantamento de

Em 2018 elaboramos nosso novo planejamento
estratégico, acompanhado do portfólio de atuação,
que será iniciado em 2019 e com olhar até 2025.
Um grande trabalho, que envolveu a equipe
da Fundação, parceiros externos e a AMAGGI.

possíveis impactos, riscos e oportunidades dos negócios
da AMAGGI nessas localidades, conseguindo alcançar um
resultado que contemple esses dois planos.
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Belisa Souza Maggi
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A Fundação André e Lucia Maggi
GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5
Criada em 1997, a FALM é uma instituição sem finalidade

mais detalhes, acesse o capítulo “Planejamento Estratégico

econômica, responsável pela gestão do Investimento

2018-2025”).

Social Privado (ISP) da AMAGGI. Com sede em Cuiabá (MT),
ela conta com duas filiais – uma em Rondonópolis (MT),

Até 2018, antes dessa revisão estratégica, a atuação da

dedicada ao Projeto Casa Maggica, e outra em Itacoatiara

Fundação se definia em torno da promoção da cidadania, do

(AM), dedicada ao projeto Centro Cultural Velha Serpa

desenvolvimento integral dos indivíduos e do fortalecimento

–, além de desenvolver trabalhos em outros municípios

da atuação de organizações sociais e lideranças locais, em

e regiões estratégicas para a AMAGGI e para a própria

um trabalho de apoio à concretização dos potenciais de

Fundação.

pessoas e organizações, para a melhoria das comunidades
onde a AMAGGI opera. Com esse perfil, foram desenvolvidos

Entre 2017 e 2018, a Fundação empreendeu uma revisão

os projetos Transformar, Potencializa, Prêmio Fundação André

estratégica que renovou seu escopo de atuação. Assim,

e Lucia Maggi, Centro Cultural Velha Serpa, Casa Maggica,

a instituição definiu como foco até 2025 contribuir para

Mundo Maggico e Semeando Sustentabilidade (para mais

o fortalecimento do protagonismo social de jovens e

informações sobre os projetos e principais resultados de

lideranças para o desenvolvimento local sustentável (para

2018, acesse o capítulo “Áreas de atuação”).

Sobre a AMAGGI
A AMAGGI opera por meio de quatro áreas de negócio – Commodities, Agro,
Logística e Operações, e Energia –, mantendo um trabalho integrado e
sinérgico em toda a cadeia do agronegócio: originação e comercialização de
grãos e insumos; administração de armazéns, fábricas de esmagamento
de soja e misturadora de fertilizantes; operações portuárias; transporte
hidroviário e rodoviário; produção agrícola; exportação de grãos; e geração
e comercialização de energia elétrica.
Fundada em 1977, ao longo das últimas quatro décadas a companhia
soube levar sua presença não apenas a todas as regiões do Brasil, mas
também para além das fronteiras nacionais, atuando na Argentina,
Paraguai, Holanda, Noruega, Suíça e China.
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Missão, Visão e Valores
GRI 102-16

Missão
Contribuir para o desenvolvimento local e humano.

Política de Investimento Social
Privado

Visão

A atuação da Fundação orienta-se pela Política

Transformar pessoas e comunidades para o

de Investimento Social Privado (ISP)1 da AMAGGI,

desenvolvimento sustentável.

que define a forma como a companhia realiza

Valores
• Integridade - Ser ético, justo e coerente com o
que pensa, fala e faz.
• Consciência socioambiental - Promover a
cultura e a educação ambiental e social.
• Simplicidade - Concentrar-se no essencial,

investimentos nas localidades onde atua, por
meio do repasse financeiro voluntário anual para a
Fundação. Criada em 2015, essa política alinha-se
a um modelo que reflete a evolução do setor de
fundações de empresas, as quais deixam de ser
apenas agentes filantrópicos para assumir um
papel mais estratégico, capaz de potencializar

com objetividade, para atingir resultados

os impactos positivos gerados pelas atividades

significativos.

da companhia nas comunidades e regiões onde

• Humildade - Respeitar todas as pessoas, bem

desenvolve suas operações.

como a diversidade de ideias e de opiniões.
• Gestão participativa - Estimular a participação

Em 2018, a Política de Investimento Social

e engajamento das partes interessadas nos

Privado da AMAGGI passou por revisão, buscando

projetos da Fundação.

adequar o documento ao novo perfil de atuação

• Comprometimento - “Vestir a camisa”, ter

da FALM, a partir do novo Planejamento

paixão e orgulho pelo trabalho que realiza e

Estratégico 2018-2025, e ao Posicionamento

empenhar-se pelo sucesso da Fundação.

Global de Sustentabilidade2 da AMAGGI.

• Pioneirismo - Valorizar pessoas criativas,
inovadoras, participativas, ousadas, talentosas
e entusiasmadas, que fazem a diferença.
• Respeito às partes interessadas - Cultivar boas
relações, com diálogo e transparência.

1. Política de Investimento Social Privado: https://www.
fundacaoandreeluciamaggi.org.br/wp-content/uploads/2018/08/
Politica-de-Investimento-Social-Privado-Amaggi1-8.pdf.
2. Posicionamento Global de Sustentabilidade: https://www.amaggi.
com.br/sustentabilidade/posicionamento-global/
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Mapa de atuação
GRI 102-6, GRI 102-7

1 - Roraima
				Boa vista

1
RR

2 - Amazonas
		
Itacoatiara
		
Manaus

2
AM

3
RO

4
PA

3 - Rondônia
			 Ariquemes
				Cerejeiras
		
Porto Velho
			 Vilhena

5
MT

4 - Pará
				Paragominas

6
GO
Legenda
Transformar
Centro Cultural Velha Cerpa
Potencializa
Matriz
Casa Maggica
	Prêmio Fundação André e Lucia Maggi

6

Fundação André e Lucia Maggi | Relatório de Atividades 2018

7
PR
8 SC
9
RS

5 - Mato Grosso
			 Água Boa
		 Brasnorte
		 Campo Novo do Parecis
				Campos de Júlio
				Campo Verde
			 Confresa
		 Comodoro
Cuiabá
				Diamantino
			 Ipiranga do Norte
				Itiquira
Lucas do Rio Verde

Matupá
Nova Mutum
Nova Ubiratã
Novo Horizonte do Norte
Primavera do Leste
Querência
Rondonópolis
		 Santa Rita do Trivelato
				São Felix do Araguaia
			 São José do Xingu
		 Sapezal
			 Sinop
			 Sorriso
			 Tangará da Serra
		 Tapurah
				Vera

			
			
			
				
			

6 - Goiás
		
Rio Verde
7 - Paraná
		
Maringa
			 Paranaguá
8 - Santa Catarina
				 São Francisco do Sul
9 - Rio Grande do Sul
		
Passo Fundo
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Prêmios e reconhecimentos
• Empresa Amiga da Criança

•C
 ertificado de Responsabilidade Social de

Desde 2008 a AMAGGI conta com o

Mato Grosso

selo Empresa Amiga da Criança, um

Desde 2016, a Fundação tem sua

reconhecimento que a Fundação André e

atuação reconhecida pelo Certificado de

Lucia Maggi se empenha em assegurar. Todo

Responsabilidade Social da Assembleia

ano, a FALM envia seu Relatório de Atividades

Legislativa de Mato Grosso. Criado em 1997,

para a Fundação Abrinq, que analisa as ações

ele é concedido após a análise do Balanço

empreendidas pela organização para contribuir

Social de instituições, empresas, órgãos

com a garantia dos direitos de crianças e

públicos e organizações da sociedade civil,

adolescentes.

homenageando as contribuições em prol da
difusão da responsabilidade social na região de
Mato Grosso.

• Prêmio Brotar

• Prêmio Transformadores 2018

Oferecido pelo Instituto Desportivo da Criança

A Fundação conquistou o segundo lugar na

de Cuiabá a parceiros importantes, o Prêmio

Categoria Investimento Social e Comunidades

Brotar foi conquistado pela Fundação como

Sustentáveis, do Prêmio Transformadores

reconhecimento de um parceiro institucional

2018, promovido pela Rede Interamericana

que agrega conhecimento voltado à

de Fundações e Ações Empresariais para o

capacitação para o terceiro setor.

Desenvolvimento de Base (RedEAmérica). O
reconhecimento foi pelo trabalho desenvolvido
pela FALM por meio do projeto Potencializa.
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Compromissos institucionais e parcerias
GRI 102-12, GRI 102-13

Em seu novo Planejamento Estratégico 2018-2025, a Fundação

• Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE):

Além da Fundação ser cadastrada no Conselho

define a necessidade de considerar, em sua atuação, resultados

Desde 2010, a FALM é associada ao GIFE, que atua como um

Nacional de Assistência Social, também participa dos

de curto, médio e longo prazos, sempre alinhados aos impactos

centro de reflexão, organização e difusão de informações sobre

seguintes conselhos municipais:

e oportunidades dos temas assumidos pela AMAGGI em seus

Investimento Social Privado no Brasil, e ainda como um polo

compromissos globais para o desenvolvimento local.

de disseminação de tecnologias de ponta no terceiro setor. A
instituição também estimula a formação de parcerias, para que

Todo processo de construção participativa com partes

as ações na área social não estejam pulverizadas, formando

interessadas, internas e externas, é relevante para garantir

assim um conjunto mais eficiente para a melhoria das condições

sintonia entre, de um lado, as demandas e as necessidades do

do desenvolvimento sustentável do país.

• Conselho Municipal de Assistência Social –
Rondonópolis (MT);
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – Rondonópolis (MT);

negócio e, de outro, a dinâmica e as demandas locais. Assim, a
Fundação considera os compromissos institucionais assumidos
pela AMAGGI como oportunidades de atuação conjunta. São eles:

• Inovação em Desenvolvimento Local, do Centro de Estudos de
Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (ID Local/GVces):

• Conselho Municipal de Assistência Social de
Cuiabá (MT);

Desde 2012, a FALM faz parte do projeto ID Local/GVces,
• Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável da ONU;

iniciativa que busca fomentar a inovação na atuação de grandes
empresas com as comunidades dos territórios onde estão

empresas, fundações e institutos empresariais. Para a FALM,
essa é uma participação importante a fim de contribuir com sua
atualização em relação a esse tema em âmbito nacional.
• Pacto Nacional pela Erradicação do
Trabalho Escravo, do Instituto do Pacto
Nacional pela Erradicação do Trabalho
Escravo (InPACTO);

• Instituto Norte Amazônia de Apoio ao Terceiro Setor (INATS):
A FALM é filiada, desde janeiro de 2018, ao INATS, instituto com
sede em Porto Velho que congrega diversas organizações sem
finalidade econômica dedicadas ao desenvolvimento humano e
local na região Norte do país.

• Programa Empresa Amiga da Criança, da
Fundação Abrinq.

• Rede Interamericana de Fundações e Ações Empresariais para
o Desenvolvimento de Base (RedEAmérica):
Em 2019, a FALM tornou-se membro da RedEAmérica, uma rede

A Fundação também busca participar de agendas que discutam

do setor empresarial que se dedica a partilhar experiências,

temas relevantes para o desenvolvimento local, por meio de

conhecimentos e boas práticas para cumprir a missão de

parcerias e participação em redes e organizações que congregam

promover comunidades sustentáveis na América Latina.

instituições sociais:
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Adolescente – Cuiabá (MT);

inseridas e nos relacionamentos estabelecidos entre essas
partes, contribuindo também por meio da discussão com outras

• Pacto Global da ONU;

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

• Conselho Municipal de Assistência Social de
Itacoatiara (AM).
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Destaques 2018

Elaboração do

R$ 4.862.184,42 de
investimento em ações
e projetos.

Planejamento
Estratégico 2018-2025,
com novo portfólio de
atuação a partir de 2019.

09 organizações
premiadas pelo Prêmio

Fundação André e Lucia Maggi,
que contou com votação

virtual e transmissão
ao vivo, via Facebook, para
todo o Brasil.

110 crianças e

adolescentes matriculados
no Projeto Casa Maggica
Rondonópolis e 93 no
Projeto Casa Maggica Cuiabá.

Apoio na construção do

30 municípios com

atuação da Fundação
André e Lucia Maggi, nos
estados de Mato Grosso,
Rondônia, Amazonas, Paraná,
Rio Grande do Sul e Goiás.
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Expansão do Edital de
Chamamento Público do
projeto Centro Cultural
Velha Serpa para todo o Brasil,
com o recebimento de 92

propostas.

Recorde de
participações no projeto

Transformar, com a seleção de

300 pessoas que atuam em
organizações sociais, para as
capacitações on-line.

Plano Municipal de
Agricultura Familiar e
dos Povos Indígenas de
Querência (PMAFI), como

um dos resultados das ações
desenvolvidas pelos Grupos de
Trabalho do projeto Potencializa,
em Querência (MT).
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Governança
GRI 102-18

Estrutura de Governança Fundação André e Lucia Maggi

A estrutura de governança da Fundação André e Lucia Maggi é composta pelo
Conselho Curador - órgão máximo de deliberação; Conselho Fiscal - órgão de controle
interno com caráter fiscal; e Comitê Gestor - órgão executivo.
Desde 2015, a Fundação vem implementando melhorias em sua estrutura de

Conselho Curador

Ministério Público

governança, de acordo com o que estabelece o Guia das Melhores Práticas de
Governança para Institutos e Fundações Empresariais, elaborado pelo Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC) em parceria com o GIFE. Como resultado desse
trabalho, desde novembro de 2018 a Fundação conta com um novo organograma e uma
nova composição de seus conselhos. As mudanças já foram validadas pelo Ministério

Conselho Fiscal

Auditoria Externa

Público.
Os conselhos da Fundação são formados tanto por membros da família Maggi como
por diretores e colaboradores da AMAGGI. Todas as tomadas de decisão da FALM em

Diretoria Executiva

âmbito social, ambiental e econômico são realizadas pelo Comitê Gestor e validadas
pelo Conselho Curador. Isso inclui as movimentações financeiras da Fundação, seu
planejamento orçamentário anual e sua prestação de contas, também anual, e ainda
o planejamento de todas as ações, atividades e projetos da instituição.

Gerência de
Operações

Como instituição sem finalidade econômica responsável pela gestão do Investimento
Social Privado da AMAGGI, a Fundação encarrega-se de gerenciar os recursos repassados
pela companhia para serem aplicados em ações com a comunidade. Por ser considerada

Comunicação

uma instituição de natureza jurídica denominada Fundação Pública de Direito privado,
presta contas anualmente ao Ministério Público de todos os projetos e recursos utilizados.
Assim, a Fundação publica anualmente suas Demonstrações Financeiras, que
incluem o Balanço Patrimonial e os pareceres de auditores independentes e de seus

Contábil/RH

Administrativo/Financeiro

Desenvolvimento de
Comunidades

Desenvolvimento de
Pessoas

conselheiros fiscais. Além disso, a Fundação também disponibiliza seu Relatório de
Atividades anual, relatando todas as atividades desenvolvidas no período abrangido,
bem como seu Plano de Ação, que documenta o planejamento estratégico anual.
Toda a prestação de contas é divulgada no Diário Oficial do Estado e nos canais de
comunicação da FALM3.

Deliberativo
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Fiscalizador e Consultivo

Executivo

3. Para mais informações, acesse: https://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br/prestacao-de-contas/.
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Nos quadros abaixo, é possível verificar a composição do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Comitê Gestor da Fundação.

Conselho Curador

Conselho Fiscal

Membros do Conselho Curador

Cargo

Belisa Souza Maggi
Leonardo Maggi Ribeiro

Mandato

Membros do Conselho Fiscal

Cargo

Presidente

Derli Teobaldo Halberstadt

Presidente

Vice-presidente

Marcelo Tadeu Fraga

Conselheiro

Mandato

2018-2020
Nereu Bavaresco

Conselheiro

Claudio Roberto Sucla

Conselheiro

Claudinei Franscisco Zenatti

Conselheiro

Letícia Gomes Pedrini Gaitan

Suplente

Dante Pozzi

Conselheiro

Maria de Fátima Maggi Ribeiro

Conselheiro

Comitê Gestor

Pedro Jacyr Bongiolo

Conselheiro

Membros do Comitê Gestor

Cargo

Samuel Maggi Locks

Suplente

Juliana de Lavor Lopes

Diretora Executiva

Judiney Carvalho de Souza

Suplente

Aletéa Palomares Rufino dos Santos

Gerente de Operações

2018-2020

Mandato

2018-2022
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PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

Código de Conduta

Gestão de riscos e compliance

GRI 102-16, GRI 103-2, GRI 103-3, Tema material: Ética e

GRI 102-11, GRI 205-2

transparência

Membros do órgão de governança que receberam treinamento sobre as políticas do
Programa de Compliance/Integridade, por região

A Fundação possui um Mapa de Riscos, que elenca todos os
Para orientar seu comportamento perante todos os

riscos existentes ou possíveis relacionados a sua atuação,

seus públicos, a FALM segue o mesmo Código de Ética e

cuja atualização está prevista para 2019. Como tem duas

Conduta4 da AMAGGI. O documento está em sua quarta

estruturas físicas nas quais não se realiza nenhuma atividade

edição e contém informações sobre a Missão, a Visão e os

com impacto ambiental, a Fundação não possui uma política

Valores4 seguidos pela instituição, conduta profissional

específica de gestão ambiental, utilizando a da AMAGGI.

esperada, bem como diretrizes de relacionamento com
os colaboradores, a comunidade, os fornecedores, o meio

Como contratante de serviços – em 2018 foram firmados

ambiente e demais partes interessadas.

90 contratos entre a Fundação André e Lucia Maggi e

Região

Centro-Oeste

uma cláusula específica anticorrupção.
Em 2018, 91% dos colaboradores da Fundação participaram

a forma e os parâmetros de atuação da FALM por meio do

de treinamento sobre as políticas do Programa de

repasse financeiro voluntário feito anualmente.

Compliance/Integridade5 da AMAGGI, que trabalhou os
conceitos e o contexto prático dos temas tratados na Política

11

73%

Percentual de colaboradores
Colaboradores que receberam o
que receberam o treinamento,
treinamento, por região
por região

Região

Colaboradores,
por região

Norte

3

3

100%

Centro-Oeste

20

18

90%

Investimento Social Privado da AMAGGI. Atualizada em
2018 e com publicação prevista para 2019, ela estabelece

15

Membros do órgão de
Percentual de membros do órgão
governança que receberam o de governança que receberam o
treinamento, por região
treinamento, por região

Colaboradores próprios que receberam treinamento das políticas do Programa de
Compliance/Integridade, por região

prestadores –, a FALM dispõe, em todos os seus contratos,
A atuação da FALM também é orientada pela Política de

Membros do órgão
de governança, por
região

de Integridade e no Código de Ética e Conduta da companhia.

Colaboradores próprios que receberam treinamento das políticas do Programa de
Compliance/Integridade, por categoria funcional
4. Disponível nos seguintes sites: https://www.amaggi.com.br/sobre-a-empresa/codigo-de-etica-e-conduta/ e https://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br/a-fundacao/missaovisao-e-valores/.
5. Os 9% dos colaboradores, que não puderam participar do treinamento presencial, estavam em agendas externas
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Colaboradores,
por categoria
funcional

Colaboradores que receberam
o treinamento, por categoria
funcional

Percentual de colaboradores
que receberam o treinamento,
por categoria funcional

Operacionais

3

3

100%

Técnicos

12

10

83%

Administrativos

5

5

100%

Gestores

3

3

100%

Categoria funcional
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TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Desempenho econômico

seguintes. Esses relatórios servem de subsídio para as

sua sustentabilidade financeira nos próximos anos, a

As demonstrações contábeis da FALM relativas a 2018

GRI 201-1, G4-NGO8, G4-DMA Alocação de recursos,

reuniões dos conselhos Curador e Fiscal da instituição. São

organização vem estudando alternativas para diversificar

estão disponíveis entre os anexos deste relatório. Elas

GRI 103-2, GRI 103-3, Tema material: Alocação de

realizadas também auditorias externas e prestações de

a captação de recursos financeiros e econômicos, como o

também podem ser consultadas, assim como as dos

recursos e Ética e transparência

contas aos órgãos de controle social (Conselhos Municipais

aprimoramento do plano orçamentário e o estabelecimento

anos anteriores, no site da Fundação – https://www.

de Assistência Social e da Criança e do Adolescente) e

de parcerias que permitam otimizar recursos.

fundacaoandreeluciamaggi.org.br/prestacao-de-contas/ – e

A FALM é uma organização sem finalidade econômica e

Ministério Público. Além disso, todos os colaboradores são

sua principal mantenedora é a AMAGGI, que em 2018 fez

estimulados a avaliar e incrementar a eficiência do uso dos

o repasse voluntário de R$ 3.991.507,37. Além disso, a

recursos em cada projeto.

organização possui rendimentos de aplicações financeiras
próprias. Seu orçamento é planejado para manter e expandir

Em 2018, merece destaque a execução da primeira auditoria

projetos e ações, de acordo com os objetivos previamente

externa de processos e projetos, com a contratação de uma

definidos, sem comprometer seu equilíbrio financeiro. Os

consultoria específica de terceiro setor. Além de garantir

valores a serem utilizados em cada projeto e ação são

que as ações da Fundação sejam executadas de acordo

aprovados pelo Conselho Curador.

com os processos internos, ela permitiu identificar alguns
processos que a instituição ainda não possui, mas que

Para gerir seu orçamento, a Fundação elabora planos

podem vir a aperfeiçoar sua gestão.

anuais, de acordo com as ações e atividades dos projetos
que desenvolve, buscando manter o superávit. Conforme

Além de seu processo orçamentário, a Fundação também

dispõem as diretrizes estabelecidas em seu Estatuto

conta com um procedimento interno e uma política de

Social, o planejamento orçamentário passa por validação do

Aquisição de Materiais e/ou Serviços, com diretrizes de

Conselho Curador, órgão deliberativo máximo da Fundação,

avaliação de preço, questões socioambientais, cotações

com acompanhamento mensal.

e demais processos para a realização de aquisições,
sejam compras pontuais, contratação de consultorias

A prestação de contas da Fundação é feita por meio

especializadas ou aquisição de imobilizados.

de relatórios trimestrais com informações referentes
ao período sobre as ações planejadas x realizadas,

Na Fundação, o tema Desempenho Econômico vai

demonstração contábil e financeira remetendo ao

além da gestão dos recursos financeiros investidos

orçamento, além das ações planejadas para os três meses

pela mantenedora. Assim, com o objetivo de garantir

13

Fundação André e Lucia Maggi | Relatório de Atividades 2018

no Diário Oficial de Mato Grosso do dia 08 de maio de 2019.

Demonstração do Valor Adicionado (R$)
2016

2017

2018

8.347.339,05

5.972.709,62

4.857.395,65

0,00

0,00

0,00

Valor adicionado bruto

8.347.339,05

5.972.709,62

4.857.395,65

Retenções

6.497.970,36

5.675.606,98

4.862.184,42

Valor adicionado líquido produzido pela organização

1.849.368,69

297.102,64

-4788,77

0,00

0,00

0,00

Valor adicionado total a distribuir

1.849.368,69

297.102,64

-4788,77

Distribuição do valor adicionado

1.849.368,69

297.102,64

-4788,77

Receitas
Insumos adquiridos de terceiros

Valor adicionado recebido em transferência
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GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-41

A Fundação encerrou o ano de 2018 com 38 colaboradores (em 2017 eram 42), sendo 23

A gestão executiva da Fundação é realizada por colaboradoras cedidas pela AMAGGI, que

próprios e 15 terceirizados . Todos os colaboradores próprios são cobertos por acordos de

compõem o Comitê Gestor, a saber, a Diretora Executiva Juliana de Lavor Lopes e a Gerente

negociação coletiva. A Fundação contou ainda, no último ano, com o apoio de 9 voluntários,

de Operações Aletéa Palomares Rufino dos Santos, ambas eleitas pelo Conselho Curador.

6

que se ocuparam da avaliação de projetos inscritos na terceira edição do Prêmio Fundação
André e Lucia Maggi, em um total de 176 horas e 40 minutos de trabalho voluntário exercido.

Colaboradores por contrato de
trabalho e gênero
Contrato
permanente

Colaboradores por jornada e gênero

Contrato
temporário

Próprios

Tempo
integral

Meio
período

Contrato
permanente

Contrato
temporário

20

0

Próprios

Próprios

Masculino

2

0

Masculino

2

0

Centro-Oeste

Feminino

21

0

Feminino

21

0

Norte

3

0

Total próprios

23

0

Total próprios

23

0

Total próprios

23

0

Centro-Oeste

15

0

15

0

Terceirizados

Terceirizados

Terceirizados

Masculino

10

0

Masculino

0

10

Feminino

5

0

Feminino

0

5

Total terceirizados

Total terceirizados

15

0

Total terceirizados

0

15

Total próprios +
terceirizados

Total próprios +
terceirizados

38

Total próprios +
terceirizados

38

6. Entre os 15 terceirizados, foram computados os colaboradores que compõe o Conselho Curador, com 9 membros; o Conselho Fiscal, com 4 membros; e o Comitê Gestor, com 2 membros.
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Colaboradores por contrato de
trabalho e região
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EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

Pesquisa de Engajamento

Desenvolvimento profissional
GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3, GRI 103-2,

No final de 2017, a AMAGGI realizou uma Pesquisa de Engajamento a fim de conhecer a percepção dos colaboradores

GRI 103-3, Tema material: Programas e treinamentos de

sobre a companhia e identificar pontos positivos e de melhoria. A Fundação participou da pesquisa, que foi estruturada

colaboradores

de modo a permitir um recorte dos resultados específicos para seus colaboradores, diante dos quais traçou um plano
de ação para alcançar melhorias. Com bons resultados, a pesquisa revelou que, em relação aos colaboradores da FALM:

A Fundação considera prioritário que sua equipe possa
contar com um ambiente de trabalho saudável e com

100% dos

colaboradores
reconhecem que a
FALM e a AMAGGI
desenvolvem ações
socioambientais

97% conhecem os
valores da FALM

96% sentem orgulho
de trabalhar na FALM e
estão engajados nesse
trabalho

88% consideram

que as ações e projetos
oferecidos pela FALM
são de qualidade

todas as condições para desenvolver as competências
necessárias à execução da estratégia da instituição, de
acordo com seus valores. Assim, em 2018 a Fundação
proporcionou cerca de 1.800 horas em capacitações a seus
colaboradores, em nível de gestão ou não, o que incluiu um
treinamento in company dedicado a melhorar a fluência e
bem-estar da equipe, elevar o desempenho e melhorar o
relacionamento interpessoal.

88% compreendem

que a FALM oferece
os recursos
necessários para o bom
desenvolvimento de
suas atividades

Todos os colaboradores da Fundação em cargos de
liderança (gestores), participam da Escola de Líderes,
um programa oferecido pela AMAGGI para subsidiar
o desenvolvimento das competências técnicas e
comportamentais necessárias às funções de liderança. A
entrada no programa se dá pelo Assessment, um processo
de identificação de potencialidades e talentos que permite
apreender o perfil profissional do colaborador e inseri-lo em
um projeto de carreira que seja mais produtivo na aplicação
de seu talento dentro da organização. Com essa avaliação,
obtém-se um mapa das competências, habilidades, atitudes
e valores individuais, bem como pontos de desenvolvimento
e treinamento.

15

Fundação André e Lucia Maggi | Relatório de Atividades 2018

Informações
financeiras

Créditos

Informações
institucionais

Mensagem
da presidente

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Áreas de atuação

Sobre o relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Anexos

Informações
financeiras

Informações
institucionais

Créditos

Público interno
Os colaboradores que não ocupam posições de gestão também são apoiados em seu
desenvolvimento de carreira, participando da Escola de Talentos, programa da AMAGGI

Colaboradores que receberam avaliação de competências, por gênero e categoria funcional *
Número de colaboradores próprios
que receberam avaliação de
competências

Número de
colaboradores próprios

Percentual de colaboradores
próprios que receberam avaliação
de competências

Masculino

1

2

50%

Feminino

15

21

71%

Total

16

23

70%

Gestores

3

3

100%

Técnicos

7

12

58%

Administrativos

5

5

100%

Operacionais

1

3

33%

16

23

70%

dedicado a promover seu desenvolvimento técnico e comportamental. Esse programa
também se inicia com um processo de avaliação de competências, realizado em conjunto com
o gestor, a fim de mapear as potencialidades e os talentos individuais, bem como identificar
gaps de desenvolvimento e oportunidades de treinamento, que poderão ser trabalhados

Gênero

individualmente por meio do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

Categoria funcional

Total

• Os dados referem-se aos colaboradores participantes da Escola de Líderes e da Escola de Talentos. Em 2018, não houve avaliação dos colaboradores não gestores novos na equipe, por conta do
pouco tempo desenvolvendo suas atividades na FALM, o que não é subsídio suficiente para que pudessem ser avaliados e fazer suas avaliações.
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Público interno
Outra ação realizada pela Fundação com foco no

violação de direitos humanos em suas operações e em sua

desenvolvimento de seus colaboradores é o Programa Auxílio

cadeia de valor. Com duração de 8 horas, o treinamento

Educação, que busca incentivar o aperfeiçoamento técnico

foi oferecido para a gerente de operações, coordenadoras

e profissional. Por meio dele, a FALM oferece apoio financeiro

e alguns analistas (o equivalente a 17% do quadro de

de 10% a 50% em custos de cursos de graduação e pós-

colaboradores). Após os treinamentos, o assunto foi

graduação, e de até 100% em cursos de curta duração,

disseminado em diálogos internos.

palestras e congressos, entre outras formações técnicas. Em
2018, quatro colaboradores ingressaram em uma formação

A Fundação também oferece apoio a seus colaboradores

de nível superior (dois cursos no formato MBA, e dois em

em transição para aposentadoria, garantindo, por meio de

nível de tecnólogo), representando um investimento de

acordo coletivo, estabilidade àqueles que estão a 12 meses

aproximadamente R$ 4.490,00.

da aquisição do direito ao afastamento, desde que tenham
05 anos de trabalho na organização. A Fundação ainda

Em 2018, a Fundação realizou ainda, em parceria com a

incentiva a adesão a um programa de previdência privada,

Rede Uniethos, uma Oficina de Direitos Humanos, com o

para o qual o colaborador pode optar em contribuir com um

objetivo de contextualizar o tema e tratar dos impactos

percentual de 1% a 4% de seu salário, e a FALM contribui

e responsabilidades das empresas quanto ao risco de

com o mesmo valor.

Média de horas de treinamento, por categoria funcional e gênero
Número de
colaboradores

Número de horas de
treinamento

Média de horas de
treinamento por
colaborador

Operacionais

3

75,30

25,10

Técnicos

12

802,40

66,87

Administrativos

5

332,10

66,42

Gestores*

18

571,30

31,74

Total

38

1.781,10

46,87

Masculino

12

150,10

12,51

Feminino

26

1.631,00

62,73

Total

38

1.781,10

46,87

Categoria funcional

Gênero

*A categoria funcional "gestores" (18) contempla colaboradores e membros dos conselhos da FALM.
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REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

Diversidade
GRI 405-1, GRI 405-2, GRI 406-1, GRI 412-2,
G4-DMA Gênero e diversidade, GRI 103-2, GRI 103-3,
Tema material: Diversidade, igualdade de oportunidades e
combate à discriminação
A Fundação adere, em suas práticas, aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, sobretudo no que concerne à
diversidade étnica e de gênero, buscando atender, em suas
atividades, aos diversos públicos.
No que se refere ao apoio à igualdade de gênero, em 2018
o quadro funcional de colaboradores próprios da FALM era
composto por 91% de mulheres e 9% de homens. O Comitê
Gestor da instituição é composto apenas por mulheres.
A Fundação não pratica diferenciação por gênero do saláriobase mínimo pago aos colaboradores. Em uma mesma
categoria funcional, a diferenciação salarial decorre de
fatores como qualidade, entregas e resultados. Os benefícios
oferecidos aos colaboradores são os mesmos em todas as

O Projeto Potencializa, realizado na cidade de Querência

categorias e gêneros. A FALM oferece a licença-maternidade/

(MT), contou com a participação da população indígena nas

paternidade estendida, para ambos os gêneros.

atividades da agenda de desenvolvimento local. Toda a logística
e viabilização material de sua participação nas atividades foi

Todos os projetos desenvolvidos pela Fundação visam à

proporcionada pela Fundação, que acredita na importância

participação e integração de indivíduos oriundos dos mais

fundamental de dar voz aos povos indígenas e inseri-los nos

pela AMAGGI desde 2016. Por meio dele, é possível realizar

diversos grupos, em termos de gênero, etnia, idade ou

processos de tomada de decisão da gestão municipal (para mais

reclamações e denúncias relativas à fraude, corrupção,

raça, entre outros. Esse atendimento à diversidade está

informações, acesse o capítulo “Áreas de atuação”).

irregularidades contábeis, furtos, danos ao patrimônio, assédio

intrinsecamente correlacionado aos temas locais, uma

sexual, assédio moral, bem como qualquer ação contrária a

vez que o público-alvo das ações é definido a partir da

Não tolerando nenhum tipo de discriminação e concedendo

seu Código de Ética e Conduta. O canal pode ser acessado

identificação das temáticas locais, por meio da metodologia

a todos igualdade de direitos e deveres, com base nos

pela central de atendimento 0 800 64 70 004; pelo e-mail

de investigação apreciativa, o que garante o respeito às

princípios de direitos humanos, a FALM oferece para denúncias

denuncia@amaggi.com.br; e pelo formulário disponível no link

características culturais, aos saberes e fazeres locais.

e reclamações o mesmo Canal de Denúncia disponibilizado

https://canalconfidencial.com.br/amaggi/.
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Em 2018, não houve nenhuma denúncia requerendo
intervenção da área de Recursos Humanos da FALM
(aplicação de medida disciplinar, suspensão ou rescisão

Percentual de colaboradores próprios, por categoria
funcional, gênero, faixa etária e raça/cor*

do contrato de trabalho). As reclamações e denúncias são

Técnicos

Administrativos

Operacionais

Gestores

analisadas e solucionadas por uma equipe especializada,
sendo o sigilo das informações garantido por lei. A área

Gênero

responsável pelo tratamento dessas informações é o
departamento de Segurança Corporativa da AMAGGI.

Masculino

0%

20%

33%

0%

Para os próximos anos, a Fundação continua com a premissa

Feminino

100%

80%

67%

100%

18 - 22

8%

20%

0%

0%

23 - 27

42%

0%

0%

0%

28 - 32

25%

0%

0%

33%

Percentual de integrantes do Comitê
Gestor, por gênero e faixa etária

33 - 37

8%

40%

33%

67%

Gênero

38 - 58

17%

40%

67%

0%

58%

40%

0%

67%

60%

67%

33%

de integrar gênero e diversidade em seus programas,
buscando aprimorar formas de mensurar essa integração e

Faixa etária

fortalecer essa agenda.

Masculino

0%

Feminino

100%

Raça/cor: pardos e negros

Faixa etária
38 - 58

Raça/cor: branco

100%

42%

*A somatória de brancos, pardos e negros não da 100%, pois um dos colaboradores da FALM preferiu não declarar
a cor/raça.
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Fornecedores
GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 204-1, GRI 414-1

Em 2018, a Fundação formalizou e publicou internamente
sua Política de Aquisição de Materiais e/ou Serviços, que
traz diretrizes sobre questões como o processo de compras
(desde a identificação da necessidade de aquisição até
sua efetivação), práticas comerciais que podem constituir
conflito de interesses e processos de cotação e avaliação
de riscos, práticas socioambientais e preços.
Em sua relação com fornecedores ou prestadores de
serviços, a Fundação tem como premissa não gerar
impactos negativos na sociedade, adotando a prática de
solicitar certidões comprovando a ausência de eventuais
débitos trabalhistas e fiscais a todo fornecedor identificado
como de médio e alto risco; em caso de não apresentação
do documento, ou de certidão positiva, a FALM não
prossegue com a contratação. Para os fornecedores com
certidões regularizadas e que atendam às necessidades
da FALM, segue-se a assinatura de contrato, com cláusulas
específicas vedando a exploração de trabalho infantil,
degradante ou análogo ao escravo em sua cadeia de
produção/atividades.
A Fundação também adota a prática de priorizar a
contratação de fornecedores locais, ou seja, que atuem nos
municípios onde estão instaladas suas estruturas físicas e
a matriz da FALM. No caso de materiais e/ou serviços que
não sejam encontrados nessas localidades, ou cujos valores
sejam muito superiores ao previsto, a organização busca
fornecedores em outras regiões.
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Planejamento Estratégico 2018-2025
A Fundação está constantemente em busca de aperfeiçoar

Interessada em compreender o quanto vem agregando

sua ação junto às comunidades e de ampliar seu impacto

valor ao negócio da AMAGGI e o quanto é possível melhorar

social. Assim, por duas vezes já realizou revisões em sua

seus investimentos em ações e projetos, a FALM, em seu

estratégia de atuação: a primeira, empreendida em 2013,

segundo processo de revisão estratégica, incluiu a escuta

culminou na elaboração de suas Diretrizes Estratégicas e de

de diversas áreas da companhia e de partes interessadas

seu Plano de Ação 2014-2018; a segunda, realizada entre

externas, apontando que sua atuação deve manter-se

2017 e 2018, teve como fruto o Planejamento Estratégico

alinhada a Missão de “contribuir com o desenvolvimento

2018-2025, com a definição de um novo portfólio de atuação

local e humano”, em um compromisso social junto às

a partir de 2019. Segundo ele, a Fundação tem como horizonte

comunidades. É dessa forma que seu trabalho pode agregar

ser, até 2025, uma instituição de referência, pela capacidade

valor à atuação da AMAGGI, que tem como Visão “Ser uma

de trabalhar em parcerias, acelerando o desenvolvimento local

empresa de referência no desenvolvimento sustentável”.

nas regiões estratégicas para a AMAGGI e a FALM.
A FALM encerra seu processo de redefinição estratégica
Se até 2018 o trabalho da Fundação estava voltado para

com a produção de novas diretrizes e a elaboração de um

a promoção da cidadania, o desenvolvimento integral dos

Plano de Metas desafiador para 2025, detalhado a seguir

indivíduos e o fortalecimento da atuação de organizações

no Mapa Estratégico 2018-2025. A Fundação segue

sociais e lideranças locais, com a nova revisão estratégica

empenhada na condução de programas mais focados

seu foco volta-se para a proposta de contribuir para

ao desenvolvimento sustentável das comunidades, e

o fortalecimento do protagonismo social de jovens e

buscando um trabalho em rede com outros parceiros e

lideranças para o desenvolvimento local sustentável.

organizações sociais.

Do ponto de vista da gestão, o principal desafio de 2018 para a FALM foi a
implementação da nova revisão estratégica e a elaboração do novo portfólio. Todo
esse processo foi bastante desafiador, pois tivemos de lidar simultaneamente
com a reestruturação do novo portfólio e com o andamento dos projetos do
portfólio anterior. Foi um momento de olhar para o futuro e para o presente ao
mesmo tempo, de tentar equilibrar as duas coisas, o que cumprimos com sucesso.
Aletéa Rufino - Gerente de Operações da Fundação André e Lucia Maggi
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Mapa Estratégico 2018-2025
Missão: Contribuir para o desenvolvimento local e humano.

Organizado em quatro dimensões – Valor Agregado, Partes
Interessadas, Processos Internos, e Aprendizagem &

Visão: Transformar pessoas e comunidades para o desenvolvimento sustentável.

Desenvolvimento – o Mapa Estratégico 2018-2025 traz os
objetivos e metas da Fundação para esse período. No Plano
de Ação 2019, a seguir, pode-se observar aqueles que serão

Ambição: Seremos uma instituição de referência, pela capacidade de trabalhar em parcerias, acelerando o desenvolvimento local nas regiões estratégicas para a AMAGGI e FALM.

priorizados no próximo ano.

Benefícios Compartilhados

Metas 2019
• Implantar as ações/projetos e programas relacionados ao
novo portfólio 2019-2025;

Dimensão
Valor Agregado

VA1: Fomentar uma atuação em
rede para estruturar soluções
transformadoras

Aceleração de Impacto Positivo

VA2: Fortalecer a atuação social na
cadeia produtiva do agronegócio

VA3: Estimular o protagonismo
das gerações futuras no
desenvolvimento local

VA4: Proporcionar o desenvolvimento
de habilidades individuais e coletivas

VA5: Garantir o crescimento e perenidade da Fundação

• Aumentar o diálogo entre as redes locais para o
desenvolvimento de projetos com a comunidade;
• Desenvolver meios capazes de estabelecer parcerias
locais para a otimização dos recursos existentes entre a

Dimensão
Partes
Interessadas

FALM e as regiões de atuação;

Fortalecimento e Inovação
PI1: Ampliar a capacidade de
realização e articulação de
parcerias

PI2: Compartilhar conhecimentos
e co-criar soluções nas regiões
estratégicas

interessadas.

PrI2: Aproximar e alinhar estratégias
da AMAGGI e FALM

PrI1: Expandir parcerias institucionais

Dimensão
Processos
Internos

Dimensão
Aprendizagem &
Desenvolvimento

Fundação André e Lucia Maggi | Relatório de Atividades 2018

PI3: Promover a formação integral
de jovens e de novas lideranças

PI4: Unir pessoas e forças em prol de um valor
compartilhado

Atuação Articulada

• Melhorar a comunicação institucional com as partes
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Colaboração

Conhecimento

Recursos

PrI4: Capturar e internalizar
conhecimento e melhores práticas

PrI5: Diversificar a
captação de recursos

Capital Tecnológico

Capital Humano

AD1: Estruturar plataforma
de tecnologia adequada a
estratégia e projetos

AD2: Desenvolver
competências necessárias
para execução da estratégia

PrI3: Fortalecer a comunicação institucional com
partes interessadas

Eficiência Operacional
PrI6: Aperfeiçoar a gestão
administrativa e contábil para os
desafios futuros da Fundação

PrI7: Construir métricas para
avaliação de desempenho e
demonstração de valor

Capital Organizacional
AD3: Consolidar processo
de governança da Fundação

AD4: Assegurar alinhamento
dos colaboradores à
estratégia

AD5: Desenvolver cultura
de monitoramento e gestão
do desempenho

Mensagem
da presidente

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Áreas de atuação

Sobre o relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Informações
institucionais

Portfólio de Projetos 2019-2025
Com a nova revisão estratégica, os projetos desenvolvidos pela FALM até 2018 passarão por ajustes que permitam alinhá-los à premissa de contribuir para o fortalecimento do protagonismo social de jovens e lideranças para o desenvolvimento local
sustentável. No quadro abaixo, é possível verificar as principais mudanças em cada projeto.

Atuação até 2018

Atuação a partir de 2019

Projeto Casa Maggica
Desde 2009 o Projeto Casa Maggica, realizado em parceria com as escolas públicas do
município de Rondonópolis (MT), vem contribuindo para a formação integral e integrada
de crianças e adolescentes, tendo a arte-educação como meio para a construção e o
desenvolvimento da cidadania. Em um espaço físico gerido pela FALM, o projeto oferecia
diariamente atividades extracurriculares para esse público, no contraturno escolar.

A partir de 2019, as ações desse projeto estarão direcionadas para o fortalecimento do protagonismo social de jovens e lideranças
locais, por meio da realização de oficinas promovidas pela FALM e da cedência do espaço físico para parceiros da comunidade. Assim,
o espaço antes denominado Projeto Casa Maggica passa a ser chamado de Espaço Coletivo Fundação André e Lucia Maggi.
O objetivo é tornar esse espaço um local de trocas criativas, em uma atuação integrada da FALM, parceiros locais e jovens e
lideranças locais de diversas faixas etárias.

Projeto Centro Cultural Velha Serpa
Desde 2009 a FALM realiza ações voltadas ao desenvolvimento de atividades sociais,
capacitação e disseminação da cultura local no município de Itacoatiara (AM), no Centro
Cultural Velha Serpa, que ocupa o prédio do antigo Matadouro Municipal e cujo nome remete
à história do município.

A partir de 2019, as ações da FALM nesse espaço estarão voltadas ao fortalecimento do protagonismo social de jovens e lideranças
locais, por meio da realização de oficinas educativas e apresentações culturais e da cedência do espaço para parceiros e para a
comunidade. O local passa a ser chamado de Espaço Coletivo Centro Cultural Velha Serpa.

Projetos Transformar, Potencializa e Prêmio Fundação e André Lucia Maggi
Transformar: por meio de capacitações on-line, busca contribuir para a capacitação de
organizações do terceiro setor e de iniciativas sociais, estimulando melhores práticas,
incentivando o desenvolvimento local, o fortalecimento institucional, o trabalho em rede e a
sustentabilidade dessas organizações e iniciativas.
Potencializa: o projeto visa mobilizar as comunidades a criarem uma agenda de discussão
sobre o desenvolvimento sustentável local, estimulando os cidadãos a assumirem papéis de
protagonistas, unindo-se a redes já instaladas nos municípios.
Prêmio Fundação André e Lucia Maggi: a premiação busca reconhecer e incentivar as
melhores práticas de instituições e empreendedores sociais que contribuem para o
desenvolvimento local sustentável dos municípios onde a AMAGGI atua.
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O novo portfólio de atuação da Fundação, a partir de 2019, traz diferentes formas de atuação, sempre alinhadas à Missão, à Visão e
aos Valores da FALM e da AMAGGI. Nesse contexto, os projetos Transformar, Potencializa e o Prêmio Fundação André e Lucia Maggi
serão descontinuados a partir de 2019, dando espaço para os novos projetos: Movimento Desafio Global e Investimento Social
Comunitário nos Municípios Prioritários.
O primeiro, terá como foco estimular os jovens a se perceberem como agentes de transformação de suas realidades por meio da
criação de soluções inovadoras para a resolução de problemáticas percebidas em seu cotidiano. Já o segundo, terá o objetivo de
fortalecer a relação da AMAGGI com a comunidade, com foco no desenvolvimento local e humano, visando a qualidade de vida de
seus diversos públicos de relacionamento.
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GRI 102-42, G4-DMA Monitoramento, avaliação e aprendizagem, GRI 103-2, GRI 103-3, Tema material: Resultados,
eficácia e impactos dos programas / Impactos econômicos indiretos / Comunidade local, povos indígenas e tradicionais

Em 2018, em consonância com a Missão de “Contribuir

Para a comunicação e o engajamento com cada público,

para o desenvolvimento local e humano” e a Visão

a organização conta com uma ferramenta de controle

de “Transformar pessoas e comunidades para o

específica, que está em fase de revisão e aprimoramento. Já o

desenvolvimento sustentável”, a Fundação atuou com

monitoramento e a avaliação dos projetos são feitos por meio de

os projetos Casa Maggica, Centro Cultural Velha Serpa,

relatórios trimestrais de desempenho, comparando-se as ações

Transformar, Potencializa e com o Prêmio Fundação André e

executadas com o planejamento orçamentário para possíveis

Lucia Maggi, a fim de contribuir para o desenvolvimento local

ajustes e adequações. Os indicadores de monitoramento

sustentável, o engajamento das lideranças sociais locais, a

são customizados para cada iniciativa, contemplando

capacitação de instituições sociais e o desenvolvimento de

particularidades na forma de aplicação e desenvolvimento de

cidadãos por meio da arte-educação.

cada uma delas.

Com o objetivo de cumprir sua missão em cada localidade, a FALM procura
definir, monitorar e avaliar, segundo as necessidades locais, as principais
partes interessadas e os projetos desenvolvidos. Na Fundação, identificar os
processos que necessitam de aprimoramento e incentivar a incorporação de
boas práticas e aprendizados acumulados constitui uma prática cotidiana.
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Atividades do projeto Casa Maggica
Rondonópolis (MT)

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

GRI 102-40, GRI 203-2, GRI 413-1

Projeto Casa Maggica Rondonópolis

previstas no Projeto Político Pedagógico, elevando a qualidade do
atendimento e os resultados do projeto.

Desenvolvido desde 2009 no município de Rondonópolis (MT), o
Projeto Casa Maggica procura contribuir para a formação integral e

Resultados que podem ser observados, por exemplo, na percepção,

integrada de crianças e adolescentes, recorrendo à arte-educação

por parte dos jovens e de suas famílias, de melhorias em relação aos

para a construção e o desenvolvimento da cidadania.

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para a formação
cidadã. Eles relatam melhorias sobretudo em aspectos ligados à

Articulando suas ações com escolas da rede pública de ensino,

atitude, com um fortalecimento dos vínculos familiares, sempre sob

o projeto oferece atividades extracurriculares a crianças e

a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e

adolescentes no contraturno escolar, além de desenvolver

comunitária, estimulando o desenvolvimento do protagonismo.

ações de acompanhamento escolar e fortalecimento de vínculos
familiares, junto com as famílias, escolas parceiras e comunidade.

No último ano, participaram do projeto 110 crianças e adolescentes,

Assim, colabora para o aprendizado e a troca de experiências,

entre 10 e 16 anos, e do total de inscritos 53 participantes

estimulando a interação comunitária no processo de formação do

desistiram, o equivalente a 48,2%. O motivo mais relevante das

indivíduo.

desistências apresentado pelos familiares foi a dificuldade de
transporte, o equivalente a 18,2%. Em segundo lugar, com 11,8%

Em 2018, as oficinas da Casa Maggica passaram por uma mudança,

das desistências, deu-se em virtude do desinteresse pelas

transitando de um perfil mais técnico (técnica de dança ou técnica

atividades propostas. Embora sejam índices significativos, a

de música, por exemplo) para outro mais integrador, que entende

Fundação considera-os aceitáveis conforme metodologia do projeto.

a arte-educação como um processo mais amplo e valoriza mais a

Outros motivos de desistência tiveram um impacto menor, como o

participação cidadã dos jovens. Além disso, foram incorporados

ingresso no mercado de trabalho, a participação em outros projetos

às atividades temas transversais, como empreendedorismo,

ou cursos, e a dificuldade de conciliar a escola e o projeto.

1,8%

Trabalho

mudanças são reflexo da aprovação, nesse mesmo ano, do Projeto

Vale ressaltar que até 2017, a Fundação disponibilizava transporte

4,5%

Dificuldade conciliar escola/projeto

Político Pedagógico (PPP) da FALM, que dá relevo à questão do

próprio aos participantes para o local do projeto. Em 2018, a

protagonismo social e juvenil.

instituição ofereceu vale transporte para o deslocamento, no

5,5%

Entrou em outro projeto

Principais causas de
desistência do projeto
em 2018

protagonismo juvenil, práticas ambientais e cultura digital. Essas
7

entanto, alguns estudantes não conseguiram dar continuidade
Algumas mudanças também foram operadas nas vagas e no perfil

ao projeto pois as linhas de ônibus eram escassas na região. Em

dos participantes do Projeto Casa Maggica: o número de vagas foi

relação ao novo formato metodológico, a Fundação pretende alterar

reduzido de 240 para 180, e a faixa etária atendida passou de 07

o ciclo do projeto em 2019, de anual para trimestral, e reduzir a carga

a 16 anos para 10 a 16 anos. Esses ajustes foram realizados para

horária por atividade, de modo a contribuir com a participação e o

viabilizar a aplicação das novas atividades de práticas integradoras

aumento da permanência dos participantes.

7. O Projeto Político Pedagógico (PPP) foi construído pela equipe da FALM, com o apoio técnico de consultoria externa, que se baseou nas políticas públicas de ensino e educação nos três níveis. A construção
e aplicação desse projeto tem a intenção de promover a interação educacional com a cultura e identidade local, por isso cada PPP é único de cada unidade de ensino e atualizado periodicamente.
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Participantes do projeto Casa Maggica
Cuiabá (MT) em visita à matriz da AMAGGI

Projeto Casa Maggica
GRI 102-40, GRI 203-2, GRI 413-1

Projeto Casa Maggica Cuiabá

inauguração prevista para 2018, mas necessidades de
regularização física e de documentação adiaram essa

Seguindo o projeto já desenvolvido na Casa Maggica de

previsão para 2019.

Rondonópolis, em 2017 a Fundação deu início à implantação
da iniciativa na cidade de Cuiabá (MT), que também já segue

No último ano, o Projeto Casa Maggica Cuiabá recebeu a

o novo Projeto Político Pedagógico da FALM. O espaço

matrícula de 93 crianças e adolescentes, entre 10 e 14

físico está em processo de regularização e funcionará

anos, oriundas de 82 famílias. O índice de desistência

na zona Oeste da cidade, por isso no último ano o projeto

ficou em 41,9%, sendo motivado pelo desinteresse

desenvolveu suas atividades em duas escolas da rede

nas atividades, transferência de escola ou residência,

pública municipal, localizadas nessa mesma região, que

participação em outros cursos ou necessidade de ajudar

conta com pouca oferta de projetos sociais. Concebido

os pais em casa, e ainda pela dificuldade encontrada pelos

a partir de um diagnóstico em parceria com entidades

responsáveis para levarem os participantes até o local das

municipais e instituições sociais, o espaço tinha sua

atividades. A partir da análise dos dados de desistência,
foi identificado que a prática adotada no projeto de
revezamento de arte-educadores, que tinha o intuito de
promover o acesso a várias linguagens artísticas, não
agradava os participantes. Portanto, com o objetivo de

Atividades nas escolas
de Cuiabá.

aumentar a retenção e participação dos jovens, a FALM fará
alterações na prática de conduzir as oficinas, eliminando a
alternância de arte-educadores.
Em relação aos resultados obtidos, os participantes
do projeto perceberam melhorias em relação aos
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para

Mundo Maggico

a formação cidadã, observando melhorias principalmente

mas uma tecnologia social, uma metodologia própria da

em aspectos atitudinais e no fortalecimento dos vínculos

Iniciado em 2015 como piloto, o Mundo Maggico é uma iniciativa

FALM que foi aplicada ao longo de 2018 no Projeto Casa

familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a

complementar ao Projeto Casa Maggica, dedicado a reaplicar

Maggica Rondonópolis e nas atividades de arte-educação

socialização e a convivência familiar e comunitária,

tecnologias sociais já sistematizadas pela organização em

realizadas por meio do Projeto Casa Maggica Cuiabá. Assim,

estimulando o desenvolvimento do protagonismo. O

outros espaços públicos, com enfoque no desenvolvimento

a Fundação validou o Mundo Maggico como tecnologia

sistema de monitoramento de resultados do projeto foi

local das comunidades onde a AMAGGI e a FALM atuam.

social, aplicando-o dessa forma ao longo de 2018 e que

integralmente concluído, abrangendo os processos de
inscrição, matrícula, diagnóstico e a frequência.

continuará a seguir um guia nas atividades realizadas a partir
Após a finalização do Projeto Político Pedagógico e do
diagnóstico realizado para a implantação da Casa Maggica
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• Projeto Cultura na Escola

Localizado em Itacoatiara (AM), o Centro Cultural Velha Serpa

Em 2018 a Fundação recebeu 92 propostas de atividades

é um espaço onde a Fundação promove ações voltadas ao

nesse campo, com a seleção de 13 delas, ligadas a

desenvolvimento de atividades sociais, educativas e de

produtoras culturais oriundas das cidades amazonenses

Dedicado a resgatar a herança cultural difundida nos costumes, crenças e nos prédios

disseminação da cultura local. Inaugurado em 2009, após a

de Itacoatiara, Manaus e Parintins, além de Brasília, Cuiabá

históricos de Itacoatiara (AM), o projeto oferece, desde 2014, oficinas para crianças e

reforma do prédio do antigo Matadouro Municipal, ele oferece

e São Paulo. O público atendido nas oficinas foi de 134

adolescentes entre 10 e 14 anos sobre o patrimônio material e imaterial do município

atividades gratuitas e organizadas a partir da publicação de

pessoas, e o público das apresentações culturais foi 1.070

e sua importância para o desenvolvimento local. A fim de sistematizar esse trabalho de

editais de chamamento público e de ocupação.

pessoas, totalizando 1.204 participantes no ano.

conscientização, o projeto distribui uma apostila com todo o conteúdo das oficinas.

Ações desenvolvidas no Centro Cultural
Velha Serpa em 2018

• Edital de Cedência

Em 2018, a FALM recebeu a inscrição de oito escolas para o projeto, selecionando

• Edital de Chamamento Público - apresentações e
oficinas culturais

seis delas. Do total de 180 jovens inscritos, 20 desistiram, o equivalente a
O espaço do Centro Cultural Velha Serpa é cedido pela FALM

11,11%. Assim, participaram do projeto 160 jovens, do 5º ao 8º ano do Ensino

para a comunidade realizar atividades com enfoque em

Fundamental, alguns deles oriundos de uma escola indígena multisseriada. Foram

cultura, educação e geração de renda com aspecto social. A

oferecidas 110 horas de atividades com foco em Educação Patrimonial.

cedência do espaço é totalmente gratuita e deve atender às
O Centro Cultural Velha Serpa abre seu espaço para

diretrizes e procedimentos estabelecidos pela Fundação.

a realização de oficinas culturais, espetáculos e
apresentações de teatro, dança e música.

Em 2018 as ações realizadas pelo Edital de Cedência
abrangeram um público de 782 pessoas, que puderam

Até então restrito ao estado do Amazonas, em 2018 o Edital

desfrutar das seguintes atividades:

de Chamamento Público do projeto foi expandido para todo
o Brasil, permitindo que produtores culturais do país inteiro
pudessem participar.

• Workshop Estadual do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID), promovido pelo Instituto
Federal do Amazonas (IFAM);
• Abertura do ano letivo do IFAM envolvendo estudantes e
familiares em atividades de construção de vínculos;
• Etapa municipal das Olimpíadas de Língua portuguesa –
realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED);
• Etapa estadual do PIBID – realizado pelo IFAM;
• Atividades de literatura realizadas com os estudantes do
IFAM.
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Desde 2015 o Projeto Transformar contribui para a

18 horas de formação on-line ao vivo, em 12 aulas de 1h30,

capacitação de organizações do terceiro setor e de iniciativas

divididas em 04 ciclos temáticos de 03 aulas, com os

sociais, estimulando melhores práticas e incentivando o

temas: 1. Campo Social no Brasil; 2. Gestão de Projetos; 3.

desenvolvimento local, o fortalecimento institucional, o

Captação de Recursos e 4. Gestão de Pessoas e Aspectos

trabalho em rede e a sustentabilidade dessas organizações

Jurídicos e Financeiros. Além das capacitações foram

e iniciativas. O projeto oferece capacitações a distância

oferecidas 120 horas de consultorias individuais, após o

(on-line e via YouTube), mantendo os vídeos disponíveis

encerramento de cada ciclo temático, para as organizações

após as aulas no canal da FALM, para que qualquer pessoa

interessadas.

interessada possa assistir quando e onde quiser.
Ao final dos quatro ciclos, foram emitidos 390 certificados
Em 2018, em sua quarta edição, o Projeto Transformar

aos participantes. Em relação aos desafios apontados

contou com a realização de Rodas de Conversa nos

pelos participantes para participar do projeto, destaca-se a

municípios mato-grossenses de Cuiabá, Rondonópolis,

dificuldade e/ou instabilidade de conexão de internet, além

Campo Novo do Parecis, Lucas do Rio Verde e, Querência,

da necessidade de adequação da linguagem sobre alguns

além e Itacoatiara (AM) e Porto Velho (RO), convidando o

assuntos tratados para auxiliar na absorção dos temas.

público a debater a temática do desenvolvimento local,
além de sensibilizar as organizações a fazerem uma pré-

Em novembro de 2018, os participantes foram convidados

divulgação das inscrições para o projeto. Foram realizadas

a realizar o Dia D Transformar, ampliando a discussão sobre

sete rodas no ano, uma em cada município.

os principais avanços necessários para o terceiro setor em
sua rede de relacionamento, além de compartilhar o que

No último ano o projeto teve um recorde de participações,

aprenderam ao longo do projeto com sua comunidade ou

com 300 pessoas ligadas a organizações ou iniciativas

rede local.

sociais em 26 municípios em 06 estados atendidos pela
Fundação, selecionadas para participar. Foram oferecidas

Aula on-line do projeto Transformar
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O Projeto Potencializa busca incentivar a criação de

organizações mapeadas para refletir sobre as temáticas

Implantado nos municípios mato-grossenses de Querência

ensino local por meio de seus conhecimentos específicos,

agendas de discussão municipais para o desenvolvimento

mais importantes do município, buscando em seguida

e Lucas do Rio Verde, o projeto teve 2018 como seu terceiro

valorizando assim não apenas o conhecimento acadêmico,

local sustentável, estimulando cidadãos a se unirem a

parcerias para o desenvolvimento local. A dinâmica do

e último ano de execução, conforme planejado. Nesse

mas também as experiências de vida.

redes já existentes em seus municípios e a assumirem o

trabalho envolve formações técnicas, capacitações,

momento de consolidação de todas as atividades planejadas

protagonismo no desenvolvimento de suas comunidades.

formação de redes e grupos de trabalho, fóruns e palestras

e desenvolvidas desde 2016, houve a realização de oficinas

Já o Grupo de Trabalho de Agricultura Familiar e Meio

sobre as temáticas escolhidas.

com os Grupos de Trabalho para definir temas prioritários, a

Ambiente criou uma feira para que os produtores oriundos

Como metodologia de trabalho, ele realiza um levantamento

execução do cronograma de formações, a criação espontânea

da agriculta familiar possam comercializar diretamente

diagnóstico participativo e convida as lideranças e as

de novos projetos e a gravação de um documentário

seus produtos, e elaborou o Plano Municipal de Agricultura

registrando o impacto do projeto na vida das lideranças locais

Familiar e dos Povos Indígenas de Querência (PMAFI), um

e na comunidade (https://www.fundacaoandreeluciamaggi.

conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura

org.br/galeria-multimidia/). A FALM ainda disponibilizou, em

familiar e indígena, já que a região está rodeada pelo Parque

2018, um Fundo de Apoio à Formação, para fortalecer a

Indígena do Xingu.

Atividades do projeto Potencializa em Querência (MT)

formação dos Grupos de Trabalho nos temas prioritários. Com
a conclusão do projeto, a rede formada nos municípios segue

Por fim, o Grupo de Trabalho de Assistência Social e

o trabalho de promover o desenvolvimento local comunitário

Saúde ofereceu formações para fortalecer o atendimento à

com a participação da própria comunidade. Ao todo, o projeto

primeira infância no município, que tem uma oferta precária

impactou 451 pessoas em ambos os municípios.

de creches ou espaços oficiais de cuidado para a infância,
ficando esse setor a cargo apenas de espaços informais.

Como em 2018 a FALM estava realizando sua nova revisão

Nesse contexto, foi realizado um processo de formação

estratégica, a instituição optou por não iniciar o Projeto

para as cuidadoras e uma adequação dos espaços de

Potencializa em Porto Velho, pois era preciso entender qual

atendimento às crianças.

seria sua nova dinâmica de atuação. Assim, o município foi
definido como de atuação prioritária no novo portfólio de

Lucas do Rio Verde (MT)

projetos da FALM, a ser implantado em 2019.

Principais resultados do Potencializa em
2018

Atuando em um município em constante expansão urbana, o
Grupo de Trabalho sobre Construção Sustentável de Lucas
do Rio Verde realizou uma aproximação com a Secretaria
de Planejamento Urbano, a fim de adequar ao Plano Diretor

Querência (MT)

uma política pública que considere a expansão da região de
modo sustentável e organizado. Além disso, a FALM apoiou

29

Fundação André e Lucia Maggi | Relatório de Atividades 2018

Em 2018, o Grupo de Trabalho sobre Educação, Cultura e

a realização do primeiro Seminário Inovação e Mercado:

Esporte fez um trabalho dedicado à valorização dos saberes

Práticas de Sustentabilidade na Arquitetura e Construção

e fazeres locais, em uma iniciativa que estabeleceu um

Civil, que promoveu debates sobre soluções para o futuro da

banco de dados das pessoas capazes de contribuir com o

construção sustentável e que respeita o meio ambiente.
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O Prêmio Fundação André e Lucia Maggi dedica-se ao

os vencedores da edição de 2017, com a realização de

reconhecimento das melhores práticas de instituições

formações, repasse de recursos financeiros, realização de

e empreendedores sociais que contribuem para o

visitas técnicas e mentorias.

desenvolvimento local sustentável dos municípios onde a
AMAGGI atua. Nele podem se inscrever organizações não

A terceira edição foi realizada no segundo semestre de

governamentais e sem finalidade econômica que tenham

2018, e incluiu várias inovações. Uma delas foi a mudança

sede ou atuem nesses municípios.

da forma de inscrição, efetuada por meio da plataforma de

Destaques
59 inscrições
no total

editais do Prosas. Outra inovação foi o processo de votação
Com três categorias de avaliação – Boas Práticas de Gestão,

popular, realizada pelo site da FALM e aberta ao público,

Melhores Impactos e Empreendedor Social –, os projetos

para a escolha das organizações sociais vencedoras. Outra

desenvolvidos abrangem diversas áreas, como agricultura,

foi a participação voluntária de colaboradores da AMAGGI

meio ambiente, cultura, desenvolvimento local, educação,

na seleção dos projetos inscritos, além da realização

habitação, inclusão e saúde, sendo possível inscrever-se em

de um evento na sede da FALM, com o envolvimento de

mais de uma categoria.

colaboradores da Fundação e da AMAGGI, para que os
inscritos pudessem apresentar seus projetos ao vivo.

Em 2018, além da terceira edição do prêmio, a FALM

Todas essas inovações trouxeram muitos pontos positivos,

executou o cronograma de atividades previstas com

como mais engajamento dos colaboradores internos, mais

09 organizações

Em 2018, 15 organizações sociais de Mato Grosso, Paraná
e Amazonas foram escolhidas como as finalistas. Elas
desenvolvem ações voltadas para a inclusão de pessoas
com deficiência, capacitação e integração de jovens no
mercado de trabalho, combate ao câncer e preservação do
meio ambiente. Dentre elas, 09 foram premiadas, em um
evento realizado na sede da FALM, em novembro de 2018, e
transmitido ao vivo, via Facebook, para todo o Brasil.
Além da premiação em dinheiro, as organizações vencedoras
foram contempladas com capacitações, visitas técnicas e
mentorias, além de um troféu, entregue durante a cerimônia
de premiação.
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voluntária de 09

colaboradores
da AMAGGI para

análise dos projetos
inscritos

premiadas

transparência e visibilidade para o prêmio.
Imersão com as organizações premiadas em 2017

Participação

Realização de 15

 .698 votos
7
computados, por meio de
votação popular

visitas técnicas
às instituições finalistas
com a participação
da equipe da FALM,
gerentes locais e
os colaboradores
voluntários da AMAGGI

Transmissão ao vivo,
via Facebook, para
todo Brasil, com

mais de 500
visualizações
no dia da premiação
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Prêmio Fundação André e Lucia Maggi
GRI 102-40, GRI 203-2, GRI 413-1

Conheça as instituições sociais premiadas em 2018:

• Categoria Melhores Impactos

2º lugar: Associação Beneficente das Damas de Caridade

3º lugar: Casa de Apoio Vinde

de Santa Rita do Trivelato
• Categoria Boas Práticas de Gestão
1º lugar: Associação Pestalozzi de Água Boa

1º lugar: Lar Escola da Criança de Maringá

Empreendedor: Reginaldo Celestino Araújo da Silva
Empreendedor: Thiago de Madeiros Deluqui

Cardozo

O Lar Escola da Criança atua há mais de 50 anos na
cidade paranaense de Maringá, com a missão de atender

Localizada na cidade mato-grossense de Santa Rita

Localizada na capital mato-grossense, a Casa de Apoio

Fundada em 1987 na cidade mato-grossense de Água Boa, a

crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de

do Trivelato, a associação oferece aulas gratuitas de

Vinde oferece acolhimento gratuito a pacientes em

associação oferece atendimento educacional especializado

vulnerabilidade social.

taekwondo para crianças e adolescentes no contraturno

tratamento de saúde em Cuiabá e também a seus

escolar, proporcionando melhoria no desenvolvimento

acompanhantes, com hospedagem, alimentação e

escolar dos alunos.

transporte.

para alunos com distúrbios e dificuldades de aprendizagem.
2º lugar: Fundação Amazonas Sustentável
2º lugar: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) Comodoro

Sediada em Manaus, a Fundação Amazonas Sustentável
promove o envolvimento sustentável, a conservação

Criada em 2001, a APAE de Comodoro, em Mato Grosso,

ambiental e a melhoria da qualidade de vida das

surgiu da necessidade das famílias com pessoas com

comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas.

deficiências que precisavam de assistência educacional.
3º lugar: Associação dos Servidores Penitenciários de
3º lugar: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Campo Novo do Parecis

(APAE) Brasnorte
Por meio do Projeto Agente Mirim, a associação oferece
Também na cidade mato-grossense de Brasnorte, a APAE,

atividades para crianças e adolescentes em torno de temas

fundada em 2006, responde à necessidade das famílias

como cidadania, disciplina, hierarquia e família.

com pessoas com deficiências, que buscam melhoria das
condições e qualidade de vida.

• Categoria Empreendedor Social
1º lugar: Associação Pestalozzi de Água Boa
Empreendedora: Iraci Sant’ana Lima Torquato
Fundada em 1987 na cidade mato-grossense de Água Boa, a
associação oferece atendimento educacional especializado
para alunos com distúrbios e dificuldades de aprendizagem.
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Investimento em infraestrutura

(RTRS) e AMAGGI Responsible Standard (A.R.S.) possibilitam

GRI 203-1

ao produtor rural aperfeiçoar a gestão de sua propriedade,

APAE Rondonópolis (MT)10

com melhores práticas agrícolas. A Fundação atua no

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de

Em 2018, além de executar projetos voltados ao

projeto contratando a equipe para o desenvolvimento dos

Rondonópolis (MT), conta com o apoio da Fundação André e

desenvolvimento de pessoas e organizações, a FALM

programas. A parceria foi encerrada no final de 2018.

Lucia Maggi, por meio da entrega de uniformes para os 296

realizou investimentos em infraestrutura e serviços

alunos. Em 2018, o valor de apoio foi de R$ 16.285,60.

8

nas regiões onde atua. O principal deles, no valor de R$

Como resultado desse trabalho, o volume total de soja

11.106,19, foi a aquisição e doação de três computadores

certificada em 2018 foi:

para a Secretaria Municipal de Educação de São Félix do

Hospital Santa Marcelina de Sapezal
(MT)

Araguaia, para serem usados pelos alunos e professores

• AMAGGI Responsible Standard (A.R.S.) – 415 mil t

da Escola Alberto Nunes da Silveira, no Distrito Espigão

• Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Anualmente a Fundação realiza a doação de recurso

do Leste. Outro investimento significativo destinou-se à

• 485 mil em créditos

financeiro, de acordo com a demanda e a necessidade

adequação dos projetos arquitetônicos e estruturais da

• 236 mil t físico

apresentada pela equipe técnica do hospital e analisada

Casa Maggica Cuiabá, a fim de atender às exigências legais.

• 112 mil t físico EU RED

pela equipe da Fundação. Em 2018, o valor de apoio foi de

Ele totalizou R$ 53.680,00, e a conclusão da estrutura física
do projeto está prevista para 2019.

Semeando Sustentabilidade

9

Cáritas Diocesana – Creche Santo
Antônio

R$ 30.087,32.

Em Rondonópolis (MT), a Fundação André e Lucia Maggi
Em parceria com a AMAGGI, a FALM realiza programas

mantém ações de apoio a uma creche de Cáritas Diocesana,

de certificação socioambiental com produtores rurais

com um total de 103 crianças atendidas. A forma de apoio

que fornecem grãos à companhia, incentivando assim a

se dá por meio da doação de uniformes e realização de

promoção de uma agricultura sustentável. Buscando o

festas em datas comemorativas. Em 2018, o valor de apoio

desenvolvimento sustentável da cadeia de produção de

foi de R$ 11.106,19.

grãos, as certificações Round Table On Responsible Soy

8. O
 investimento realizado para a Secretaria Municipal de Educação de São Félix do Araguaia é de caráter “pro bono”, por se tratar de uma doação. Já os investimentos relativos aos
projetos arquitetônicos para a Casa Maggica Cuiabá são de caráter “em espécie”, por se tratar de um pagamento à empresa (prestadora de serviço).
9. C
 ada crédito equivale a 1 tonelada de soja certificada.
10. Nota de correção: Em relação ao Relatório de Atividades 2017, onde foi informado que o apoio da FALM à APAE Rondonópolis se deu por meio de doação de uniformes e
combustível, se faz necessário corrigir esta informação. A doação em 2017 foi realizada somente por meio da entrega de uniformes.
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Sobre o relatório
GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54, GRI 102-56
Este Relatório de Atividades descreve todas as ações

A Fundação optou por não realizar verificação externa de

desenvolvidas pela FALM ao longo de 2018, além de

terceira parte para este relatório, porém as informações

relatar os impactos socioambientais da Fundação

são validadas pelas áreas responsáveis, bem como pelo

e trazer a público sua prestação de contas. O relato

Comitê Gestor da FALM. O balanço contábil da Fundação foi

tem um ciclo de emissão anual, sendo que o último

submetido a auditoria externa.

abrangeu o ano de 2017. Em função da data de
publicação, informações relevantes sobre 2019 foram
incluídas.
Este documento foi elaborado de acordo com a
GRI Standards: opção essencial, e as informações
aqui reportadas foram associadas aos princípios do
Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU.
Mais que um compromisso formal, o Relatório de
Atividades da FALM busca ser um instrumento de
contato e de diálogo com todas as suas partes
interessadas e com a sociedade em geral. Ele é
uma materialização de um princípio importante para
a Fundação: o de que a transparência nas ações
é fundamental quando se trata de organizações
do terceiro setor, uma vez que estas assumem
compromissos públicos de contribuir, de forma direta
e indireta, com o desenvolvimento das comunidades
onde estão inseridas.
Para definir o conteúdo deste relatório, em 2018
a FALM realizou uma nova consulta com os seus
principais stakeholders, que culminou na elaboração
de uma nova Matriz de Materialidade, apresentada em
detalhes logo a seguir.
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Áreas de atuação

Sobre o relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Anexos

Materialidade
GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-49

No final de 2018, a FALM realizou a revisão do seu processo
de materialidade – a última revisão havia sido feita em
2017 –, que consiste em identificar e avaliar os temas mais
relevantes para o negócio.
O principal aspecto desse processo é conhecer as
expectativas dos stakeholders mais importantes para
a Fundação, o que resulta em um conjunto de temas
materiais. Com a definição desses temas, é possível definir

Impactos econômicos indiretos

estratégias mais alinhadas à realidade das comunidades e à

Comunidade local e povos
indígenas/tradicionais

visão das partes interessadas.
A fim de conhecer suas expectativas, a instituição
convidou os stakeholders considerados estratégicos
(liderança e colaboradores FALM, colaboradores da AMAGGI,
fornecedores, organizações parceiras, órgãos de controle
social, participantes de projetos e poder público) para
responder a um questionário on-line, cuja construção foi
baseada nas diretrizes da GRI Standards, no protocolo
setorial GRI para organizações não governamentais
(ONGs) e em seu próprio Relatório de Atividades 2017.
Os resultados obtidos permitiram elaborar um gráfico que

PERSPECTIVA STAKEHOLDERS

Ética e transparência

Alocação de
recursos

tanto pelos stakeholders como pela liderança da FALM.
Após a elaboração da Matriz de Materialidade, foi realizado
um levantamento de todos os indicadores GRI relacionados
de indicadores que a FALM considera importantes para o seu
negócio. A partir de todo esse processo, foi estabelecido o
conjunto de indicadores reportados neste relatório.
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Resultados, eficácia e
impactos dos programas
Diversidade, igualdade
de oportunidades e
combate à discriminação

revela os sete assuntos considerados mais relevantes,

aos aspectos materiais identificados, bem como a definição

Programas e
treinamentos de
colaboradores

PERSPECTIVA FALM

Informações
financeiras

Créditos

Informações
institucionais

Mensagem
da presidente

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Áreas de atuação

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Sobre o relatório

Anexos

Sumário de Conteúdo da GRI Standards
GRI 102-55

GRI Standards

Divulgação

Observações

Página do
relatório

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016
CONTEÚDO PADRÃO GERAL
PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102:
CONTEÚDO
PADRÃO 2016

35

GRI 102-1

Nome da organização.

4

GRI 102-2

Atividades, marcas, produtos e
serviços.

4

GRI 102-3

Localização da sede da organização.

4

GRI 102-4

Localização das operações da
organização.

4

GRI 102-5

Natureza da propriedade e forma
jurídica da organização.

4

GRI 102-6

Mercados atendidos.

6

GRI 102-7

Porte da organização.

6, 14

GRI 102-8

Informações sobre funcionários
(próprios e terceiros).

14

GRI 102-9

Cadeia de suprimentos.

20

GRI 102-10

Principais mudanças referentes a
porte, estrutura ou participação
acionária.

20

GRI 102-11

Princípio da precaução.

12

GRI 102-12

Iniciativas externas.

8
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Correlação
ODS

Omissão

Informações
financeiras

Créditos

Informações
institucionais

Mensagem
da presidente

GRI Standards

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Divulgação
GRI 102-13

Áreas de atuação

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Sobre o relatório

Observações

Página do
relatório

Afiliações a associações.

8

Mensagem do diretor-presidente.

3

ESTRATÉGIA
GRI 102-14

ÉTICA E INTEGRIDADE
GRI 102-16

Valores, princípios, padrões e normas
de conduta.

5, 12

GOVERNANÇA
GRI 102-18

Estrutura de governança.

10

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
GRI 102:
CONTEÚDO
PADRÃO 2016

GRI 102-40

Lista de grupos de stakeholders
engajados pela organização.

25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 34

GRI 102-41

Acordos de negociação coletiva.

14

GRI 102-42

Base para identificação e seleção de
stakeholders para os quais se engajar.

GRI 102-43

Abordagem adotada para o
engajamento dos stakeholders.

GRI 102-44

Principais temas e preocupações
levantadas com stakeholders.

24, 34
34
34, 43

PRÁTICAS DE RELATO

36

GRI 102-45

Entidades incluídas nas
demonstrações financeiras
consolidadas.

GRI 102-46

Definição do conteúdo do relatório e
limites de cada tema material.

GRI 102-47

Lista de temas materiais.
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Todas as filiais da FALM são
consolidadas nos demonstrativos
financeiros.
34
34, 43

Correlação
ODS

Omissão

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Informações
institucionais

Mensagem
da presidente

GRI Standards

GRI 102:
CONTEÚDO
PADRÃO 2016

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Divulgação

Áreas de atuação

Sobre o relatório

Observações

Página do
relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Correlação
ODS

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Omissão

Não houve reformulações de
informações no ano de 2018.

GRI 102-48

Reformulações de informações.

GRI 102-49

Mudanças no reporte.

34

GRI 102-50

Período coberto pelo relatório.

33

GRI 102-51

Data do relatório anterior.

33

GRI 102-52

Ciclo de emissão de relatórios.

33

GRI 102-53

Dados para contato em relação ao
relatório.

33, 57

GRI 102-54

Opção "de acordo" escolhida pela
organização.

33

GRI 102-55

Sumário de conteúdo GRI Standards.

35

GRI 102-56

Verificação externa.

33

Explicação dos temas materiais e seus
limites.

43

TEMAS MATERIAIS
IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS
GRI 103-1
GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes.

24, 43

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão.

24, 43

GRI 203-1

Investimentos em infraestrutura e
serviços oferecidos.

32

Impactos econômicos indiretos
significativos, incluindo a extensão
dos impactos.

25, 26, 27, 28,
29, 30, 31

GRI 203: IMPACTOS
ECONÔMICOS
INDIRETOS 2016
GRI 203-2
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Não aplicável: não há políticas, compromissos,
objetivos, metas, recursos, responsabilidades ou
mecanismos formais de queixa e avaliação relativos
ao tema material.

9

Informações
institucionais

Mensagem
da presidente

GRI Standards

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Divulgação

Áreas de atuação

Observações

Sobre o relatório

Página do
relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Correlação
ODS

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Omissão

PROGRAMAS E TREINAMENTOS DE COLABORADORES

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

GRI 404:
TREINAMENTO E
EDUCAÇÃO 2016

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais e seus
limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes.

15, 43

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão.

15, 43

GRI 404-2

Programas de gestão de competências
e aprendizagem contínua.

15

4

GRI 404-3

Percentual de empregados que
recebem regularmente análises de
desempenho e desenvolvimento de
carreira.

15

4

43
Não aplicável: não há compromissos e mecanismos
formais de queixa e avaliação relativos ao tema
material.

COMUNIDADE LOCAL E POVOS INDÍGENAS/TRADICIONAIS

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

GRI 411: DIREITOS
DE POVOS
INDÍGENAS E
TRADICIONAIS
2016
GRI 413:
COMUNIDADES
LOCAIS 2016

38

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais e seus
limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes.

24, 43

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão.

24, 43

GRI 411-1

Casos de violação de direitos de povos
indígenas e tradicionais e medidas
tomadas.

GRI 413-1

Operações com programas de
engajamento da comunidade,
avaliação de impactos e/ou
desenvolvimento local.
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43
Não aplicável: não há objetivos, metas, ações
específicas ou mecanismos de avaliação relativos
ao tema material.

11

25, 26, 27, 28,
11
29, 30, 31

Informação indisponível: a área responsável
pelo acompanhamento de casos de violação de
direitos de povos indígenas e tradicionais é a de
Responsabilidade Social, subordinada à Diretoria
de Sustentabilidade da empresa AMAGGI. Portanto,
a FALM não responde diretamente pelos possíveis
casos identificados.

Informações
institucionais

Mensagem
da presidente

GRI Standards

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Divulgação

Áreas de atuação

Observações

Sobre o relatório

Página do
relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Correlação
ODS

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Omissão

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
GRI 103-1

Explicação dos temas materiais e seus
limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes.

12, 43

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão.

12, 43

GRI 102:
CONTEÚDO
PADRÃO 2016

GRI 102-16

Valores, princípios, padrões e normas
de conduta.

5, 12

GRI G4 NGO
SECTOR
DISCLOSURES ARRECADAÇÃO
ÉTICA

G4-NGO8

Fontes de financiamento por
categoria, cinco maiores doadores e
valor monetário da sua contribuição.

13

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais e seus
limites.

43

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes.

13, 43

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão.

13, 43

G4-DMA

Relato dos padrões/sistemas
utilizados para rastreamento e
alocação de recursos.

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

43
Não aplicável: não há objetivos, metas ou
mecanismos de avaliação relativos ao tema
material.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

GRI G4 NGO
SECTOR
DISCLOSURES
- ALOCAÇÃO DE
RECURSOS

39
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13

Não aplicável: não há compromissos específicos
relativos ao tema material.
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Sobre o relatório

Página do
relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Correlação
ODS

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Omissão

RESULTADOS, EFICÁCIA E IMPACTOS DOS PROGRAMAS

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais e seus
limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes.

24, 43

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão.

24, 43

GRI 203-1

Investimentos em infraestrutura e
serviços oferecidos.

32

Impactos econômicos indiretos
significativos, incluindo a extensão
dos impactos.

25, 26, 27, 28,
29, 30, 31

GRI 203: IMPACTOS
ECONÔMICOS
INDIRETOS 2016
GRI 203-2
GRI G4 NGO
SECTOR
DISCLOSURES MONITORAMENTO,
AVALIAÇÃO E
APRENDIZAGEM

G4-DMA

Sistema para monitoramento,
avaliação e aprendizado dos
programas (incluindo a avaliação da
eficácia e impacto dos programas),
mudanças resultantes nos programas
e como elas são comunicadas.

43

24

DIVERSIDADE, IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO

GRI 103: FORMAS
DE GESTÃO 2016

GRI 405:
DIVERSIDADE E
IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES
2016
GRI 406: NÃO
DISCRIMINAÇÃO
2016

40

GRI 103-1

Explicação dos temas materiais e seus
limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e seus
componentes.

18, 43

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de gestão.

18, 43

GRI 405-1

Diversidade dos grupos responsáveis
pela governança e colaboradores.

18

5, 10

GRI 405-2

Proporção do salário-base e
remuneração entre homens e
mulheres.

18

5, 10

GRI 406-1

Número total de casos de
discriminação e as medidas corretivas
tomadas.

18

5, 10
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43
Não aplicável: não há objetivos, metas, ações
especificas ou mecanismos de avaliação relativos
ao tema material.
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G4-DMA

Áreas de atuação

Observações

Sobre o relatório

Página do
relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Correlação
ODS

Medidas para integrar gênero
e diversidade na elaboração e
implementação de programas e no
ciclo de monitoramento, avaliação e
aprendizagem.

18

5, 10

Valor econômico direto gerado e
distribuído.

13

8

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Omissão

INDICADORES ESPECÍFICOS
SÉRIE ECONÔMICA
GRI 201:
DESEMPENHO
ECONÔMICO 2016

GRI 201-1

Informação indisponível: a FALM não realiza o
monitoramento de fornecedores contratados
localmente, por isso não reporta a informação
requerida pelo indicador “percentual de gastos com
fornecedores locais”. No entanto, a organização dá
preferência para a contratação de fornecedores que
se localizam nos municípios onde ela atua.

GRI 204-1

Proporção de gastos com
fornecedores locais em unidades
operacionais importantes.

20

GRI 205-2

Comunicação e treinamento
sobre políticas e procedimentos
anticorrupção.

12

16

GRI 404:
TREINAMENTO E
EDUCAÇÃO 2016

GRI 404-1

Número médio de horas de
treinamento, por categoria funcional e
gênero.

15

4

GRI 412:
AVALIAÇÃO
EM DIREITOS
HUMANOS 2016

GRI 412-2

Treinamento de empregados em
políticas ou procedimentos de direitos
humanos.

18

4

GRI 204: PRÁTICAS
DE COMPRA 2016

GRI 205:
ANTICORRUPÇÃO
2016
SÉRIE SOCIAL
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GRI Standards

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Divulgação

GRI 414-1

Áreas de atuação

Sobre o relatório

Observações

Fornecedores selecionados com base
em critérios sociais.

20

GRI 414:
AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES
2016
GRI 414-2

GRI 415: POLÍTICAS
GRI 415-1
PÚBLICAS 2016
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Correlação
ODS

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Omissão
Informação indisponível: a FALM não realiza o
monitoramento sobre os novos fornecedores
contratados, por isso não reporta a informação
requerida pelo indicador “percentual de novos
fornecedores selecionados com base em critérios
sociais”. No entanto, a organização conta com
cláusulas específicas em seus contratos, descritas
com mais detalhes no capítulo “Fornecedores”.
Informação indisponível: a FALM não realiza
avaliação de seus fornecedores em relação a
impactos sociais e, no momento, não há metas
futuras relacionadas. Por isso, a organização não
reporta as informações quantitativas requeridas
pelo indicador. No entanto, ela conta com cláusulas
específicas em seus contratos, descritas com mais
detalhes no capítulo “Fornecedores”.

Impactos sociais negativos na cadeia
de fornecedores e medidas tomadas.

Valor total de contribuições
financeiras para partidos políticos.

Página do
relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

A FALM não realiza esta prática.

Informações
institucionais

Mensagem
da presidente

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Áreas de atuação

Sobre o relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Anexos
Detalhamento dos temas materiais
GRI 102-44, GRI 102-47, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
A tabela abaixo permite observar a descrição completa dos temas materiais da FALM, sua correlação com a GRI Standards, os limites de cada tema, bem como um resumo das principais formas de gestão de cada um deles
(mais detalhes podem ser conhecidos nos capítulos deste relatório).

Temas materiais

Correlação
com a GRI Standards

Limite do tema
material

Formas de gestão
Políticas: PO-0301-Procedimento de Concessão de Auxílio Educação e
Qualificação.
Objetivos/metas: Através do Programa Auxílio Educação, a FALM tem o
objetivo de incentivar a capacitação e a qualificação de seus colaboradores
para o melhor desempenho e entrega de resultados.

Programas e treinamentos de colaboradores: conhecer os
programas e treinamentos realizados para garantir o crescimento
GRI 404-2, GRI 404-3
profissional dos colaboradores da FALM, assim como práticas de
análise de desempenho.

Limite interno

Responsabilidades: Área de Recursos Humanos.
Recursos: Financeiros e humanos.
Ações específicas: Projeto de Valorização de Talentos e Programa de
Auxílio Educação.
Mecanismos de avaliação: Auditorias externas e Avaliação de desempenho
dos colaboradores.
Políticas: Política de Investimento Social Privado.

Comunidade local, povos indígenas e tradicionais: conhecer as
ações voltadas para a comunidade local e/ou direitos dos povos
indígenas e tradicionais.

Compromissos: Compromissos institucionais da AMAGGI, Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e legislação vigente.
GRI 411-1, GRI 413-1

Limite externo

Responsabilidades: Área de Projetos.
Recursos: Humanos e tecnológicos.
Mecanismos formais de queixa: Canal de Denúncia e Fale Conosco.
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Temas materiais

Áreas de atuação

Correlação
com a GRI Standards

Sobre o relatório

Limite do tema
material

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Formas de gestão
Políticas: Código de Ética e Conduta, Política de Investimento Social
Privado e Política de Integridade da AMAGGI.

Ética e transparência: apresentar as formas de relacionamento e
GRI 102-16, G4-NGO8 –
comunicação da FALM com seus mantenedores, colaboradores e
Arrecadação ética
demais stakeholders.

Limite interno e
externo

Compromissos: Cumprimento da legislação, além de alguns compromissos
não diretamente ligados ao tema, porém vinculados à divulgação do
Relatório de Atividades e ao Certificado de Responsabilidade Social de
Mato Grosso (recebido todos os anos).
Recursos: Humanos.
Ações específicas: Treinamento sobre o tema na admissão de novo
colaboradores.
Mecanismos formais de queixa: Canal de Denúncia.
Políticas: Política de Investimento Social Privado; Política de Aquisição de
Materiais e/ou Serviços; Política de Alçadas e Responsabilidades da FALM.
Metas: Implantação do Escritório de Projetos; estruturar uma proposta
de projeto para captação de recurso financeiro por meio de doação de
colaborador para destinação do Imposto de Renda, com desconto em
folha; estruturar uma proposta de Programa de Voluntariado da FALM;
aumentar a capacidade de realizar parcerias por meio da cogestão e do
cofinanciamento de projetos.

Alocação de recursos: conhecer como a FALM realiza a alocação
de recursos.

G4-DMA - Alocação de
recursos

Limite interno e
externo

Responsabilidades: A FALM possui uma estrutura de governança na qual
o Comitê Gestor é responsável pela gestão da Fundação, competindo a
ele executar e cumprir as diretrizes, políticas, procedimentos e normas da
organização.
Recursos: Financeiros, humanos e tecnológicos.
Ações específicas: Acompanhamento do Plano de Ação da FALM.
Mecanismos formais de queixa: Canal de Denúncia.
Mecanismos de avaliação: Além do Conselho Fiscal, que tem a missão de
fiscalizar e acompanhar a execução de suas atividades e ações, a FALM
também passa por auditoria externa duas vezes ao ano, a fim de garantir
que seus processos, políticas e recursos sejam alocados conforme
deliberação do Conselho Curador.
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Temas materiais

Áreas de atuação

Correlação
com a GRI Standards

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Sobre o relatório

Limite do tema
material

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Formas de gestão
Políticas: Política de Investimento Social Privado, Mapa Estratégico e
Portfólio de Atuação.
Compromissos: Legislação vigente e compromissos da AMAGGI, para os
quais a FALM contribui.
Objetivos/metas: Objetivos estratégicos do Mapa Estratégico.

Resultados, eficácia e impactos dos programas: conhecer
os resultados, a eficácia e os impactos dos programas
implementados pela FALM.

GRI 203-1, GRI 203-2,
G4-DMA – Monitoramento,
avaliação e aprendizagem

Limite interno e
externo

Responsabilidade: Equipe gestora e Conselho Curador.
Recursos: Humanos, físicos e tecnológicos.
Ações específicas: Plano de Ação anual.
Mecanismos formais de queixa: Canal de Denúncia e Fale Conosco.
Mecanismos de avaliação: Escutas de stakeholders e participantes dos
projetos, e relacionamento com as partes interessados.
Políticas: Código de Ética e Conduta, Política de Investimento Social
Privado, Estatuto da FALM.

Diversidade, igualdade de oportunidades e combate à
discriminação: conhecer como a FALM estimula a diversidade e
a igualdade de oportunidades, e como combate a discriminação
(gênero, raça, cor etc.).

GRI 405-1, GRI 405-2,
GRI 406-1, G4-DMA – Gênero e
diversidade

Limite interno e
externo

Compromissos: A FALM cumpre todas as legislações vigentes para o tema
material, além aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao
Pacto Global, ambos da ONU.
Responsabilidades: Transversal, envolvendo várias áreas da FALM.
Mecanismos formais de queixa: Canal de Denúncia.

Impactos econômicos indiretos: conhecer os impactos
econômicos indiretos significativos dos projetos da Fundação
(por exemplo, desenvolvimento econômico em áreas com
alto índice de pobreza, e fortalecimento das habilidades e
conhecimentos de uma comunidade).
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GRI 203-1, GRI 203-2

Limite interno e
externo

N/A
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Créditos

Informações
institucionais

Nota Explicativa

2018

2017

Fornecedores

10

176.511,31

90.056,33

Sobre o relatório

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Anexos

Informações
financeiras

Informações financeiras
Balanço Patrimonial, levantado em 31 de dezembro de 2018

Balanço Patrimonial, levantado em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em reais – R$)

(Valores expressos em reais – R$)

ATIVO

Nota Explicativa

2018

2017

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Outros Créditos
Imobilizado Disponível para Venda

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE

5

13.800.590,81

13.758.045,78

6e7

24.066,47

12.319,65

Obrigações Trabalhistas e Sociais

10

193.692,53

147.212,10

8

259.999,99

259.999,99

Obrigações Fiscais

10

11.297,93

10.531,62

Outras Obrigações

10

0,00

0,00

381.501,77

247.800,05

Total do Ativo Circulante

14.084.657,27

14.030.365,42

NÃO CIRCULANTE

Total do Passivo Circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Imobilizado

9

910.410,93

914.191,54

Patrimônio Social

11

14.069.899,99

13.709.864,44

Intangível

9

165.835,95

87.434,24

Ajuste de Avaliação Patrimonial

12

714.291,16

777.224,07

Superávit/Déficit do Exercício

13

-4.788,77

297.102,64

Total do Patrimônio Líquido

14.779.402,38

14.784.191,15

TOTAL DO PASSIVO

15.160.904,15

15.031.991,20

Total do ativo não circulante

TOTAL DO ATIVO
As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.
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1.076.246,88

1.001.625,78

15.160.904,15

15.031.991,20

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.
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Demonstração do Resultado do Período

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em reais – R$)

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - Valores expressos em reais – R$)

Nota
Explicativa
Receita Operacional Bruta (atividade preponderante, cfe
art. 6º do Estatuto Social)
(-) Deduções da Receita Bruta

Receita Operacional Liquida

16 e 17

(-) Custos Operacionais (Lei No. 6.404/76, artigo 187)

2018

2017

4.053.396,32

4.708.854,67

--

--

4.053.396,32

4.708.854,67

-4.509.841,58

-5.115.774,86

Histórico
Saldos em 31 de
Dezembro de 2016

Incorporação ao
Patrimônio Social

-456.445,26

-406.920,19

(-) Despesas de Custeio

451.656,49

563.522,83

Gerais e Administrativas

-153.084,41

-312.453,81

-68.237,73

-70.138,93

672.978,63

946.115,57

Depreciações e Amortizações
Resultado Financeiro Liquido

9

Outras Recitas e Despesas

0,00

140.500,00

Receita Com venda de Ativo Circulante

0,00

140.500,00

-4.788,77

297.102,64

Superávit/Déficit do Exercício
As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.
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11

Ajuste de Avaliação
Patrimonial
Transferência para
Pratrimônio Social

Resultado Bruto. (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e ITG 2002)

Nota
Explicativa

12

Superávit do Exercício
de 2017
Saldos em 31 de
Dezembro de 2017

Incorporação ao
Patrimônio Social

11

Ajuste de Avaliação
Patrimonial

Patrimônio
Social

Superávit/
Déficit
Acumulado

Superávit/
Déficit do
Exercício

11.678.199,19

0,00

1.849.368,69

1.849.368,69

Informações
institucionais

Créditos

Ajuste de
Avaliação
Patrimonial

Patrimônio
Liquido

816.779,54 14.344.347,42

0,00

-1.849.368,69

--

--

--

142.741,09

142.741,09

182.296,56

--

--

-182.296,56

0,00

--

--

297.102,64

--

297.102,64

13.709.864,44

0,00

297.102,64

297.102,64

777.224,07 14.784.191,15

0,00

-297.102,64

--

--

--

--

0,00

62.932,91

--

--

-62.932,91

0,00

Superávit/Déficit do
Exercício de 2018

--

--

-4.788,77

--

-4.788,77

Saldos em 31 de
Dezembro de 2018

14.069.899,99

0,00

-4.788,77

Realização de Avaliação
Patrimonial

12

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.
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Informações
institucionais

Créditos

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto

Continuação - Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Valores expressos em reais – R$)

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Valores expressos em reais – R$)

Nota Explicativa

2018

2017

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS

2018

2017

10

-

(504,18)

Total de Acréscimo/Decréscimo do PC + PNC

133.701,72

43.186,15

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

185.403,86

553.982,69

(+/-) (Aumento)/Diminuição de Outras Obrigações

Superávit/Déficit do Exercício
Superávit/Déficit do Exercício

Nota Explicativa

11

(4.788,77)

297.102,64

9

68.237,73

70.138,93

-

142.741,09

63.448,96

509.982,66

(+) Despesa com Depreciação e Amortização
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores
Superávit do Exercício Ajustado:

Acréscimo/Decréscimo do AC + ANC
(+/-) (Aumento)/Diminuição de Créditos a Receber

6

(5.077,31)

(3.959,89)

(+/-) (Aumento)/Diminuição de Despesas Antecipadas

7

(6.669,51)

4.773,77

(11.746,82)

813,88

Total de Acréscimo/Decréscimo do AC + ANC

2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+/-) Imobilizado - baixas (adições) líquidas

9

(49.779,89)

119.517,90

(+/-) Intangível - baixas (adições) líquidas

9

(93.078,94)

(86.529,18)

(142.858,83)

32.988,72

TOTAL DAS ATIVIDADES (1 + 2)

42.545,03

586.971,41

VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

42.545,03

586.971,41

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Acréscimo/Decréscimo do PC + PNC
(+/-) (Aumento)/Diminuição de Fornecedores

10

86.454,98

25.636,85

(+/-) (Aumento)/Diminuição de Obrigações Trabalhistas,
Sociais e Fiscais

10

(2.079,03)

(2.991,02)

(+/-) (Aumento)/Diminuição de Provisão de Férias e
Encargos

10

48.559,46

21.546,10

(+/-) (Aumento)/Diminuição de Obrigações Vinculadas a
Fiscais e Tributárias
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5

13.758.045,78 13.171.074,37

Saldo no final do Exercício

5

13.800.590,81 13.758.045,78

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.

10

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.
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Créditos

Demonstração do Valor Adicionado

Continuação - Demonstração do Valor Adicionado

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - Valores expressos em reais – R$)

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - Valores expressos em reais – R$)

Nota
Explicativa
1. RECEITAS

2018

%

2017

4.857.395,65

5.972.709,62

Nota
Explicativa

%

2018

%

2017

%

4.789.157,92

100

5.902.570,69

100

Despesas com Pessoal

1.935.785,10

40,42

1.791.921,72

30,36

Serviços de Terceiros

1.737.081,85

36,27

1.910.838,12

32,37

5.015,81

0,10

10.459,30

0,18

6. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Receitas de Doações e Apoio a projetos

16

3.994.843,46

4.537.160,31

Outras Receitas

17

58.552,86

171.694,36

803.999,33

1.123.354,95

0,00

140.500,00

Apoio a Projetos Culturais, Ambientais,
Sociais

221.246,19

4,62

702.120,56

11,90

4.857.395,65

5.972.709,62

Apoio, Parceria Continua a Instituições

27.798,69

0,58

25.436,80

0,43

68.237,73

70.138,93

Projeto, Sociais, Culturais, Ambientais da
FALM

348.934,99

7,29

306.173,50

5,19

68.237,73

70.138,93

Despesas de Viagens

233.212,86

4,87

368.824,86

6,25

4.789.157,92

5.902.570,69

Despesas Administrativas

132.145,48

2,76

129.611,13

2,20

0,00

0,00

Despesas com Tributos, Taxas e Multas

14.305,67

0,30

5.714,63

0,10

0,00

0,00

Despesas Financeiras

131.020,70

2,74

177.239,38

3,00

4.789.157,92

5.902.570,69

Despesas com Seguros

5.778,83

0,12

7.267,82

0,12

Despesas com Voluntários

766,09

0,04

0,00

0,00

854,43

0,02

169.860,23

2,88

-4.788,77

-0,10

297.102,64

5,03

Receitas Financeiras
Receitas Não Operacionais

17

2. VALOR ADICIONADO BRUTO
RETENÇÕES
Depreciação e Amortização
3. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO PELA ENTIDADE
4. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA
Ganhos na venda ou baixa do imobilizado
5. VALOR ADICIONADO TOTAL A
DISTRIBUIR

9

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.

Encargos e Tributos de Terceiros

Outras Despesas
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Valores expressos em reais – R$)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Fundação André e Lucia Maggi é uma instituição sem

desenvolvimento econômico, agropecuário, agroindústria,

que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis,

A documentação contábil é hábil, revestida das

com reflexos na comunidade em geral;

Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e

características intrínsecas ou extrínsecas essenciais,

as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade

definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos

III. P
 romover, apoiar e incentivar ações nas áreas da

finalidade econômica, criada em Assembleia Geral realizada

educação da infância e adolescência, cultura, saúde,

(CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou

“usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a

em 17 de fevereiro de 1997, sua escritura pública de

assistência social, recreação e esporte estudantil,

a ITG 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que

documentação contábil.

constituição foi lavrada no Cartório do 1º Ofício de Notas

proporcionando integral desenvolvimento da

estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação,

e Registros da Comarca de Tangará da Serra/MT, sob o nº

coletividade, do bem comum, no interesse social;

de registros dos componentes e variações patrimoniais e de

440, folha 236 do Livro A-3, em 07 de março de 1997. Por

IV. Promover cursos, palestras, congressos, seminários,

meio de sua atuação, a Fundação busca contribuir com
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS),

simpósios e conferências;
V. Prestar qualquer tipo de apoio a outras instituições e

estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU);

iniciativas, dentro de seu escopo de atuação, apoiando,

e com o Posicionamento Global de Sustentabilidade da

reconhecendo e premiando as melhores iniciativas

AMAGGI, com a premissa de contribuir para fortalecimento

relacionadas a práticas sociais e de gestão;

do protagonismo social de jovens e lideranças para o
desenvolvimento local sustentável.

VI. Apoiar instituições com objetivos congêneres ou afins,

BASE DE MENSURAÇÃO

estruturação das demonstrações contábeis, e as informações
mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas

sem finalidade de lucros.

com base no custo histórico.

3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL - (Resolução CFC Nº 1.330/11
- NBC ITG 2000)

MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE
APRESENTAÇÃO

através de formalização de parcerias de colaboração ou

Essas demonstrações financeiras individuais são

convênios, promovendo atividades com outras instituições,

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme

apresentadas em Real, que é a moeda funcional da

Sua sede está localizada em Cuiabá (MT) e conta ainda com

mantendo intercâmbios técnicos ou científicos,

dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo

Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas

duas filiais, sendo o Projeto Casa Maggica, em Rondonópolis –

educacionais, culturais, assistenciais, beneficentes e

eletrônico.

em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo,

MT e o projeto Centro Cultural Velha Serpa, em Itacoatiara – AM.

informativas e quaisquer outros correlatos a tais atividades.

A Instituição possui Título de Utilidade Pública Federal,
conforme Portaria nº 509 de 05 de março de 2007, o Título

2. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

de Utilidade Pública Estadual, conforme lei n° 6.938 de 15

exceto quando indicado de outra forma.
O registro contábil contém o número de identificação dos
lançamentos relacionados aos respectivos documentos de

USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos
que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos

A preparação das demonstrações financeiras individuais de

administrativos.

acordo com as normas contábeis exige que a Administração

de outubro de 1997 e Título de Utilidade Pública Municipal,

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2018, a

conforme Lei n. º 4.635 de 12 de setembro de 2005, com

Entidade seguiu a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que

registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS,

altera artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas,

a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados

relativos à elaboração e divulgação das demonstrações

elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão

de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das

contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas

transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente

transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em

em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil,

registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões

São finalidades Institucionais estatutária, conforme artigo 6:
I. Estimular atividade de pesquisa nas áreas de educação,
saúde e assistência social;
II. Realizar pesquisas, estudos, programas e projetos
nas áreas de desenvolvimento social e da saúde,
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faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam

características qualitativas da informação contábil, Resolução

inerentes ao processo da sua determinação.

CFC Nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual

A documentação contábil da Entidade é composta por todos

para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações

os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que

As principais premissas relativas a fontes de incertezas nas

Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26 R3),

apoiam ou compõem a escrituração contábil.

estimativas futuras, envolvendo risco de causar um ajuste

Mensagem
da presidente

A Fundação
André e Lucia Maggi
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significativo no valor contábil dos ativos e passivos no
próximo exercício financeiro são:
• Perda crédito de liquidação duvidosa estimada para
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e) Redução ao valor Recuperável de Ativos – A Fundação
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Créditos
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passado que originou um passivo, sendo provável que

financeiras estão demonstradas pelos valores originais

avalia anualmente a existência de possíveis indícios,

um recurso econômico possa ser requerido para saldar a

aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a

que possam levar a perda do valor recuperável de

obrigação. As provisões são registradas quando julgadas

data do balanço.

seus ativos não financeiros, em especial dos grupos

prováveis e com base nas melhores estimativas do risco

imobilizado e intangível. Na avaliação considera eventos

envolvido.

• Vida útil dos ativos - Nota 4.d
• Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) - Nota 4.e

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

c) Ativo Circulante Mantido para Venda – A Fundação

e/ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
g) Prazos – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até

• Provisões e contingências - Nota 4.f

classifica um ativo ou o grupo de ativos mantido para

operacionais ou tecnológicas que possam colocar em

• Ajuste a valor presente - Nota 4.j

venda quando esse estiver disponível para venda

risco a continuidade de suas operações ou que possam

o encerramento do exercício seguinte são classificados

• Reconhecimento de receita - Nota 4.l

imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos

indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável,

como circulantes.

termos que sejam habituais e costumeiros para venda de

de acordo com a NBC TG 01 (em consonância com o

tais ativos mantidos para venda. Com isso, a sua venda

Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor

deve ser altamente provável. Assim, a entidade classifica

Recuperável de Ativos). Havendo tais indicações, se

com base nos direitos adquiridos pelos colaboradores até

um ativo não circulante como mantido para venda se o

o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é

a data do balanço.

A Administração da Fundação autorizou a conclusão das

seu valor contábil vai ser recuperado, principalmente, por

constituída estimativa de perda para desvalorização,

demonstrações financeiras em 22 de março de 2019,

meio de transação de venda em vez do uso contínuo.

ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

financeiras.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS

i) Provisão de 13º Salário e Encargos – Foram

O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de

provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos

caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos

empregados e baixados conforme o pagamento até a data

aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos

despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos

do balanço.

destinados à manutenção das atividades da Entidade ou

de caixa futuros estimados são descontados aos seus

exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes

valores presentes através da taxa de desconto antes de

considerando os eventos subsequentes ocorridos até
esta data, que tiveram efeito sobre estas demonstrações

h) P
 rovisão de Férias e Encargos – Foram provisionadas

d) Imobilizado – Os registros no imobilizado correspondem

j) Ajuste ao valor Presente – Em cumprimento a Resolução

de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos

impostos que reflita as condições vigentes de mercado

CFC Nº 1.151/09 (NBC TG 12) e a Lei 11.638/07 a

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação

e o controle desses bens, de acordo com a NBC TG 27

quanto ao período de recuperabilidade do capital e os

Entidade não efetuou o ajuste de valor presente das

destas demonstrações financeiras individuais estão

(em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC

riscos específicos do ativo. Para a finalidade de testar o

contas de Ativos e Passivos Circulantes (saldos de

definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de

27 – Ativo Imobilizado). O imobilizado está registrado ao

valor recuperável, os ativos que não podem ser testados

curto prazo), pois a sua Administração entendeu que

modo consistente em todos os exercícios apresentados.

custo de aquisição, reduzido da depreciação calculada pelo

individualmente são agrupados juntos no menor grupo de

tais fatos não representam efeitos relevantes. Ainda

método linear, com base no tempo de vida estimado dos

ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo que são

em atendimento as legislações supracitadas a Entidade

bens, às taxas de depreciação e de qualquer perda não

em grande parte independentes dos fluxos de caixa de

deve efetuar o Ajuste Valor Presente (AVP) em todos

recuperável acumulada, quando aplicável. A Entidade, em

outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade geradora de

os elementos integrantes do ativo e passivo, quando

cada data de fechamento das demonstrações financeiras,

caixa ou UGC”).

decorrentes de operações de longo prazo. O valor

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
ADOTADAS
a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Conforme determina

presente representa o valor de um direito ou obrigação

verifica a existência de possíveis perdas por redução
f) Passivo Circulante e Não Circulante – Os passivos

descontada as taxas, possivelmente de mercado,

a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) –

ao valor recuperável de seu imobilizado. O valor residual

Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No.

e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são

circulantes e não circulantes são demonstrados pelos

implícitas em seu valor original, buscando-se registrar

1.376/11 (NBC TG 26 R3) – Apresentação Demonstrações

revistos na data de fechamento das demonstrações

valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando

essas taxas como despesas ou receitas financeiras. Ao

Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo

financeiras, e ajustados de forma prospectiva, quando for

aplicável, dos correspondentes encargos incorridos

analisarmos os saldos contábeis (operações e/ou critério

representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta

o caso. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações

até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os

da essência sobre a forma) dos itens que estão compondo

bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas

do imobilizado são determinados pela comparação dos

passivos circulantes e não circulantes são registrados

os ativos e passivos não circulantes da Entidade, a

características de liquidez de caixa e de disponibilidade

resultados com o valor contábil e são reconhecidos

com base em taxas de juros que refletem o prazo, a

Administração entendeu que não foi necessário efetuar o

imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a

contabilmente na conta de “outras receitas (despesas)

moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma

Ajuste ao Valor Presente, pois essas rubricas (elementos

insignificante risco de mudança de valor.

operacionais, líquidas” nas demonstrações dos resultados.

provisão é reconhecida em decorrência de um evento

dos ativos e passivos não circulantes) não se enquadram
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n) Demonstração do Valor Adicionado (DVA) – A

obedecendo ao regime de competência.

Informações
financeiras

Créditos

Informações
institucionais

6. CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
Os saldos deste grupo referem-se a adiantamentos de viagens e adiantamento de férias, segue valores:

(alterada pela Resolução CFC 1.162/2009) que aprovou
a NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado e
também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que

l) Apuração do Resultado – O resultado foi apurado

Anexos

Demonstração do Valor Adicionado (DVA) foi elaborada em
conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.138/2008

k) As Despesas e as Receitas – Estão apropriadas

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Contas

2018

2017

12.812,81

7.173,28

0,00

562,22

12.812,81

7.735,50

aprovou a NBC TG 13.

Adiantamento a Empregados

seguindo o Regime de Competência. As receitas de
prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo

o) Trabalho Voluntário – A ITG 2002 determina que o trabalho

(acordado em contrato - valores recebidos ou a receber)

voluntário, inclusive de membros integrantes dos órgãos

e reconhecidas quando for provável que benefícios

da administração, no exercício de suas funções, deve ser

econômicos futuros fluam para a entidade e assim

reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como

possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos

se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Contudo, a

e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas

Fundação André e Lucia Maggi não realizou a mensuração e

realizações estão reconhecidas no resultado.

reconhecimento do trabalho voluntário de seus dirigentes,

Impostos a Recuperar
Saldos Totais em Reais

7. OUTROS CRÉDITOS

tendo em vista que o custo para gerar essa informação
m) Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) – A
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) foi elaborada em
conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009, que

seria superior ao seu benefício.

Este grupo é composto pelos seguros e serviços contratados, cujo período de vigência beneficia o exercício seguinte e estão

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

representadas pelo seu valor nominal:

aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução/CFC
Nº 1.296/10, que aprovou a NBC T 03 – DEMONSTRAÇÃO

Referem-se aos valores de disponibilidade imediata

DO FLUXO DE CAIXA. O Método na elaboração do Fluxo de

mantidos em tesouraria e instituições financeiras, segue

Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

valores:

Contas
Bancos-Conta Movimento
Aplicações Financeiras
Fundo Fixo
Saldos Totais em Reais
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2018

2017

120.817,67

108.471,77

13.674.684,38

13.644.691,97

5.088,76

4.882,04

13.800.590,81

13. 758.045,78

Contas

2018

2017

Despesas Antecipadas

11.253,66

4.584,15

Saldos Totais em Reais

11.253,66

4.584,15

Mensagem
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8. ATIVO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA

Sumário de Conteúdo
da GRI Standards

Informações
financeiras

Anexos

Informações
institucionais

Créditos

informações de eventualidades por meio de um questionário, tratando sobre eventos que pudessem afetar o desempenho
dos ativos, como sinist r os diversos (incêndios, golpes, inundações, mau uso, etc.), ampliações, manutenções ou reformas

Referem-se a terrenos e edificações mantidos para venda, o qual não foi efetivada por ausência de ofertas ao alcance do valor

relevantes, e também com base na avaliação dos bens realizada em 2016.

autorizado para venda, após análise das despesas referente a manutenção dos terrenos e edificações, o Conselho Curador
da organização, aprovou a possibilidade de abertura de um edital para doação dos mesmos para outras organizações sem fins
lucrativos.

Rubricas

Qtde.
Bens

Taxa Anual

2018

(Adições)/
Baixas

2017

As edificações uma vez classificadas como mantidas para venda não são mais depreciáveis.

Terrenos

1

N/ A

449.000,00

o

449.000,00

Edificações

1

4% a.a

302.166,03

o

302.166,03

Máquinas e Equipamentos

38

6,67% a.a

170.020,25

10.882,68

159.137,57

Equipamentos de lnformatica

72

20% a.a

213.365,22

9.777,50

203.587,72

140

6,67% a.a

128.461,38

5.771,50

122.689,88

3

10% a.a

111.909,02

0,00

111.909,02

114

100%a.a

96.123,76

11.148,17

84.975,59

Contas

2018

2017

Ativo Circulante mantido para venda

259.999,99

326.469,60

Imobilizado Disponível para Venda

259.999,99

259.999,99

0,00

66.469,61

Perda c/ desvalorização de Imobilizado dis. P/
venda

Móveis, Eletrodomésticos e
Utensílios
Veículos
Equipamentos Audiovisuais

9. ATIVO NÃO-CIRCULANTE: IMOBILIZADO
E INTANGÍVEL

ativo, consequentemente, nenhuma alteração da vida útil
estimada ou estimativa para perda de valor recuperável
destes ativos foi identificada.

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo
custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos da

Tal verificação se deu por meio de um parecer técnico

depreciação acumulada, calculada pelo método linear para

emitido por um especialista contratado pela organização,

perdas por ímparidade, quando aplicável.

onde afirma que a organização não deve alterar as vidas

(-)Depreciação Acumulada

-560.634,73

-519.274,27

Imobilizado líquido,em reais

910.410,93

914.191,54

Rubricas

Qtde.
Bens

Taxa Anual

2018

(Adições)/
Baixas

2017

Software

21

20% a.a

223.544,63

177.563,94

45.980,69

0,00

(84.485,00)

84.485,00

úteis informadas nos laudos de avaliação e que as vidas
Adicionalmente, a Fundação verificou que não havia a

úteis remanescentes devem continuar a ser calculadas

existência de indicadores de que os ativos imobilizados

aplicando-se os coeficientes de depreciação técnicos

poderiam estar acima do valor recuperável ou que

prescritos nos citados relatórios. Para o levantamento das

houvesse alteração na vida útil determinada para cada

informações e emissão do parecer, o especialista buscou

Intangível em Andamento
(-) Amortização Acumulada

-57.708,68

-43.031,45

Intangível líquido,em reais

165.835,95

87.434,24

1.076.246,88

1.001.625,78

Total do Ativo Não Circulante
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10. PASSIVO CIRCULANTE (Obrigações a Curto Prazo)

Descrição

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações

Provisões Trabalhistas

Anexos

Informações
financeiras

Créditos

Informações
institucionais

2018

2017

135.946,49

87.387,03

Férias

99.376,39

63.879,63

Encargos sobre Férias

36.570,10

23.507,40

Outras Obrigações

0,00

0,00

0,00

0,00

381.501,77

247.800,05

fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. Segue composição do Passivo
Circulante:

Descrição

2018

2017

Vinc. Fornecimento de Mat. E Serv.

176.511,31

90.056,33

Outros Credores por Obrigações a Pagar

Fornecedores

176.511,31

90.056,33

Total em reais

Obrigações Trabalhista e Sociais

57.746,04

59.825,07

0,00

194,15

FGTS

10.922,45

11.049,31

INSS

35.435,57

37.116,54

PIS

1.773,90

1.701,44

Salários

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

o qual é realizado por baixa e/ou depreciação dos bens que
deram origem ao ajuste.

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados
e compreende o Patrimônio Social, subtraído do Déficit do

13. RESULTADO DO EXERCÍCIO

exercício de R$ -4.788,77 (quatro mil, setecentos e oitenta

IRRF

9.614,12

9.683,63

Contr Sindi cal

0,00

80,00

Rescisões

0,00

0,00

11.297,93

10.531,62

3.182,39

3.305,23

Obrigações Fiscais
IRRF
ISS a Recolher

3.194,12

4.360,50

PIS/COFINS/CSLL

4.921,42

2.865,89

0,00

0,00

INSS
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e oito reais e setenta e sete centavos), os bens recebidos

Déficit do exercício de 2018 foi de R$ -4.788,77 (quatro mil,

através do ajuste de avaliação patrimonial considerados,

setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos)

enquanto não computados no resultado do exercício em

e consta incorporado ao Patrimônio Social em conformidade

obediência ao regime de competência, as contrapartidas de

com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº

aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do

1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item

ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço

15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício

de mercado.

deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

12. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

14. COBERTURA DE SEGUROS

Em consonância com a Resolução 1.159/09 (CTG 2000)

Para atender medidas preventivas adotadas

e a Lei 11.638/07 a criação da conta Ajuste do Patrimônio

permanentemente, a Entidade efetua contratação de

de Avaliação Patrimonial faz parte Líquido como um grupo

seguros em valor considerado suficiente para cobertura de

especial, uma vez que os valores nela contabilizados não

eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o

transitaram pelo resultado. Assim, o saldo refere-se ao

Princípio Contábil de Continuidade.

ajuste decorrente da adoção do custo atribuído dos ativos,

Mensagem
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17. OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (Fatos Extraordinários)

Modalidade

2018

2017

Créditos

Informações
institucionais

locais e fortalecendo a capacidade de gestão destas

Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem
novo, conforme o caso.

Informações
financeiras

organizações. Em 2018, a FALM deu continuidade ao
Conforme a Resolução CFC Nº 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No.

projeto Transformar, onde promoveu capacitações para

449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas /

iniciativas e empreendedores sociais que ao todo tiveram

Despesas” no grupo operacional e não após a linha do “resultado operacional”. Abaixo descrevemos os valores que compõem

300 organizações inscritas. Também realizou a terceira

este grupo:

edição do Prêmio Fundação André e Lucia Maggi, tendo
nesta edição 59 organizações inscritas onde nove foram

Edificações
Veículos

302.166,03

302.166,03

111.909,02

reconhecidas pelos resultados de seu trabalho visando o

CONTA CONTÁBIL

DESCRIÇÃO

3.1.02

Outras Receitas

3.2

Outras Receitas Não Operacionais

4.2

Outras Despesas

2018

2017

58.552,86

171.694,36

-

140.500,00

854,43

169.860,23

111.909,02

15. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
A ENTIDADE é imune à incidência de impostos por força

desenvolvimento local, sendo estas dos estados de Mato
Grosso, Amazonas e Paraná.
(II) Eixo Tecnologia Social para a Cidadania: As tecnologias
sociais são definidas como produtos, técnicas ou
metodologias reaplicáveis, desenvolvidas em interação
com a comunidade e que representam efetivas soluções

do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo

de transformação social. Neste sentido, utilizando do

195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro

estudo finalizado em 2017, a Fundação André e Lucia

de 1988, e também é isenta à incidência das Contribuição

Maggi aplicou a metodologia sistematizada no Projeto

Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei No. 9.532/97;
Lei No. 12.101/09, alterada pela Lei 12.868/13 e Decreto

18. ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO ANDRÉ E
LUCIA MAGGI

8.242/14.

desenvolvimento sustentável”, com a premissa de contribuir

Casa Maggica de Rondonópolis e em duas Escolas

para o fortalecimento do protagonismo social de jovens e

Públicas no município de Cuiabá – MT.

lideranças para o desenvolvimento local sustentável.
Fundada em 1997, ao longo dos anos a Fundação realizou

16. DOAÇÕES RECEBIDAS

(III) Eixo Desenvolvimento Local: Para promover o

duas revisões estratégicas em sua atuação – uma em 2013,

Em 2018 a Fundação André e Lucia Maggi (FALM) continuou

desenvolvimento local é necessário pensar soluções

em que foram definidas as Diretrizes Estratégicas e o Plano

com a execução das Diretrizes Estratégicas aprovadas para

que envolvam a comunidade. Esse eixo de trabalho é

Eventualmente, a Entidade recebe doações de pessoas

de Ação 2014-2018, e a segunda, em 2017, que resultou na

o período de 2014 a 2018, com a visão de “Transformar

caracterizado pelo fomento ao trabalho participativo.

físicas e jurídicas, conforme estão previstas no seu

redefinição dos Objetivos Estratégicos da FALM até 2025 e

pessoas e comunidades para o desenvolvimento

Em 2018, a FALM atuou com projetos que dão suporte,

Estatuto Social, artigo 6º.

um novo Portfólio de Projetos – 2019/2025.

sustentável” e tendo como missão a tarefa de “Contribuir

facilitando o processo de planejamento conduzido

para o desenvolvimento local e humano” nas comunidades

pela comunidade, buscando o protagonismo dos

onde atua.

atores envolvidos, identificando oportunidades e

Segue abaixo o demonstrativo de receitas:

O Portfólio de Projetos – 2019/2025 foi definido ao longo
de 2018 e validado pelo Conselho Curador para ter início em

Exercício

Valor Recebido

2018

3.994.843,46

2017

4.537.160,31

TOTAL

8.532.003,77

ativos definindo prioridades em relação ao potencial

2019. Com isso a forma de atuação da organização passará

Por meio dos recursos financeiros captados do setor

comunitário. Estas ações foram desenvolvidas e

por mudanças em relação ao que foi desenvolvido até 2018,

privado, a FALM atingiu suas finalidades desenvolvendo

finalizadas nos municípios mato-grossenses de Lucas do

com o encerramento de projetos e o incremento de novas

diversos programas, projetos e ações. Destacamos os

Rio Verde e Querência, por meio do Projeto Potencializa, e

formas de atuação, sempre alinhado à Missão, Visão e

seguintes eixos, ações e projetos executados em 2018:

em Itacoatiara (AM) com o Centro Cultural Velha Serpa.

Valores da FALM e da AMAGGI.
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(I) Eixo Fortalecimento Institucional: são projetos que

(IV) Eixo Parcerias: Manter parceiros e disseminar a prática

Atuando em consonância com a missão de “contribuir

contribuem para o fortalecimento institucional de

de investimento social privado onde atuamos é uma das

para o desenvolvimento local e humano”, e a visão

organizações sociais existentes nos municípios

formas que a Fundação André e Lucia Maggi contribui

de “transformar pessoas e comunidades para o

onde atuamos, ampliando assim a atuação das redes

para o desenvolvimento local. Por isso, este eixo é

Mensagem
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Planejamento
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transversal a todos os outros projetos. Nele está concentrada a busca por desenvolver uma rede de parcerias onde
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Informações
financeiras

Descrição

Créditos

Informações
institucionais

2018

2017

Govemança

40.530,79

36.805,13

Premio FALM

376.423,45

533.131,32

Transformar

361.365,95

339.436,44

97.750,00

177.652,45

0,00

344.686,91

345. 349,71

397.110,43

13.827,52

0,00

331.522,19

397.110,43

FUND. ANDRE E LUCIA MAGGI - RONDONOPOLIS

1.437,04

111.422,20

Estrutura Física - Antiga Usina de Beneficiamento de Soja

1.437,04

111.422,20

FUND. ANDRE E LUCIA MAGGI - SAPEZAL

30 .087,32

30.000,00

Parcerias Continuas

30.087,32

30.000,00

FUND. ANDRE E LUCIA M AGGI - CASA MAGGICA

580.867,96

808.979,79

Casa Maggica Rondonópolis

580.867,96

808.979,79

4.862 .184,42

5.675 .606,98

atuamos.
(V) O
 utras ações: A Fundação André e Lucia Maggi também mantém apoio financeiro a algumas instituições que são parceiras
de longa data e fazem parte de sua história, como por exemplo a APAE de Rondonópolis, o Hospital e Maternidade Renato
Sucupira em Sapezal – MT, entre outras ações. Isso porque elas atendem à missão e visão da FALM e causam impacto
social nas comunidades onde atuam.
Abaixo segue, de forma especificada, todos os recursos investidos pela Fundação André e Lucia Maggi no ano corrente de
2018.

Mundo Maggico
Escola Vila ltamarati
FUND. ANDRE E LUCIA MAGGI - ITACOATIARA

Descrição

2018

2017

FUND. ANDRE E LUCIA MAGGI - MATRIZ

3.904.442 , 39

4.328.094,56

Administrativo

1.332.944,91

1.153.934,78

Apae Rondonópolis

16.285,60

14.271,00

Creches Rondonópolis

11.613,09

11.165,80

Ações Pontuais

11.106,19

134.806,82

Produtores Responsaveis Aumentam Desenvolvimento Local

221.105,53

164.865,52

Programa de Parcerias

0,00

2.294,53

Implantação e Avaliação de Impactos

0,00

89.336,75

Potencializa

512.763,05

579.269,59

Programa Estratégico de Comunicação

324.029,63

457.681,16

Casa Maggica Cuiabá

598.524,20

288.756,36
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Estrutura Física - Antiga Usina de Beneficiamento de Soja
Centro Cultural Velha Serpa

Totais em Reais

Mensagem
da presidente

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Áreas de atuação

Sobre o relatório

Créditos
Coordenação Geral

Conteúdo Técnico GRI, Redação e
Diagramação

Juliana de Lavor Lopes

Visão Sustentável – www.visaosustentavel.com.br

Diretora de Sustentabilidade, Comunicação e Compliance
da AMAGGI e Diretora Executiva da Fundação André e Lucia

José Pascowitch, Andrea Fumo, Luiza Silva e Carolina de

Maggi

Paula

Coordenação Executiva

Projeto Gráfico
Wagner Garcia

Aletéa Rufino
Gerente de Operações

Fotos
Acervo FALM/AMAGGI

Daniel Escobar
Supervisor de Comunicação Corporativa da AMAGGI

Indicadores e Informações
Complementares

Agradecimentos
A Fundação André e Lucia Maggi agradece a todos os
colaboradores que participaram direta ou indiretamente da
elaboração deste relatório.

Aline Saviczki

Também agradece a todas as pessoas que estão presentes no

Coordenadora Contábil e RH

dia a dia da organização e que contribuem para os resultados
alcançados e para a melhoria contínua de sua atuação.

Lorraine Souza
Coordenadora de Projetos

Esta Publicação é de Responsabilidade
da Fundação André e Lucia Maggi

Simone Teixeira

GRI 102-53

Coordenadora Administrativa
Para informações, sugestões, críticas ou comentários, favor

Maíza Prioli de Souza

entrar em contato pelo e-mail fundacao@fundacaoalm.org.br

Analista de Comunicação

ou pelo telefone (65) 3645-5342/5347/5337.
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Mensagem
da presidente

A Fundação
André e Lucia Maggi

Planejamento
Estratégico 2018-2025

Áreas de atuação

Sobre o relatório

Informações institucionais
Matriz: Cuiabá (MT)

Nossos Canais de Comunicação

Av. André Antônio Maggi, 303
Centro Político Administrativo | CEP: 78049-080
Tel: (65) 3645-5000/5342/5337

Espaço Coletivo Fundação André e Lucia
Maggi: Rondonópolis (MT)

www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br

/fundacaoandreeluciamaggi

Rua João XXIII, 164
Santa Cruz | CEP: 78710-700
Tel: (66) 3426-2445/ (66) 3421-1328

Espaço Coletivo Centro Cultural Velha Serpa:
Itacoatiara (AM)

/FundacaoALMAggi

@sigafalm

Rua Borba, s/n
Pedreiras | CEP: 69101-030
Tel: (92) 3521-8135/8136/1044v
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