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DE ATIVIDADES
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MENSAGEM
DA DIRETORIA
Em 2020, fomos todos levados ao extremo das
nossas forças, das nossas emoções, tanto na vida
pessoal quanto na vida profissional.
Diante de um contexto trágico e atuando numa
área de trabalho cada vez mais difícil e
desafiadora, a Agência do Bem adaptou-se
rapidamente à nova realidade, soube aprofundar a
sua vocação original, e mesmo com sua equipe
trabalhando majoritariamente de forma remota,
conseguiu gerar resultados concretos com grande
empatia e profissionalismo.
Visando prioritariamente mitigar o sofrimento
humano, e cuidando da saúde institucional,
manteve seus projetos ativos, milhares de
crianças, jovens e famílias atendidos, de Norte a
Sul do país. De igual maneira, encontrou meios de
seguir apoiando o trabalho valoroso de centenas de
gestores e líderes sociais membros da sua rede de
organizações comunitárias.
Apresentamos neste relatório os destaques de
2020, que revelam de forma inequívoca a acertada
estratégia de atuação da Agência do Bem.
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14 anos promovendo educação cidadã
por meio do ensino de música

OUTROS TEMPOS
No início de março, em virtude da pandemia de coronavírus que assolou o mundo, o projeto
Escola de Música e Cidadania precisou ser adaptado. Com muito esforço e dedicação, sua
equipe, com anuência do Ministério da Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura do Rio
de Janeiro, trouxe as EMCs para o mundo virtual.
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O que dizem nossos alunos:
93% afirmam que participar das aulas da EMC, em 2020, contribuiu para a manutenção
de sua sanidade mental durante o período da pandemia de COVID-19.
72% afirmam ter melhorado seu rendimento escolar.
76% afirmam ter ampliado seu poder de concentração.
80% afirmam ser mais responsáveis com compromissos cotidianos.
84% afirmam ter ampliado seu universo cultural.

ATIVIDADES REMOTAS

1.219 ALUNOS ATENDIDOS

190

2.850 VIDEOAULAS PRODUZIDAS

45.032 VISUALIZAÇÕES

SALAS DE AULA VIRTUAIS
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DAS SALAS DE AULA
ÀS UNIVERSIDADES...
Em 2020, quatro alunos das Escolas de Música e Cidadania foram aprovados para os cursos
de Licenciatura em Música nas mais conceituadas universidades federais do Rio de Janeiro.
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DEPOIMENTOS
O violino foi muito importante nessa pandemia,
porque quando eu estava triste eu começava
a tocar e me acalmava.
Samuel Souza, 13 anos - EMC Brasília

Eu, como mãe, também ouço depoimento
de outras mães sobre o quanto o desenvolvimento
dos seus lhos melhorou.
Raimunda Araújo - EMC Salvador

Além de me ajudar a tocar um instrumento tão maravilhoso,
também me ajudou a ter mais disciplina e responsabilidade
com as minhas coisas.
Suelen Santos, 17 anos - EMC Salvador

Tenho visto na vida dela o desenvolvimento psicológico,
o seu equilíbrio mental e também seu desenvolvimento nas habilidades.
Isabel Souza - EMC Itaguaí

Percebo que quando ela está com o violino ela tem mais concentração,
concentração que ela também usa nas aulas da escola, no dia a dia.
Catiane Ferreira - EMC São Paulo

Foi muito importante por conhecimento, segurança, pela cultura,
que absorvemos sempre, cada vez mais, e também pela felicidade
que foi possível eles transmitirem para a gente.
Ana Esteves, 15 anos - EMC Vargem Grande

O Miguel tem 8 anos e diagnóstico de autismo. O contato com
as aulas permitiram uma melhor concentração e atenção.
Cristiane Oliveira - EMC São Paulo
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CONCERTOS
ON-LINE

42
06
02

Ensaios e gravação remota com a

INTEGRANTES EM ATIVIDADE REMOTA

CONCERTOS TRANSMITIDOS ON-LINE

Orquestra Sinfônica Brasileira

+

VÍDEOS PRODUZIDOS
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NÃO DEIXE A MÚSICA PARAR
www.naodeixeamusicaparar.com

CAMPANHA PELAS EMCs
Com o impacto nas doações advindo da pandemia, empresas e doadores acabaram reduzindo
significativamente ou até suspendendo sua contribuição. Artistas consagrados do meio
musical se juntaram à Agência do Bem para fortalecer o pedido de doações ao projeto.
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ACESSIBILIDADE

MÚSICA E ACESSIBILIDADE
Realização da segunda edição do Música Acessível, transmitido on-line com intérpretes
de libras, compartilhando experiências e disseminação de práticas e soluções que
promovam a acessibilidade de crianças e jovens com deficiência ao aprendizado musical.
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WEBINÁRIO REDE DO BEM

O 3º SETOR
SUPERANDO A PANDEMIA
Sem poder realizar as edições presenciais dos fóruns de capacitação direcionados às
lideranças comunitárias e gestores de organizações, a Agência do Bem promoveu a
primeira edição on-line, via YouTube, do fórum Rede do Bem, com especialistas na área
de Saúde.
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CAMPANHA DE DOAÇÕES
Iniciativa direta da Agência do Bem para arrecadação, compra e distribuição de cestas básicas para famílias
em situação de vulnerabilidade nas comunidades cariocas, mobilizando pessoas físicas e jurídicas, parceiros
e imprensa.
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AÇÕES EM PARCERIA

20.000 OVOS
Em abril, a Agência do Bem foi acionada pela Cacau Show para intermediar a doação de 20.000 ovos
de páscoa, por meio da sua rede de organizações, beneficiando mais de 70 territórios, no RJ e SP.

60.000 SORVETES
Em junho, a Agência do Bem intermediou a doação de cerca de 60 mil sorvetes para trinta projetos
sociais atuantes em bairros da Zona Oeste, Zona Norte e parte da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
A oportunidade veio por meio de uma parceria com a Agência Interagir e Renovar.
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COMBATE À COVID-19
Em novembro, a Agência do Bem premiou seis ONGs e coletivos atuantes no Rio e em São Paulo por suas ações
com foco no enfrentamento da pandemia de COVID-19 em comunidades de baixa renda, que contribuíram para
minimizar os impactos sociais, econômicos, educacionais, ambientais ou culturais causados pela pandemia
nesses territórios.
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A PRIMEIRA REALIZADA NO SETOR
Entre os dias 3 e 7 de abril, a Agência do Bem formulou e conduziu a primeira pesquisa de impacto do
coronavírus no Terceiro Setor. Os dados foram obtidos a partir da participação de 231 diretores de entidades
que fazem parte da Rede do Bem, iniciativa da organização que conta com a participação de 800 ONGs entre Rio
e São Paulo, e foram divulgados em grandes veículos da imprensa nacional.
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BALANÇO FINANCEIRO
2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Exercícios findos em 31 de dezembro

2020

2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

2.478.099,16

1.225.818,14

Receita Associados
Receita Incentivo Público
Receita Incentivo Privado

1.708.047,99
770.051,17

1.231,64
480.373,84
744.212,66

CUSTO COM AÇÕES DE GRATUIDADE

(1.448.133,60)

(1.268.608,25)

(-) Custos Gerais
(-) Custo com atividades de promoção social

(29.656,85)
(1.418.476,75)

(27.751,45)
(1.240.856,80)

(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO

1.029.965,56

(42.790,11)

(734.182,14)

(894.655,05)

(282.554,85)
(450.277,37)
(1.349,92)

(425.723,73)
(467.874,67)
(1.056,65)

295.783,42

(937.445,16)

11.714,76

31.119,42

Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

13.694,85
(1.980,09)

32.005,94
(886,52)

(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO

307.498,18

(906.325,74)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas
- Pessoal e encargos
- Despesas administrativas
- Despesas tributárias
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT ANTES
DO RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
RESULTADO FINANCEIRO

LINK PARA RELATÓRIO DE AUDITORIA E BALANÇO FINANCEIRO: https://bit.ly/3wfGinl
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INFRA
PARTNERS

@agenciadobem

Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360, Sala 136 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22631-350
Alameda Santos, 1767/1773, 5º andar, Sala 510 - Cerqueira César, São Paulo/SP - CEP: 01419-100
(21) 2428-2547 / (11) 4116-0466
contato@agenciadobem.org.br
www.agenciadobem.org.br

