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Missão
Contribuir para o desenvolvimento local e humano.

Visão
Transformar pessoas e comunidades para o desenvolvimento sustentável.

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, com objetividade para atingir resultados
significativos.
Humildade: Respeitar todas as pessoas, a diversidade de ideias e opiniões.
Gestão Participativa: Estimular a participação e engajamento das partes interessadas
nos projetos da Fundação André e Lucia Maggi.
Comprometimento: “Vestir a camisa”, ter paixão e orgulho pelo trabalho e se empenhar
pelo sucesso da organização.
Pioneirismo: Valorizar pessoas criativas, inovadoras, participativas, ousadas,
talentosas e entusiasmadas, que fazem a diferença.
Respeito pelas partes interessadas: Cultivar boas relações com diálogo e transparência.
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Apresentação
A Fundação André e Lucia Maggi (FALM) é uma instituição sem finalidade
econômica, responsável pela gestão do Investimento Social Privado da AMAGGI.

Sua sede está localizada em Cuiabá (MT) e conta ainda com duas unidades, o
Espaço Coletivo Fundação André e Lucia Maggi, em Rondonópolis (MT); e o Espaço
Coletivo Centro Cultural Velha Serpa, em Itacoatiara (AM). Também desenvolve
projetos e ações nas regiões estratégicas para a AMAGGI e a FALM.

Por meio de sua atuação, a Fundação busca contribuir com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações
Unidas (ONU); e com o Posicionamento Global de Sustentabilidade da AMAGGI,
com a premissa de contribuir para o fortalecimento do protagonismo social de
jovens e lideranças para o desenvolvimento local sustentável.
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Investimento Social Privado (ISP)

AMAGGI
Segundo o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE),
o termo compreende todo o repasse de recurso financeiro de
forma voluntária, planejada e monitorada para projetos sociais,
ambientais e culturais de interesse público, que tem como
objetivo a promoção do bem comum e o desenvolvimento da
sociedade*.

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;

Isso significa que, para questões sociais, a AMAGGI possui
uma Política de Investimento Social Privado que estabelece a
forma como realiza seus investimentos nas localidades onde
atua. A partir das disposições dessa Política, a companhia
faz o repasse espontâneo de recursos financeiros para que a

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.

Fundação realize a gestão.
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Cenários e Oportunidades do
Investimento Social Privado

movimento de aproximação da empresa com a sociedade, atuando de forma alinhada às

Grandes empresas no Brasil e no mundo realizam de forma estruturada seu Investimento

Com o propósito de alinhar as ações da FALM com a atuação da AMAGGI nas comunidades

Social Privado, atuando de forma estratégica para criar valor compartilhado e causar impacto

estratégicas para a empresa, a FALM realizou em 2017 sua segunda Revisão Estratégica. O

coletivo nas comunidades onde estão inseridas.

pano de fundo desta discussão foi ouvir áreas da empresa e partes interessadas externas

políticas públicas, bem como apoiando o fortalecimento das Organizações da Sociedade
Civil.

e entender o quanto a Fundação vem agregando valor ao negócio, e o quanto é possível
No ano de 2016, em termos de volume de investimento no Brasil, segundo o censo

melhorar os investimentos em ações e projetos.

GIFE, grandes empresas juntamente com suas fundações e/ou institutos investiram R$
2,9 bilhões em ações e projetos que contribuíram com áreas como educação, saúde,

Entendeu-se, a partir deste trabalho, que a atuação da Fundação deve se manter alinhada ao

desenvolvimento local, entre outros. Em relação à origem desses recursos, 99% provém

propósito de contribuir com o desenvolvimento local e humano, agregando valor à atuação

diretamente do repasse da empresa mantenedora ao Investimento Social realizado.

da AMAGGI, que tem como Visão “Ser uma empresa de referência no desenvolvimento
sustentável”, demonstrando o compromisso social da companhia junto às comunidades

Há uma tendência por parte de toda a sociedade de questionar cada vez mais a atuação e

onde atua.

o papel ocupado por estas empresas, de modo que suas ações e impactos gerados (sejam
positivos e/ou negativos) se tornem objetos de constante controle social.

A atuação da FALM até 2025 será respaldada em ser uma instituição de referência
nos locais onde atua, pela capacidade de trabalhar com parcerias locais, acelerando

O Investimento Social empresarial tem o importante papel de favorecer e qualificar este

o desenvolvimento local nas regiões estratégicas para a AMAGGI e Fundação André e
Lucia Maggi.
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A Fundação André e Lucia Maggi define, em

necessidade de considerar resultados de curto,
médio e longo prazos em sua atuação, sempre
alinhados aos impactos e às oportunidades

Agendas Agendas
Internas Internas

Agendas Agendas
ExternasExternas

Posicionamento
Posicionamento
Global de Global de
Sustentabilidade
Sustentabilidade
AMAGGI AMAGGI

Objetivos do
Objetivos
Desenvolvimento
do Desenvolvimento
Sustentável
Sustentável
– ODS
– ODS

Matriz de Priorização
Matriz de Priorização
de
de
Atuação AMAGGI
Atuação
e FALM
AMAGGI e FALM

Guia de Tendências
Guia de Tendências
e Práticas e Práticas
do Investimento
do Investimento
Social
Social
EmpresarialEmpresarial
– GIFE
– GIFE

Materialidade
Materialidade
AMAGGI AMAGGI

Princípios de
Princípios
Investimento
de Investimento
Comunitário
Comunitário
EstratégicoEstratégico
do IFC
do IFC

dos temas assumidos pela AMAGGI em
compromissos globais para o desenvolvimento
local sustentável. Todo processo de construção
participativa com partes interessadas internas
e externas é relevante para garantir a sintonia
com as demandas e necessidades do negócio,
atrelado à dinâmica e demandas do contexto
local.
As agendas levadas em consideração no

Conselhos e
Equipe Gestora

Informações
Institucionais

Compromissos institucionais
assumidos pela AMAGGI que a
FALM pode contribuir:

Planejamento Estratégico
2018-2025
seu planejamento estratégico 2018-2025, a

Referências
Bibliográficas

Selo Empresa Amiga da
Criança – Fundação ABRINQ

Pacto Nacional pela
Erradicação do Trabalho
Escravo
Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável - ODS

Pacto Global da
Organização das Nações
Unidas - ONU

Planejamento Estratégico 2018-2025 foram:
Programa Na Mão Certa Childhood Brasil
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Ao envolver as principais partes interessadas para identificar as demandas locais
existentes e o quanto suas ações e projetos podem ser eficientes levando em conta o
desenvolvimento local, a Fundação concluiu que a maior contribuição que pode desenvolver
junto às demandas da comunidade é entender os saberes e fazeres locais e o quanto a
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Passos para desenvolver uma estratégia de
Investimento Comunitário robusta

Estratégia de Investimento
Social AMAGGI
Do bem intencionado ao estratégico

Atuação

Avalie o
Contexto
Empresarial

Avalie o
Contexto
Local

Envolva as
Comunidades

Invista em
Capacitação

Defina os
Parâmetros

Selecione o
Modelo de
Implementação

Mensure e
Comunique os
Resultados

Plano de Negócio

Avaliação
Socioeconômica

Planejamento
Comunitário

Levantamento de
Necessidades

Objetivos,
Diretrizes e
Critérios

Implementação
pela Empresa

Linha de Base

Partes Interessadas
e Redes

Vantagens e
Oportunidades

Grupos-Alvo

Riscos e
Oportunidades
Competências
Básicas
Alinhamento
Interno

Mapeamento
Institucional

Visão e
Priorização

Tipos de
Capacidades e
Habilidades

Parceiros

Expectativas da
Administração

Opções e
Estratégias

Áreas de
Investimento

Indicadores
Implementação
por Terceiros

Estratégia
de Saída

Parceria Envolvendo
Todas as Partes
Interessadas

Orçamento

Fundação

Ciclo do Projeto
Gênero

Métodos
Participativos
Percepções da
Comunidade
Retorno Sobre o
Investimento

Modelos Hibridos
Estratégia de
Comunicação

valorização da diversidade e a inclusão social podem ser reconhecidas como grandes
potencializadoras da transformação, formando bases de comunidades mais justas e
sustentáveis.

Fonte: Guia Rápido - Princípios de Investimento Comunitário Estratégico do IFC

Contribuir para o desenvolvimento local e humano vai além de promover boas ações. Uma

A companhia, estando inserida em uma comunidade, deve exercer ações voltadas à

estratégia de Investimento Social bem articulada pode promover um ambiente dinâmico e

mitigação de seus impactos, que vão além de questões legais a serem respeitadas. Este

inovador para a companhia e o retorno do Investimento Social atrelado à Licença Social para

processo deve ser acompanhado e monitorado internamente por áreas especificas da

Operar.

empresa.
Embora a Política de Investimento Social Privado da AMAGGI não possa ser considerada

A AMAGGI e a Fundação André e Lucia Maggi, dentro da sua nova estratégia de analisar as

como gestão da mitigação de impactos, ela pode ser eficaz para agregar oportunidades de

demandas locais, acreditam que alguns passos são primordiais ao longo deste processo de

articulação e envolvimento em temas relevantes, como por exemplo, focar em grupos ou

investimento:

temas que não necessariamente são ou devam ser know how da empresa.

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025

FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI

8

Missão,
Visão e Valores

Apresentação

Cenários e
Oportunidades
do Investimento
Social Privado

Planejamento
Estratégico
2018-2025

Estratégia do
Investimento
Social AMAGGI

Mapa
Estratégico
2018-2025

Atuação

Referências
Bibliográficas

Conselhos e
Equipe Gestora

Informações
Institucionais

Mapa Estratégico
2018-2025
Quatro questões norteadoras foram levadas em
consideração no processo de Planejamento Estratégico
2018-2025 da Fundação André e Lúcia Maggi. São elas:

1

FOCO

É necessário
estabelecer
foco de atuação
para gerar valor
às suas partes
interessadas

2

COLABORAÇÃO

Para fortalecer
e inovar em
sua atuação,
é necessário
estabelecer formas
de colaboração
capazes de
gerar impactos
transformadores

3

ARTICULAÇÃO

Busca pela
excelência em
seus resultados,
garantindo
uma atuação
articulada, que
procure diversificar
conhecimentos e
práticas

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025

4

PERENIDADE

Consolidar
habilidades de
mudar e crescer
continuamente
para garantir a
execução da
estratégia
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Missão: Contribuir para o desenvolvimento local e humano
Mapa Estratégico
Visão: Transformar pessoas e comunidades
para o desenvolvimento sustentável
2018/2025
Visão: Transformar pessoas e comunidades para o desenvolvimento sustentável.
Missão: Contribuir para o desenvolvimento local e humano.

Mapa Estratégico
2018-2025

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

Desenvolvendo juntos novas realidades

Benefícios Compartilhados

Dimensão Valor
Agregado

Atuação

Aceleração de Impacto Positivo
VA3: Estimular o protagonismo das
gerações futuras no desenvolvimento local

VA2: Fortalecer a atuação social
na cadeia produtiva do agronegócio

VA1: Fomentar uma atuação em rede
para estruturar soluções transformadoras

VA4: Proporcionar o desenvolvimento
de habilidades individuais e coletivas

VA5: Garantir o crescimento e perenidade da Fundação
Fortalecimento e Inovação

Dimensão Partes
Interessadas

PI1: Ampliar a capacidade de
realização e articulação de parcerias

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

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

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

Atuação Articulada
PrI1: Expandir parcerias institucionais

Dimensão
Processos Internos

Conhecimento
PrI4: Capturar e internalizar
conhecimentos e melhores práticas

Dimensão
Aprendizagem &
Desenvolvimento
Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025

PrI3: Fortalecer a comunicação institucional
com partes interessadas

PrI2: Aproximar e alinhar estratégias da AMAGGI e FALM

Recursos

Eﬁciência Operacional

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

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
FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI
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sua condição social, física e econômica, é capaz de trilhar um futuro que possa
contribuir para uma sociedade mais justa, a partir da incorporação de valores
democráticos e participativos por parte da vivência do diálogo, da negociação e da
convivência com as diferenças sociais. Assim, o protagonismo pressupõe sempre
um compromisso com a democracia e a participação cidadã.
Definir um projeto de vida a partir do que se quer transformar na sua própria

A palavra protagonismo é um termo muito usado no teatro, no cinema, nas novelas e na
publicidade, para se referir ao personagem principal de uma encenação. Pode ser considerada

realidade. Entendemos que protagonizar, aqui, é um estado de emoção, a direção a
algo que se sonha e que se quer alcançar.

a pessoa que desempenha ou ocupa o papel principal em uma obra literária ou em um
acontecimento. Toda pessoa pode ser protagonista da sua trajetória, tornando-se um agente de
transformação.

Organizações, empresas, escolas, comunidades são feitas de pessoas, e engajar
o protagonismo alinhado aos valores que cada pessoa possui é uma forma de
contribuir para o desenvolvimento das comunidades.

Estimular o protagonismo é importante para que mais pessoas possam refletir sobre seus sonhos
e sobre aquilo que os mobilizam como indivíduos para se fortalecerem a partir de suas histórias de
vida e de sua identidade.
Cada pessoa pode participar e colaborar com atividades que extrapolem o âmbito de seus
interesses pessoais, podendo garantir Espaços Coletivos de discussões saudáveis que
expressem o desejo de todos para um bem comum. Qualquer pessoa, independentemente de
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Fortalecimento do Protagonismo Social

Na AMAGGI, estes valores pautam a atuação da empresa,
que sempre busca encorajar seus colaboradores a assumir
papéis de protagonistas de suas vidas. Estes mesmos
valores pautam também a relação da empresa com as
comunidades onde atua.

LIDERANÇAS

JOVENS

A Fundação André e Lucia Maggi (FALM) por meio da sua
atuação busca estimular o fortalecimento do protagonismo
social de jovens e lideranças para o desenvolvimento local
sustentável.

DESENVOLVIMENTO
LOCAL SUSTENTÁVEL

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025
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Advocacy para o Desenvolvimento
Local Sustentável

Fortalecimento do
protagonismo

• Participar e/ou elaborar cartilhas, artigos, pesquisas

Temáticas Prioritárias:

e materiais para o fortalecimento das temáticas

• Protagonismo Juvenil;

relacionadas a desenvolvimento local sustentável;

Fortalecer o
protagonismo
social de jovens e
lideranças para o
desenvolvimento
local sustentável

Mapa
Estratégico
2018-2025

Referências
Bibliográficas

• Empreendedorismo Social;

• Participar e/ou realizar fóruns anuais, eventos e rodas de

• Negócio Social;

conversa;

• Iniciativas sociais.

Conselhos e
Equipe Gestora

Informações
Institucionais

Investimento Social
Comunitário nos municípios
priorizados pela AMAGGI
Agenda específica para as regiões
estratégicas, por meio de:
• Tecnologias Sociais próprias da FALM;
• Prospecção de parceiros cogestores ;

• Apresentar sua estratégia para as unidades da AMAGGI;
• Participar de movimentos sociais, bem como instâncias

Público:

• Prospecção de parceiros cofinanciadores;

de controle social.

Jovens; lideranças sociais; universitários;

• Editais, Chamamentos Públicos, e outros,

empreendedores sociais, ligados ou não a uma

específicos para estes municípios.

iniciativa social.
Alcance: institucional

ODS relacionados:

Alcance: municípios priorizados pela AMAGGI.
Alcance: municípios onde a AMAGGI atua
e Espaços Coletivos da FALM.

ODS relacionados:

ODS relacionados:

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025
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A FALM busca exercer um papel de influência e

• Participação em artigos, divulgação de press

referência na promoção de agendas que discutam

releases e publicações relacionadas ao tema;

Também busca maior capacidade de atuar em
parcerias nas regiões estratégicas para Fundação
e AMAGGI, bem como cenários favoráveis para a

• Contribuição, associação e articulação com
Grupos de Trabalho;
•Participação e contribuição em pesquisas para o

desenvolvimento local sustentável.

• Fomento de discussões, em sua rede, de

A organização já participa de discussões

temáticas que contribuam com o fortalecimento

e agendas que fomentam o debate e o

da agenda;

desenvolvimento local, por meio de práticas

• Outras agendas em que a FALM identificar sua

participando de associações, redes e iniciativas,

Para a FALM, advocacy é atuar na defesa e discussão de temáticas importantes para o desenvolvimento local.

Propostas para contribuir com uma agenda de

seja em agendas próprias para estimular temas

participação como oportuna.

Participação em associações e iniciativas:

relevantes.
• Associada ao Grupo de Institutos, Fundações e

desenvolvimento local:

Empresas (GIFE);
• Associada à RedEAmérica - Rede Interamericana
de Fundações e Ações Empresariais para o

• Participação institucional em conselhos, comitês,

Desenvolvimento de Base;

fóruns e campanhas para a temática;

• Associada ao INATS - Instituto Norte Amazônia

• Atividades de assessoramento e de defesa

de Apoio ao Terceiro Setor;

e garantia de direitos no campo da política de

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025

interesse;

fortalecimento da agenda;

O termo advocacy vem do latim advocare, que significa ajudar alguém que está em necessidade. É utilizado
como sinônimo de defesa e argumentação a favor de uma causa. É um processo de reivindicação de direitos
que tem por objetivo influir na formulação e implementação de Políticas Públicas que atendam às necessidades
da população.

Alcance: institucional

• Educação e articulação com grupos e redes de

incidência sobre políticas públicas com vistas ao

relacionadas ao Investimento Social Privado: seja

Participação na confecção de cartilhas, artigos, pesquisas e materiais para o fortalecimento das temáticas
relacionadas a desenvolvimento local sustentável.

Informações
Institucionais

Justificativa:

temas relevantes para o desenvolvimento local.

Contribuir com debates e participar de agendas de discussões sobre temáticas importantes para o
desenvolvimento local sustentável, por meio das práticas de Investimento Social Privado.

Conselhos e
Equipe Gestora

assistência social;

• Participação em Conselhos Municipais de
Assistência Social e da Criança e do Adolescente;

FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI
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• Participação no Redes de Territórios Educativos - Itaú Social (Cuiabá);
• Selo Empresa Amiga da Criança - Fundação ABRINQ;
• Participação no Projeto Inovação em Desenvolvimento Local (ID Local), do Centro de Estudos de
Sustentabilidade - Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Temáticas:

• Investimento Social Privado Estratégico;
• Protagonismo de jovens e lideranças locais;
• Fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil (OSCs);
• Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS.

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025
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Fortalecimento do Protagonismo Social

Propostas

Temáticas:
• Protagonismo Juvenil;
• Empreendedorismo Social;
• Negócio Social;
• Iniciativas Sociais.

Movimento Desafio Global Fundação André e Lucia Maggi

Público:
Jovens; lideranças sociais; universitários; empreendedores

Etapas:

sociais, ligados ou não a uma iniciativa social.
Alcance:
• Municípios onde a AMAGGI atua;
• Municípios com Espaços Coletivos FALM.

Informações
Institucionais

Incentivar e impulsionar ações, projetos e iniciativas liderados por jovens,
capazes de resolver uma ou mais problemáticas percebidas em suas
comunidades, causando impactos sociais transformadores.

1 - Sensibilização e divulgação sobre os quatro passos para participar do
Edital Movimento Desafio Global (Sentir, Imaginar, Fazer e Compartilhar);
2 - Divulgação do edital;
3 - Seleção;
4 - Imersão e premiação;
5 - Acompanhamento e mentoria.

ODS relacionados:
Espaços Coletivos
Objetivo:
Cedência dos Espaços Coletivos da Fundação com o objetivo de promover o
debate de opiniões, reflexões e atividades entre a comunidade para fomentar
o fortalecimento do protagonismo social de jovens e lideranças para o
desenvolvimento local sustentável.
Tipos de cedência:
- Cedência de Espaço;
- Cogestão (cedência + participação da FALM na ação);
- Cofinanciamento (cedência + apoio financeiro).

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025
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Planejamento
Estratégico
2018-2025
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Investimento
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Investimento Social Comunitário nos
municípios priorizados pela AMAGGI

Foi desenvolvida nos Estados
Unidos, por David Cooperrider, no
início de 1980, inicialmente
como uma teoria para apoiar
as mudanças dentro das
organizações. Ela envolve a arte
prática de fazer perguntas que
fortaleçam a capacidade de
um sistema antecipar e aumentar
seu potencial positivo.

ODS relacionados:

Alcance: municípios priorizados pela AMAGGI.

Mapeamento e
monitoramento de
parceiros e redes locais

Caracterização
das localidades
Análise do contexto local
Diagnóstico participativo

DESCOBERTA

Validação do portfólio
Planejamento para
o futuro

SONHO

Mão na
massa

Destino

Execução dos
projetos e ações

Saída do Investimento

Soluções: Tecnologias
Sociais FALM e parcerias

PLANEJAMENTO

Passo 4

Priorização
das localidades

Passo 3

Validação
Passo 2

Passo 1

Passos
Entrada

Atuação

Investigação Apreciativa

Agenda específica para as regiões
estratégicas por meio de:
• Tecnologias Sociais próprias da FALM;
• Prospecção de parceiros cogestores;
• Prospecção de parceiros cofinanciadores;
• Editais, chamamentos públicos, e outros,
específicos para estes municípios.

Mapa
Estratégico
2018-2025

Fortalecimento das redes
Cocriação
Cogestão

DESTINO

É uma abordagem teórica e
prática para a mudança, partindo
de uma visão holística. Está
baseada no “construtivismo
social”. Uma visão na qual os
sistemas humanos são criados
e imaginados por quem participa
deles. Este pensamento está
bem expresso nas palavras de
David Cooperrider: “Nós não
descrevemos o mundo que
vemos, mas sim, vemos o mundo
que descrevemos”.

Referências
Bibliográficas

Conselhos e
Equipe Gestora

Informações
Institucionais

Investigação Apreciativa na
Fundação André e Lucia Maggi
A Fundação utiliza ferramentas para
identificar, compreender e dar vida às
forças inerentes de cada ambiente.
Utiliza-se de perguntas, para fortalecer
o potencial positivo do grupo.

Resolução de
problemas

Investigação
apreciativa

• “Necessidade percebida”
e identificação do problema;

• Aprecie e valorize o melhor
do que já existe;

• Análise das causas;

• Imaginação: o que poderia ser;

• Análise das possíveis soluções;

• Diálogo: o que deveria ser;

• Planejamento das ações;

• Criatividade: o que será;

• Pressuposto: a organização é
um problema a ser solucionado;

• Pressuposto: a organização é
um mistério a ser desvendado;

• O que está no caminho
do que queremos?

• O que realmente queremos?

Perspectiva
do déficit

Perspectiva da
possibilidade

Baseado no método Investigação Apreciativa

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025
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A AMAGGI está presente em várias regiões do Brasil com

Entrada
Passo 1

Priorização
das localidades
Caracterização
das localidades

diferentes áreas de atuação. A etapa da escolha das localidades,
partindo do levantamento dos contextos para a atuação, é
de extrema importância para alocarmos melhor os esforços e
recursos.

Análise dos contextos
Diagnóstico participativo

Principais áreas internas que devem ser envolvidas
na priorização das localidades:
• Áreas de negócio - Agro, Commodities,
Logística e Operações e Energia;
• Sustentabilidade;
• Comunicação;
• Recursos Humanos;
• Jurídico;
• Compliance;
• Novos negócios.

Indicadores de sucesso
• Impulsiona estratégia de atuação do negócio;
• Melhora na comunicação (empresa – comunidade);
• Licença Social para Operar;
• Alcance de padrões de certificação global;
• Reputação;
• Melhora na mão de obra local;
• Gerenciamento de risco;
• Novos negócios.

Análises que precisam ser inseridas na priorização das localidades:

Contexto da AMAGGI

COO
PER
ATIV
A

Contexto do local

Agendas internas e externas

Indicadores socioeconômicos

Compromissos institucionais

Compromissos institucionais da FALM

Riscos e temas críticos

Mapeamento da rede local (lideranças e agendas)

Oportunidades de expansão e/ou entrada

Projetos e ações da FALM já desenvolvidos no local

Licença Social para Operar

Projetos sociais atuantes na comunidade

Projetos e ações já desenvolvidos

Outros documentos apontados pela FALM

MER
CAD
O
ESC
OLA

Queixas e reclamações
Pedidos de doações
Outros documentos apontados pela AMAGGI

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025
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O processo de escolha das localidades para uma intervenção
do Investimento Social Estratégico levará em consideração os
temas e municípios priorizados na Matriz de Priorização de
Atuação da AMAGGI, que é composta por um intenso estudo

Caracterização
das localidades

que atrela impactos (positivos e negativos), oportunidades

Análise dos contextos

e riscos das áreas de negócio aos ODS, bem como ao

Diagnóstico participativo

Posicionamento Global de Sustentabilidade da companhia, com

Mapa
Estratégico
2018-2025

Atuação

Referências
Bibliográficas

Conselhos e
Equipe Gestora

Informações
Institucionais

Quem?
• Áreas de negócio (Agro, Commodities, Agro, Logística e Operações e Energia)
• Sustentabilidade;
• Comunicação;
• Recursos Humanos;
• Jurídico;
• Compliance;
• Novos negócios.

a finalidade de serem estruturadas ações enquanto empresa
e Fundação para o acompanhamento e controle dos seus
impactos.
O quê?
Definir as localidades prioritárias para a atuação (curto, médio e longo
prazos) da FALM, por meio do levantamento dos temas e municípios de alto
impacto, a partir da Matriz de Priorização de Atuação da AMAGGI

Como?
• Análise da Matriz de Priorização de Atuação da AMAGGI;
• Definição dos temas prioritários x Alinhamento com a estratégia da FALM;
• Análise do contexto local (dados secundários) e do negócio;
• Análise do risco de imagem e de reputação;
• Análise do plano de expansão na localidade;
• Contribuição das áreas de negócio para o ranking consolidado;
• Tomada de decisão para atuação nos próximos anos.

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025

Quando?
Na atualização da Matriz de Priorização de Atuação da AMAGGI ou em todo início
de planejamento anual da FALM.

Importante:
• A escolha de quantos municípios serão escolhidos para a atuação social da FALM por período
dependerá de recursos disponíveis na organização;
• Para elevar o nível de engajamento no processo de priorização, é necessário incluir
informações com maior número de municípios para tomada de decisão e envolver o maior
número de áreas e equipes internas;
• Quanto mais abrangente a consulta, mais consistente será a priorização.

Produtos de saída:
• Estudo socioeconômico das localidades (dados secundários);
• Ranking dos municípios priorizados.
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A caracterização das localidades é um momento em que se
aprofunda o conhecimento sobre a realidade local aos olhos de

Mapa
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Quem?
Unidades de negócio – gestores e colaboradores locais.

quem vivencia as demandas sociais da região: os colaboradores
locais da AMAGGI. Isso se dá por questões em que a empresa é

Caracterização
das localidades

convidada a participar por estar inserida na comunidade, como

Análise dos contextos

atividades festivas, pedidos de apoio, questões em relação

Diagnóstico participativo

a impactos oriundos da operação ou por demandas locais em
que a empresa sente dificuldades, mas que não consegue
atuar diretamente devido à ineficiência de alguns serviços

Quando?
Primeiro trimestre – ano 1 (entrada).
Produtos de saída:
• Caracterização do local (lista de desafios e oportunidades);
• Matriz de temas priorizados pela unidade.

públicos estruturantes, como baixa qualificação da mão de
obra local, serviços de saúde e educação com problemas estruturais e de políticas públicas ou a
indisponibilidade de serviços culturais e de lazer, entre outros.
Caracterizar as localidades é conhecer mais o ambiente onde estamos inseridos, para que
possamos traçar as ações de curto, médio e longo prazos para o desenvolvimento do Portfólio de
Projetos da FALM.
O quê?
Identificar desafios e oportunidades da empresa e do Investimento Social Privado
na localidade.

Como?
• Apresentação da etapa de priorização das localidades;
• Definição dos temas prioritários x Alinhamento com a estratégia da FALM;
• Análise do contexto local (dados secundários) e do negócio;
• Análise do plano de expansão;
• Priorização dos temas relevantes e de intervenção da localidade;
• Tomada de decisão para atuação nos próximos anos (validação).

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025
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Analisar os contextos para definição de uma agenda de
Investimento Social Estratégica de curto, médio e longo
prazos junto à empresa para o esclarecimento das ações, bem
como o alinhamento das expectativas, de modo a estabelecer

Caracterização
das localidades

prioridades e evitar a dispersão de esforços. A FALM entende

Análise dos contextos

que as demandas são infinitas e os recursos limitados,

Diagnóstico participativo

portanto, o alinhamento de onde começa a atuação do

Mapa
Estratégico
2018-2025

Atuação

Referências
Bibliográficas

Conselhos e
Equipe Gestora

Quem?
• Unidades de negócio – gestores e colaboradores locais;
ASPECTOS
• Equipe Fundação André e Lucia Maggi;
• Rede Local.
Quando?
Primeiro Trimestre – ano 1 (entrada).

PONTOS A
CONSIDERAR

Risco

O que é necessário x
o que é urgente

Tempo

Mudanças que podem ser
implementadas no curto,
médio e longo prazos

Investimento Social Privado e onde termina, bem como o tempo
a ser dedicado, é de extrema importância para esta etapa da
atuação.

O quê?
Trabalhar o alinhamento de expectativas e o discurso com a unidade de negócio
da AMAGGI e com a rede local, garantindo a transparência das etapas e formas de
atuação para um ISP estratégico.

Como?
• Análise dos produtos das etapas anteriores;
• Identificar os aspectos importantes para o sucesso da etapa seguinte (diagnóstico participativo);
• Mapeamento e primeiro contato com a rede de atores locais;
• Identificar pontos que precisam ser considerados na estruturação do diagnóstico;
• Apresentar estrutura e formas de investimento (curto, médio e longo prazos);
• Validar a ação;
• Celebrar o início da atuação no local.

Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025

Informações
Institucionais

O que é possível fazer

Produtos de saída:
Investimento
com poucos recursos e o que
demandará investimento
• Matriz de Aspectos/ Pontos a Considerar;
• Validação dos temas priorizados (curto, médio e longo prazos);
Geração de valor para o negócio
Impacto
do valor
• Documento considerando todos os pontos do trabalho inicial – Celebraçãox proteção
do início
da do negócio
atuação;
• Matriz de partes interessadas a se considerar para os temas prioritários; Preocupações individuais x
Público
preocupações coletivas
• Investimento que poderá ser alocado para o Investimento Social Privado local
(curto, médio e longo prazos).

Diferentes Tipos de Investimentos para Diferentes Fases e Objetivos de Negócio

Projetos de Impacto Rápido

Investimentos de Longo Prazo

Fundos Discricionários

Projetos de Alta Visibilidade (às
vezes denominados “corta-fitas”).
Esses projetos podem ser feitos
rapidamente nos estágios iniciais
para criar boa vontade, demonstrar
benefícios tangíveis e ganhar
“licença social”.
Exemplo: Projetos de
infraestrutura.

Investimentos produtivos que
geram capacitação local ao longo
do tempo. Esses investimentos
alavancam planos de negócio de
longo prazo, tais como
gerenciamento de risco e
reputação, produtividade e
sustentabilidade.
Exemplo: Capacitação profissional
e amparo ao sustento familiar.

Doações inteiramente
direcionadas para solicitações da
comunidade. Embora, via de regra,
sejam de curto prazo e pontuais,
esses investimentos possibilitam
à empresa ser vista como
sensível às necessidades locais.
Exemplo: Apoio a festividades e
atividades esportivas locais, ou
doação de suprimentos.
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O Diagnóstico Participativo é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite
que as comunidades façam seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a
auto-gerenciar seu planejamento e o desenvolvimento.

Material
Guia FALM para um Diagnóstico Participativo

A FALM busca, com essa etapa, iniciar uma conversa com a comunidade sobre
os pontos que foram levantados inicialmente como demandas locais à luz das
demandas do negócio e identificar formas de atuação em que seja levado em
consideração os esforços e potencialidades já existentes na localidade.

O quê?
Realizar o Diagnóstico Participativo junto a rede mapeada e a unidade de negócio da AMAGGI.

Produtos de saída:
• Diagnóstico Participativo (documento final);
• Documento considerando todos os pontos do trabalho inicial;
• Planejamento das ações a curto, médio e longo prazos
(estabelecendo as entregas e metas anuais).

Como?
• Análise da rede local a ser convocada para o trabalho;
• Análise da realidade econômica, social e cultural;
• Identificar os problemas existentes relacionados às temáticas a serem trabalhadas;
• Auxiliar a rede a priorizar seus problemas, identificando as causas e efeitos;
• Auxiliar a rede a priorizar suas fortalezas, potenciais e oportunidades dos grupos e atores;
• Identificar a correlação de forças da rede (grupos, lideranças e poder público);
• Identificar aliados e parceiros locais;
• Identificar lideranças negativas;
• Validar os resultados do diagnóstico;
• Elaboração de proposições ou um plano de ação olhando futuro.
Quem?
• Unidade de negócio – gestores e colaboradores locais;
• Equipe Fundação André e Lucia Maggi;
• Rede Local.
Quando?
Segundo Trimestre – ano 01 (entrada)
Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025
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Na etapa de Validação, serão analisados as informações e dados
coletados do Diagnóstico Participativo validado com a rede local.

Exemplo de tema gerador: capacitação de mão de obra local

A FALM definirá o escopo do projeto a ser aplicado na localidade.
O Diagnóstico Participativo será o documento norteador da
Fundação para a definição das formas de atuação que serão
desenvolvidas:
• Tecnologias Sociais próprias da FALM;

MACROAÇÃO 1
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS 1

FATOR
GERADOR 1

• Prospecção de parceiros cogestores;

MACROAÇÃO 2

• Prospecção de parceiros cofinanciadores;
• Editais específicos para estes municípios.

DESAFIO/
OPORTUNIDADE

Indicador
de suporte

OBJETIVO
GERAL

MUDANÇA
DESEJADA

É nesta fase que serão definidas as atividades, indicadores,
FATOR
GERADOR 2

metas e instrumentais que serão utilizados durante a execução
do projeto com a comunidade local.

MACROAÇÃO 3

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS 2

MACROAÇÃO 4

Indicador
Geral
Indicador
de suporte

Outro ponto a ser levado em conta é o processo de entender os recursos já existentes na rede
local e que podem ser considerados como ativos locais para o desenvolvimento de ações.

Produtos de saída:
• Documento considerando todos os pontos do
trabalho inicial – Celebração do início da atuação;
• Marcos que serão acompanhados para o monitoramento
do sucesso da atuação.
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Passo 2

Validação
Mapeamento e
monitoramento de
parceiros e redes locais;
Validação do portfólio;
Planejamento para
o futuro.

O quê?
- Validar o diagnóstico realizado;
- Definir a atuação no curto, médio e longo prazos para que haja alinhamento
de todas as entregas futuras.
Como?
• Apresentação do diagnóstico;
• Apresentação do planejamento para o futuro e as macroações anuais;
• Apresentação dos indicadores e metas a ser acompanhadas pelo negócio e pela rede de
partes interessadas.
Quem?
- Unidades de negócios – gestores e colaboradores locais da AMAGGI;- Rede de parceiros
locais interessados.

Quando?
Primeiro trimestre – ano 1 (entrada).
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Um ponto importante para a FALM é ter mapeado junto com a
unidade local da AMAGGI e a rede, quais os recursos já existentes

Como?

na comunidade que podem ser considerados como ativos locais

Prospecção de parceiros co-gestores

Execução dos
projetos e ações

para o desenvolvimento de ações e para não haver sobreposição

Soluções: Tecnologias

de atividades.

Busca de parceiros locais, como universidades, Sistema S, entre outros que possam
contribuir com a agenda, em um processo de formação técnica específica.

O desenvolvimento do passo mão na massa dependerá das

Prospecção de parceiros co-financiadores

temáticas priorizadas, bem como da capacidade de gerir da

Fomentar parcerias com empresas e outras organizações sociais que possam
contribuir com recursos financeiros para a manutenção da agenda, bem como
ampliar o uso dos Espaços Coletivos já existente, potencializando as práticas de
disseminação do protagonismo social, engajando e fortalecendo as lideranças e a
comunidade.

Sociais FALM e parcerias

Fundação André e Lucia Maggi.
Temas mais específicos que são demandas locais e que
impactam a unidade, como qualificação da mão de obra local,
migração da mão de obra em períodos sazonais, entre outros que
possam surgir, não são temáticas do escopo de atuação da FALM,
mas que demandarão um estudo da rede para entender como a
Fundação pode contribuir com essa agenda para o município.

Quem?
• Profissionais da rede pública de ensino fundamental e médio e profissionais
das Organizações da Sociedade Civil;
• Profissionais técnicos e líderes locais atuantes em organizações da sociedade civil.

O que?

Tecnologias Sociais próprias da FALM:
• Formação das organizações sociais e lideranças locais, para o fortalecimento do desenvolvimento
local focado nos temas priorizados e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis (ODS)
correlacionados;
• Capacitação da rede local para que contribua com o processo de mudanças nas atitudes, frente
às temáticas priorizadas;
• Chamamentos públicos e/ou carta convite e/ou editais específicos para a localidade, que
contribuam com a discussão dos temas priorizados;
• Investimentos (editais) para projetos com impacto de curto prazo para que a comunidade possa
perceber a atuação da FALM nas temáticas, bem como para a percepção da unidade da AMAGGI,
engajando-os para o tema.
Estratégia de Atuação de Investimento Social Privado 2018 • 2025

Quando
A partir do segundo semestre do primeiro ano até o terceiro ano de atuação

Produtos de saída:
• Projetos co-criados com a rede participante;
• Participação da rede nos editais da FALM;
• Co-gestão com parcerias técnicas.
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A etapa Destino será o momento para impulsionar a autonomia
e o fortalecimento da rede local. As partes interessadas serão
estimuladas a elaborar projetos colaborativos, em parceria com

Passo 4

Saída do Investimento
Fortalecimento das redes
Cocriação
Cogestão

organizações públicas ou do Terceiro Setor, para a execução
das atividades, considerando os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

O quê?
Contribuir para que a rede fortaleça suas ações com a
agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Como?
Por meio da participação em editais, fundos de apoio, captação de
recursos e demais meios de incentivo.
Quem?
• Profissionais da rede pública de ensino fundamental e médio e profissionais
das Organizações da Sociedade Civil;
• Profissionais técnicos e líderes locais atuantes em Organizações da
Sociedade Civil.
Quando?
Terceiro ano de atuação.

Produtos de saída:
• Agenda de desenvolvimento local;
• Lideranças locais atuantes;
• Protagonismo e autonomia dos participantes da rede local.
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Criativos na Escola – Instituto Alana. Disponível em: https://criativosdaescola.com.br/#para-oeducador
Desafio de Ativismo – Fundação Arymax. Disponível em: http://arymax.org.br/ativismo_social.html

Guia de Tendências e Práticas do Investimento Social Empresarial – GIFE. Disponível em: http://www.
movesocial.com.br/wp-content/uploads/2018/01/01-publicacao-guia-do-investimento-empresarial-

Investigação Apreciativa e Psicologia Positiva. Disponível em:

VFinal.pdf

https://www.psicologiapositivabr.com/artigos/76-investigacao-apreciativa-e-psicologia-positiva.html

Posicionamento Global de Sustentabilidade AMAGGI. Disponível em: https://www.amaggi.com.br/

CoCriar Práticas Colaborativas. Disponível em: https://cocriar.com.br/quem-somos/sobre-cocriar/

sustentabilidade/posicionamento-global/
Metodologia da Investigação Apreciativa. Disponível em: https://www.catuete.com/metodologias/
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

investigacao-apreciativa/

Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
Investigação Apreciativa (Kit Fora da Caixa). Disponível em: https://medium.com/
Estratégia de Atuação Social - Instituto Votorantim. Disponível em: http://www.institutovotorantim.

educa%C3%A7%C3%A3o-fora-da-caixa/investiga%C3%A7%C3%A3o-apreciativa-kit-fora-da-caixa-

org.br/wp-content/uploads/2017/11/Guia-de-Planejamento.pdf

1095e417ad52

Investimento Comunitário Estratégico – International Finance Corporation (IFC). Disponível em:

Guia do Diagnóstico Participativo - FLACSO Brasil. Disponível em: http://flacso.org.br/files/2015/08/

http://documents.worldbank.org/curated/en/265591491469328493/pdf/57787-v2-PORTUGESE-

Guia-do-Diagnostico-Participativo.pdf

GUIA-RAPIDO-IFC-PT-FINAL-PUBLIC.pdf
Diagnóstico Rápido Participativo. Disponível em; http://crescentefertil.org.br/projetoriosesmaria/site/
O que é advocacy? - Politize. Disponível em: https://www.politize.com.br/advocacy-o-que-e/

wp-content/uploads/6.-DRP.pdf Metodologia Diagnóstico

Design For Change: http://www.dfcworld.com/

Metodologia Diagnóstico Estratégico Participativo - UFG. Disponível em: https://diagnosticoufj.jatai.
ufg.br/up/341/o/Metodologia_do_Diagn%C3%B3stico_Participativo.pdf?1462820887

Artigo: Design For Change – O Protagonismo do Aluno. Disponível em: http://www.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/artigos/design-for-change-o-protagonismo-do-aluno,c8e597c13cc9c510VgnVCM

Bojer, Marianne Mille; Magner, Colleen; Roehl, Heiko; e Knuth, Marianne. Mapeando Diálogos: ferramentas
essenciais para a mudança social, 2010.

1000004c00210aRCRD

Cooperrider, David. Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva, 1980.
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Conselho Curador
Belisa Souza Maggi (presidente)
Leonardo Maggi Ribeiro (vice-presidente)
Nereu Bavaresco
Claudinei Francisco Zenatti
Dante Pozzi
Maria de Fátima Maggi Ribeiro
Pedro Jacyr Bongiolo
Samuel Maggi Locks (suplente)
Judiney Carvalho de Souza (suplente)

Comitê Gestor:
Juliana de Lavor Lopes (diretora executiva)
Aletéa Palomares Rufino dos Santos
(gerente de operações)

Conselho Fiscal:
Derli Teobaldo Halberstadt (presidente do
Conselho Fiscal)
Claudio Roberto Sucla
Marcelo Tadeu Fraga
Letícia Gomes Pedrini Gaitan (suplente)

Coordenadora Contábil e RH:
Aline Saviczki

Coordenadora de Projetos:
Lorraine Lopes Souza
Coordenadora Administrativa:
Simone Teixeira
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Matriz
Espaço Coletivo Fundação André e Lucia Maggi - Cuiabá (MT)
Av. André Antônio Maggi, 303
Centro Político Administrativo | CEP: 78049-080

/fundacaoandreeluciamaggi

Tel: (65) 3645-5347/5354/5337
FundacaoALMaggi

Espaços Coletivos
fundacaoandreeluciamaggi.org.br

Espaço Coletivo Fundação André e Lucia Maggi - Rondonópolis (MT)
Rua João XXIII, 164
Bairro Santa Cruz | CEP: 78.710-700
Tel: (66) 3426-2445

fundacao@fundacaoalm.org.br
@sigafalm

Espaço Coletivo Centro Cultural Velha Serpa - Itacoatiara (AM)
Rua Borba, s/n
Bairro Pedreiras | CEP: 69.101-030
Tel: (92) 3521-8135/8136/1044
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