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A coluna ARYMAX, criada em homenagem a Antonietta e Leon Feffer, tem como objetivo disseminar iniciativas com comprovado impacto social 
positivo, apoiadas pela Fundação ARYMAX, em prol do fortalecimento das organizações da comunidade judaica e da sociedade brasileira.

COLUNA ARYMAX 

Fundação ARYMAX: construída com base na tradição
e há 30 anos comprometida com a transformação

A Fundação Arymax celebra 
três décadas de atuação no cam-
po filantrópico e na colaboração 
com a transformação social do 
país. Leon e Max Feffer, com o 
apoio da matriarca da família 
Antonieta Feffer, criaram a orga-
nização em 1990 como forma 
de estruturar a atividade da fa-
mília, que já apoiava uma série 
de iniciativas conduzidas por 
organizações sociais e culturais. 
Seu espírito empreendedor e o 
vínculo com a comunidade ju-
daica nortearam a proposta de 
construir uma entidade inspirada 
pelo conceito judaico da Tzedaká, 
que seria transmitido de geração 
em geração. Acreditando no po-
der da ação – fazer mais e me-
lhor para fazer a diferença –, a 
Arymax busca atuar com os me-
lhores parceiros para maximizar 
ideias e soluções de alto impacto 
positivo.

Em 2010, a Arymax ampliou 
seu escopo de atuação, passan-
do a se dedicar à promoção da 
inovação social e da formação de 
lideranças jovens. Em 2019, um 
novo olhar para a importância de 
atuar com base em evidências e 
em causas estruturantes para o 
desenvolvimento do país – lidera-
do pela quarta geração da família 
– levou a organização a definir, 
para a próxima década, duas áre-
as prioritárias de investimentos: 
Comunidade Judaica e Inclusão 
Produtiva. Assim, em 2020, a 
Fundação Arymax direcionou a 
atuação para uma filantropia es-
tratégica e baseada em evidên-

cias. A ênfase de dar mais rigor 
à atividade filantrópica da família 
levou à busca por metodologias 
direcionadas a gerar mais eficiên-
cia e eficácia. 

Na análise de Vivianne Naigeborin, 
superintendente da Fundação 
Arymax, a organização acredita, 
mais do que nunca, que a agen-
da da Inclusão Produtiva é uma 
estratégia fundamental para o 
combate à pobreza e desigual-
dade, dando às populações mais 
vulneráveis condições para que 
possam gerar renda própria e 
digna, ampliar seu poder de es-
colha, ganhar qualidade de vida 
e contribuir para aumentar a 
produtividade do país. “Em 2021, 
seguiremos apoiando iniciativas 
que ofereçam soluções inovado-
ras e inspiradoras para desafios 
atuais e futuros de inserção de 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade econômica no mundo do 
trabalho, via empreendedorismo 
ou empregabilidade, levando em 
conta as profundas transforma-
ções globais que estão em curso”.

“Conscientes de que os desa-
fios são complexos, queremos 
fortalecer e integrar alianças com 
outros parceiros que somem es-
forços para fazer dessa causa 
um efetivo motor de mudança 
social no nosso país. De maneira 
bastante pragmática, seguire-
mos utilizando o conhecimento 
técnico e científico para gerar evi-
dências que nos permitam identi-
ficar as melhores estratégias na 
geração de impacto social – e 

que colaborem para que outros 
atores também possam se bene-
ficiar dos aprendizados gerados”, 
pontua Vivianne.

 
Visão de futuro no apoio 
à Comunidade Judaica

A Fundação Arymax apoia, 
historicamente, diversas organi-
zações da Comunidade Judaica. 
Em 2020, a Arymax entendeu que 
era importante ir além do apoio 
financeiro e  lançou uma inicia-
tiva pioneira de fortalecimento 
institucional – o Programa Yala. 
“Trata-se de um suporte não fi-
nanceiro que oferecemos para 
as organizações; uma ação com 
ênfase no fortalecimento de 
capacidades institucionais e no 
apoio para melhoria de estruturas 
e processos internos. Na prática, 
queremos contribuir para que to-
das as organizações aprimorem 
sua visão de futuro, sua gestão e 

seus processos de governança”, 
afirma Leonardo Chaim Couto, 
coordenador do Programa Yala.

Segundo o executivo, o Progra-
ma Yala vai continuar em 2021. 
“A proposta é nos aprofundarmos 
nas reflexões e nos aprendizados 
construídos em 2020. Entende-
mos que, assim, contribuímos 
com as organizações e ainda for-
talecemos a rede comunitária”, 
afirma.

A comunidade judaica e o país, 
nas próximas décadas, continu-
arão contando com a ética e a 
tradição da Fundação Arymax 
no exercício de uma filantropia 
comprometida em solucionar 
com maior eficácia os novos e os 
antigos desafios sociais, sempre 
respeitando a origem e os valores 
basilares da organização. Escre-
ver um futuro cada vez melhor é 
parte dessa história.


