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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 participa da 
conferência Jewish Funders Network

Por: Betânia Lins

O diálogo sobre os novos 
caminhos da fi lantropia judai-
ca deu a tônica da edição 2022 
da conferência da Jewish Fun-
ders Network, que reuniu mais 
de 500 participantes de todo 
o mundo – entre organiza-
ções, profi ssionais do terceiro 
setor e fi lantropos – em Palm 
Beach, nos Estados Unidos. 
Com uma agenda intensa que 
incluiu workshops, plenárias, 
palestras, recepções e janta-
res para troca de experiências, 
uma ampla gama de questões 
foi debatida à luz dos desafi os 
contemporâneos para fortale-
cer a atuação global fi lantró-
pica dentro e fora da comuni-
dade judaica. Entre os temas 
mais urgentes, as formas de 
apoio às vítimas da Guerra da 
Ucrânia foram objeto do lan-
çamento de uma ampla cam-
panha de mobilização.

Leonardo Chaim – coorde-
nador do Programa de Apoio 
à Comunidade Judaica da 
Fundação Arymax – partici-
pou da conferência e destacou 
uma temática recorrente no 
evento: o fortalecimento ins-
titucional das organizações 
judaicas para que possam 
exercer um papel alinhado a 
uma fi lantropia mais inovado-
ra e baseada em evidências. 
“Nas plenárias principais, foi 
muito interessante assistir ao 
debate qualifi cado sobre como 
as organizações judaicas es-
tão pensando, estruturando e 
criando uma nova fi lantropia. 
Esse tema, inclusive, envol-
ve questões como o investi-
mento de impacto –que além 

do retorno fi nanceiro tem por 
objetivo gerar impacto social 
positivo – e o trust-based phi-
lanthropy, que é um concei-
to extremamente atual e que 
abarca uma fi lantropia base-
ada em confi ança, ou seja, no 

olhar crítico para a nossa res-
ponsabilidade em confrontar e 
questionar as maneiras como 
contribuímos para combater 
desigualdades sistêmicas”, 
afi rma Chaim. O executivo 
acrescenta que foi muito grati-
fi cante ver o quanto a atuação 
da Arymax está alinhada aos 
temas discutidos no evento e 
o quanto a organização tem 
conduzido ações concretas 
que vão nessa direção.

 “Acompanhei a divulgação 
de algumas pesquisas e al-
guns estudos que deixaram 
claros a intenção e o recado 
da importância de medir o 
impacto das ações com mais 
rigor. Na Arymax, o caminho 
de fortalecer as organizações 
fi lantrópicas judaicas – ado-
tado no Programa Yala – e de 

gerar evidências da efi cácia 
das ações já norteia a nos-
sa atuação há três anos. Nos 
debates sobre confi ança entre 
as organizações, para citar 
um exemplo, falou-se muito 
do fazer junto, ou seja, trazer 

mais atores para a constru-
ção conjunta, que passa por 
uma relação de total transpa-
rência e compartilhamento de 
desafi os e fragilidades. Essa 
é uma conversa franca sobre 
as dinâmicas de poder entre 
organizações que doam e os 
que recebem doações. Esse é 
um valor que já temos traba-
lhado”, aponta Chaim.

O debate sobre mecanismos 
para envolver os benefi ciados 
pela fi lantropia na tomada de 
decisão – dentro do conceito de 
trust-based philanthropy – foi, 
na percepção do executivo, ex-
tremamente rico, especialmente 
porque nesse processo se pro-
move o próprio fortalecimento 
institucional, diminuem-se bar-
reiras, aproximam-se atores e 
consolidam-se relações. 

O futuro da comunidade ju-
daica também esteve presente 
nas rodas de conversas e tro-
cas de experiência, alimen-
tando o questionamento sobre 
como a fi lantropia pode dialo-
gar com esse porvir. “Essa pre-
ocupação está sendo endere-
çada por várias organizações 
no mundo. E isso fi cou muito 
claro nos três dias de evento, 
que reuniu 500 pessoas, sendo 
27 palestrantes e 185 funda-
dores e membros de board de 
instituições”, afi rma.

Como saldo da participação, 
Leonardo Chaim destaca: “A 
Arymax está alinhada com as 
melhores práticas e os temas 
mais atuais que estão sendo 
discutidos pela fi lantropia no 
mundo. Isso nos dá a confi an-
ça de que estamos no caminho 
certo e que, em algumas temá-
ticas estruturantes e de pro-
cessos, podemos, inclusive, 
contribuir com organizações 
internacionais”, analisa.

A Fundação Arymax se as-
sociou em 2022 ao Jewish 
Funders Network, visando am-
pliar a troca de experiências 
com organizações fi lantrópi-
cas judaicas. “Essa é uma rede 
muito importante que lança 
um olhar criterioso para a fi -
lantropia da comunidade. In-
tegrar essa organização é um 
motivo grande de orgulho e 
de responsabilidade; estamos 
juntos com uma mobilização 
que reúne 11 países pensando 
e agindo em prol das causas 
judaicas no mundo”, fi naliza.    
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