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Não basta fazer o bem, é preciso fazer bem feito. 

Ao longo de muitos anos essa máxima norteou 

nossos passos na busca pela excelência no 

trabalho social. O ano de 2021, em particular, 

apesar de tantos percalços, nos reservou 

conquistas e reconhecimentos importantes que 

nos sinalizaram que o trabalho que estávamos 

desenvolvendo estava no rumo correto.

Ainda em meio à tragédia da pandemia de Covid-

19, como toda a humanidade, nos defrontamos 

com o embate entre as perdas e a esperança por 

dias melhores. Trabalho remoto, produção de aulas 

online, distanciamento, máscaras, etc. Tudo isso 

fez parte do cotidiano institucional, desafiando 

nossa resiliência e capacidade de trabalho.

Mas, a despeito de tudo isso, conseguimos levar 

adiante todos os nossos projetos comunitários, as 

ações em rede, e ainda promovemos uma ampla 

campanha assistencial em apoio a milhares de 

famílias que receberam toneladas de mantimentos 

e itens de primeira necessidade, graças, também, 

à generosidade de amigos e parceiros.

Todo sentido de sacrifício e de fidelidade ao 

cumprimento da missão institucional se fizeram 

coroar ao fim da jornada, em dezembro, quando 

recebemos o “Prêmio 100 Melhores ONGs do 

Brasil”, sendo listados em posição de destaque em 

um universo de mais de oitocentos mil entidades, 

e logo em seguida pela conquista do Certificado 

ISO 9001 de qualidade em gestão, uma raríssima 

distinção para organizações do terceiro setor no 

país.

Por tudo isso, uma vez mais: não basta fazer o 

bem, é preciso fazer bem feito!



MAPA DE ATUAÇÃO

Com atuação em cinco estados brasileiros e no Distrito Federal, a operação da Agência do Bem 

foi novamente testada pelas adversidades impostas pela continuidade da pandemia. 

Escolas de Música e Cidadania

Projeto Beirart

Campanha Quarentena Sem Fome

CEARÁ

BAHIA

RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO

SANTA CATARINA

DISTRITO

FEDERAL

Com muito trabalho, esforço e coordenação cuidadosa entre nossos parceiros e patrocinadores 

seguimos promovendo a inclusão social através das Escolas de Música e Cidadania, o projeto 

Beira� e ações assistências pontuais de entrega de cestas básicas para famílias em risco de 

segurança alimentar.

Rede do Bem



OLHANDO PARA FRENTE
Começamos o ano com as aulas da Escola de Música e Cidadania sendo ministradas no 

ambiente online devido à pandemia. Com o passar dos meses, com a cobe�ura vacinal 

avançando no país, iniciamos um processo gradual de retomada das atividades 

presenciais. 

 16 ANOS PROMOVENDO EDUCAÇÃO CIDADÃ 
POR MEIO DO ENSINO DE MÚSICA

A música voltou a ecoar nos polos da Agência do Bem acompanhada da esperança por 

dias melhores e pelo desa�o de continuarmos impactando positivamente as crianças e 

adolescentes que pa�icipam das atividades da organização. 

Aulas online:

Avanço da vacinação:

Retomada das atividades presenciais:



A MÚSICA COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO:

Os dados de impacto social das Escolas de Música e Cidadania (EMC) seguem contundentes:  

quando comparados com os índices nacionais, alunos do projeto tem 9 vezes menos chance de 

repetência escolar, 53 vezes menos chance de gerar uma gravidez na adolescência, e índice 

zero de envolvimento com criminalidade ou cometimento de ato infracional. 

  videoaulas produzida 

para os alunos

1.472

matrículas de alunos  

nos polos do projeto

1146

 polos das Escolas de Música 

e Cidadania em 6 estados 

brasileiros

17

 É essa transformação que os polos da EMC causam nos territórios em que estão inseridos e 

que nos traz orgulho e senso de responsabilidade com os alunos do projeto.



mulheres capacitadas

em o�cinas de 

a�esanato

60
Após realizarem o�cinas de co�e, costura, 

crochê, bordado, produção de bijuterias e 

upciclyng, algumas pa�icipantes do projeto 

Beira� foram selecionadas para expor e 

vender, pela primeira vez, as suas criações em 

um estande dentro do Shopping 

Metropolitano, localizado na Barra da Tijuca, 

Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

A possibilidade de expor seus trabalhos em 

ambiente comercial se apresenta como uma 

opo�unidade de desenvolvimento de 

competências impo�antes para o 

empreendedorismo, como relacionamento 

com o público, técnicas de vendas e também 

como uma forma de escoar a produção das 

suas criações. 

das alunas �nalizaram o

módulo técnico do

projeto

76%

estande de vendas no

Shopping Metropolitano

1

PROJETO BEIRART



Sheila Alves, 37 anos

DEPOIMENTOS

Viviane Matrins, 40 anos

O projeto mudou o signi�cado da vida para 

mim. Me deu um propósito, uma visão do que 

eu quero para a minha vida e para a minha 

família. Abriu a minha mente para outros 

lugares e horizontes! Sinto que agora vou 

fazer algo que vá fazer sentido na minha vida!

Eu tinha perdido a esperança com essa 

pandemia e  esse projeto me mostrou 

que existe possibilidade de melhora e 

que posso me fazer ser vista! O projeto 

reacendeu uma chama que estava 

apagada em mim e me trouxe muitas 

ideias!

6 em cada 10 mulheres 

informaram, ao �nal do 

projeto, que tiveram, que 

tiveram um incremento 

de em sua renda  25% 

familiar, com venda de 

produtos.

‘‘
‘‘



CAMPANHA DE DOAÇÕES 
 Em parceria com instituições do terceiro setor como  I nstituto da Criança, Desiderata, 

Ekloos, Instituto Phi, Banco da Providência, a Agência do Bem se uniu ao Movimento União 

Rio para garantir a segurança alimentar de famílias que, por conta das consequências 

socioeconômicas da pandemia, estavam vivenciando uma situação de escassez de 

gêneros alimentícios em suas casas.

03 meses de ação
(iniciativa direta de arrecadação,
compra e distribuição)

7.900 pessoas
beneficiadas

1.900 cestas distribuídas

80 comunidades atendidas 



CONQUISTAS E RECONHECIMENTO

No dia 30 de Novembro, data onde se comemora o Dia de Doar, a 
Agência do Bem foi premiada como uma das 100 melhores ONGs no 
Brasil.

A premiação é um reconhecimento entre as instituições do terceiro 
setor que se destacam por  boas práticas em quesitos como 
governança, transparência, comunicação e �nanciamento.

A condecoração se soma ao histórico de premiações da instituição e 
consolida a distinção e seriedade do nosso trabalho ao longo dos 16 
anos de atuação entre todos nossos públicos de interesse. 

Para nós, o prêmio é mais um indicativo de que nossos esforços 
institucionais e a maneira como conduzimos nossas atividades segue 
no caminho correto, gerando impacto social positivo para nossos 
parceiros, patrocinadores e principalmente entre as crianças e 
adultos que pa�icipam das nossas atividades. 

“Integrar o time de organizações eleitas 

entre as 100 melhores ONGs do Brasil é 

algo que re�ete os 16 anos de trabalho 

feitos com muito pro�ssionalismo, 

seriedade, transparência e qualidade”

Fundador

 
ALAN MAIA



EXCELÊNCIA NA GESTÃO

Encerramos o ano conquistando o selo ISO 9001. 

A ce�i�cação, que tem reconhecimento internacional, atesta a excelência na gestão dos processos 

internos da Agência do Bem e também a satisfação dos nossos clientes, na �gura das empresas 

patrocinadoras e do público atendido com os serviços prestados. 

A conquista da ce�i�cação está alinhada com o aprimoramento contínuo de nossas atividades e 

com o objetivo de continuarmos impactando positivamente as vidas de todos que entram em 

contato com nossos projetos e ações. 

ISO 9001



VOLTA DOS
CONCERTOS PRESENCIAIS



Em novembro, a Agência do Bem, por meio da Rede do Bem, premiou quatro 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.

COMBATE À COVID-19 
 

rededobem



A proposta aprovada em primeiro lugar prevê a abe�ura e 

manutenção por dois anos de duração de oito novos polos 

da Escola de Música e Cidadania no Estado do Rio de 

Janeiro, mais precisamente em municípios do entorno da 

Baía de Guanabara, além de um novo grupo orquestral. 

Com isso, a expectativa é de que 800 novos alunos sejam 

atendidos pelo projeto.

ALUNOS ATENDIDOS

 
+800

NÚMEROS DA PARCERIA

NOVOS POLOS

 
+8

GRUPO ORQUESTRAL

 
+1



@agenciadobem

 
(21) 2428-2547 / (11) 4116-0466        contato@agenciadobem.org.br         www.agenciadobem.org.br

 
Av. Antonio Evaristo de Moraes Filho, 222, Sala 801 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22631-455 

Alameda Santos, 1767/1773, 5º andar, Sala 510 - Cerqueira César, São Paulo/SP - CEP: 01419-100

Patrocinadores via Lei Federal de Incentivo à Cultura

Patrocinadores via Lei do ISS/Rio

Patrocinadores via Lei do ICMS/Rio

Empresas do Bem

Parceiros Institucionais
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