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AMAGGI

Atua
na
compra,
venda
e
beneficiamento de grãos (soja e
milho), bem como na importação e
comercialização
de
insumos
agrícolas.

Empresa brasileira do agronegócio, matriz no estado do Mato Grosso,
presente em 07 países

Atua na produção agrícola de soja,
milho e algodão; na produção de
sementes
de
soja;
e
no
beneficiamento de algodão. As
atividades são realizadas em seis
unidades
produtivas,
todas
localizadas em Mato Grosso.

A AMAGGI Logística e Operações
concentra-se
sobretudo
nas
operações
de
navegação,
abrangendo o transporte de grãos
originados e de produção própria,
além de operações portuárias e
navegação. A unidade de negócio
também é responsável pelas fábricas
esmagadoras de soja e pela unidade
misturadora de fertilizantes.

Atua na geração de energia elétrica,
por meio de pequenas centrais
hidrelétricas em Mato Grosso,
integradas ao Sistema Interligado
Nacional

AMAGGI
MISSÃO
Contribuir

VALORES
com

agronegócio

respeitando

o

desenvolvimento

agregando

o

meio

valores,

ambiente

melhorando a vida das comunidades.
VISÃO
Ser uma empresa referência no
desenvolvimento sustentável.

do

e

Integridade

Respeito ao meio ambiente
Simplicidade
Humildade
Gestão Participativa
Comprometimento
Inovação e Empreendedorismo
Respeito aos nossos parceiros

COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS
Em 16 de novembro de 2005, a AMAGGI aderiu
ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho
Escravo, comprometendo-se com a defesa dos
direitos humanos e a eliminação de qualquer
forma de trabalho análogo ao escravo em sua
cadeia produtiva.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são
uma iniciativa da ONU dedicada a engajar os países
signatários a atuar em áreas cruciais para o
desenvolvimento sustentável global. A AMAGGI atua
alinhada a esta agenda e divulga os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável a seus colaboradores e
principais partes interessadas (stakeholders)

Em 2014, a AMAGGI assumiu compromisso com o
Programa Na Mão Certa, organizado pela
ONG Childhood Brasil dedicada à promoção e à
defesa dos direitos da infância em todo o mundo.
O programa busca o enfrentamento da
exploração sexual de crianças e adolescentes nas
estradas brasileiras.

Em 2009, a AMAGGI aderiu ao Pacto Global da
Organização das Nações Unidas (ONU), um compromisso
internacional firmado pelas empresas para adotar, em
suas práticas, princípios relacionados a direitos humanos,
relações de trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção
A AMAGGI coordena o Grupo de Trabalho de Agricultura e
Alimentos da Rede Brasileira do Pacto Global. Em 2016,
uma cartilha para orientar a implementação dos
Princípios Empresariais de Alimento e Agricultura e dos
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável,
com
informação sobre cases de sucesso em agricultura
sustentável.

A AMAGGI é uma das 842 empresas brasileiras a obter o
selo Empresa Amiga da Criança (EACs), que juntas
engajam-se com o compromisso de realizar ações sociais
em benefício de crianças e adolescentes, promover a
formação proissional e o acesso ao emprego protegido
para jovens por meio da Lei de Aprendizagem.

Moratória da Soja no
Bioma Amazônico

Em 2014, a AMAGGI assumiu compromisso com o
Programa Na Mão Certa, organizado pela
ONG Childhood Brasil dedicada à promoção e à
defesa dos direitos da infância em todo o mundo.
O programa
busca o enfrentamento
da
exploração sexual de crianças e adolescentes nas
estradas brasileiras.
O Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção do
ETHOS visa promover o engajamento das
empresas no combate a todas as formas de
corrupção. A AMAGGI integrou-se à iniciativa no
dia 22 de abril de 2009.

FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI
Fortalecer o Protagonismo Social
Jovens

Lideranças

Desenvolvimento
Local Sustentável

FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI
 Executa diretamente projetos e programas (com equipe própria);
 Apoiamos organizações da sociedade civil através de seleção/editais
regulares;

 Apoiamos a gestão/capacitação de organizações da sociedade civil;
 Realizamos projetos de Desenvolvimento Local;
 Voluntariado;

 Desconto do IR para fundos municipais;

Obrigada!
 Aletéa Rufino
Gerente de Operações
aletea.rufino@amaggi.com.br
www.facebook.com/fundacaoandreeluciamaggi

www.youtube.com/FundacaoALMaggi

http://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br
fundacao@fundacaoalm.org.br

