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Somos um grupo de 46 associações, redes, centros acadêmicos, fundações comunitárias,           
fundos intermediários, representantes da sociedade civil, entre outras organizações de apoio           
e infraestrutura representando a diversidade do campo da filantropia e do investimento            
social privado em toda a América Latina e Caribe. Nos reunimos em São Paulo para               
construir uma visão comum de uma filantropia e sociedade civil fortes e ativas na região.               
Representamos milhares de fundações, famílias, empresas, indivíduos de alto patrimônio          
líquido (HNWI- por sua sigla em inglês), doadores individuais e comunidades organizadas            
que estão trabalhando para promover o bem-estar humano e ambiental em todo o             
continente. 
 
Existe um enorme potencial para aumentar o volume e melhorar a eficácia e o impacto               
positivo de doações e investimentos sociais privados em todos os âmbitos da sociedade na              
região - comunidades, famílias, empresas, investidores e cidadãos comuns. Esses atores já            
estão desempenhando um papel fundamental na contribuição para o bem comum e na             
construção de um tecido democrático forte e resiliente, e muito mais poderia ser alcançado              
com a ampliação de incentivos e um ambiente mais favorável. 
 
Os dados disponíveis - ainda que escassos - deixam claro que a região tem um potencial                
enorme para evoluir no que diz respeito à ampliação da cultura de doação e de um ambiente                 
mais propício e estimulante para a atuação do setor. De acordo com o Monitor do CIVICUS,                
as liberdades cívicas estão ameaçadas e sob ataque significativo em 14 países da região. Mais               
da metade das pessoas (54%) nas Américas vive em países com sérias restrições de espaço               
cívico. Estudos como o World Giving Index da CAF mostram que a cultura de doação na                
América Latina ainda é baixa em comparação com outras regiões. Além disso, de acordo              
com a Lilly Family School of Philanthropy da Universidade de Indiana, a América Latina ocupa               
o 9º lugar, dentre onze posições, com base nas condições para um ambiente favorável de               
atuação filantrópica em nível regional. 
 
Autoridades públicas e tomadores de decisão precisam reconhecer a importância do setor e             
promover ativamente um ambiente regulatório e político propício para que o capital privado             
seja maior e melhor alocado em temas de interesse público e aplicado no alcance dos ODS                
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) visando a construção de sociedades e          
economias mais estáveis, justas e sustentáveis na região. 
 
No entanto, observamos com crescente preocupação uma tendência global e regional de            
atingir e difamar atores envolvidos na filantropia, no investimento social privado e na             
sociedade civil organizada por meio de ameaças, imposições e restrições crescentes para a             
sua atuação. 

1  O Grupo é composto por 46 membros que representam 29 organizações de 12 países. Para mais 
informações (em inglês) visite: https://www.wingsweb.org/page/AffinityLAC 
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Os ataques e restrições atualmente impostos são contraditórios aos interesses públicos e a             
contribuição social e ambiental que um setor civil ativo e engajado proporciona. O impacto              
positivo - já existente e potencial - da filantropia responsável, estratégica e inovadora está              
ameaçado pelas tendências atuais. 
 
Expressamos a vontade de aproveitar nosso poder coletivo para apoiar toda a sociedade civil              
de forma que possa enfrentar essas questões prementes e expandir a cultura de doação e a                
solidariedade na América Latina. Comprometemo-nos a fortalecer a colaboração e o diálogo            
entre nós, com outras redes da sociedade civil, governos, empresas, universidades e outras             
partes interessadas para a criação de um ambiente favorável de modo que o nosso setor               
prospere e contribua de forma cada vez mais efetiva na busca pela garantia de direitos e por                 
sociedades justas e sustentáveis. Um ambiente favorável que sustente e potencialize o            
trabalho da filantropia inclui muitos componentes, como a eliminação de riscos e barreiras             
bancárias, doações transfronteiriças, relatórios/registros onerosos, incentivos fiscais, espaço        
cívico, direito de associação, mecanismos de financiamento, ações de advocacy, entre muitos            
outros. 
 
Nos comprometemos a continuar expandindo e fortalecendo a coordenação e articulação           
regional de nossas respectivas iniciativas e organizações para promover um ambiente           
propício e sermos interlocutores construtivos e ativos perante as autoridades em nível            
regional nas discussões políticas que afetam o setor, incluindo políticas financeiras e            
privadas. 
 
Também buscamos aprimorar os modos de fazer da filantropia, para que os financiadores             
sejam mais equitativos e inclusivos em suas práticas, levando a uma maior eficácia de suas               
doações, bem como mais responsabilidade e transparência, em um momento em que as             
pessoas expressam maior desconfiança nas instituições estabelecidas. 
 
Valorizamos a pluralidade da sociedade civil e acreditamos que novas parcerias devem ser             
construídas com base no valor agregado específico de cada ator. Concordamos com a             
necessidade de desenvolver uma nova narrativa positiva sobre a filantropia e a sociedade             
civil capaz de mobilizar corações e mentes de cidadãos e engajá-los na criação de novos               
conhecimentos em uma linguagem mais acessível e inspiradora. Também entendemos que           
precisamos falar de forma mais enfática do papel da filantropia na mudança de paradigmas,              
o que exige uma estratégia de longo prazo e um compromisso constante de financiamento              
desta estratégia. 
 
Convocamos todos os atores interessados a se juntarem a nós nesse esforço para promover              
uma filantropia e um investimento social privado forte, diverso, sustentável, eficaz,           
responsável e independente na região. Se você deseja participar da discussão e contribuir             
nessa construção, te convidamos a fazer parte do Grupo de Afinidade da WINGS para              
América Latina e Caribe e participar das próximas ações para que possamos seguir juntos. 
 
 
 
 
 

Para mais informações, entre em contato com 
Nadya Hernández, Coordenadora de Programas da WINGS.  
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