
Aumenta o número de bilionários filantropos  
 
Fundadores do Facebook estão entre os que doarão metade da fortuna 
 
Campanha "The Giving Pledge" foi lançada em junho por Bill Gates e Warren Buffett para 
estimular caridade 
 
Mais 17 bilionários norte-americanos, inclusive Mark Zuckerberg e Dustin Moskovitz, 
fundadores do site de relacionamentos Facebook, prometeram doar pelo menos metade das 
suas fortunas para uma campanha filantrópica comandada por Warren Buffett e Bill Gates. 
 
Ao todo, 57 bilionários já aderiram à campanha "The Giving Pledge", lançada em junho por 
Gates e Buffett. As novas doações foram divulgadas em nota ontem. 
 
A iniciativa propõe que os bilionários doem pelo menos metade de suas fortunas, em vida ou 
após a morte, e que divulguem uma carta explicando publicamente sua decisão. 
 
Segundo a campanha, um dos objetivos é encorajar o aumento das doações de pessoas 
comuns, já que os que detêm grandes fortunas são vistos como exemplo. 
 
"Em apenas alguns meses já progredimos. O "Giving Pledge" reenergizou as pessoas a pensar 
sobre filantropia e estou ansioso para conversar com mais famílias cuja generosidade pode 
salvar vidas", disse Buffett. 
 
Um dos desafios da iniciativa é expandir o limite de captação das doações. 
 
Somente na Índia, por exemplo, há 69 bilionários, que vêm sendo criticados pela demora em 
fazer doações. 
 
Como exceção, recentemente o magnata Azim Premji, dono de uma empresa de tecnologia, 
doou US$ 2 bilhões para um fundo educacional. 
 
DOAÇÕES 
 
O "Giving Pledge" não explicita como as pessoas devem fazer doações, exceto que elas não 
podem ser feitas diretamente em dinheiro. 
 
Os bilionários são apenas orientados a assumir o compromisso moral de ceder parte de suas 
fortunas a ações de caridade. 
 
A lista completa de bilionários e as cartas de intenção de cada um podem ser vistas na página 
da associação na internet (givingpledge.org). 
 
"As pessoas esperam até muito tarde em suas carreiras para retribuir. Mas por que esperar 
quando há tanto a ser feito?", disse Zuckerberg, um dos bilionários mais jovens do mundo (ao 
lado de Moskovitz), que em setembro cedeu US$ 100 milhões para escolas públicas de 
Newark, Nova Jersey. 
 
"Com uma geração de gente mais jovem que prosperou graças ao sucesso das suas empresas, 
há uma grande oportunidade para muitos de nós retribuirmos mais precocemente nas nossas 
vidas, e vermos o impacto dos nossos esforços filantrópicos." 
 
A revista "Forbes" diz que os Estados Unidos são o país com o maior número de bilionários, 
com mais de 400. 
 
Em 2006, o investidor Buffett prometeu doar 99% da sua fortuna à Fundação Bill & Melinda 
Gates e a entidades beneficentes familiares. 
 



Bill Gates, fundador da Microsoft, e sua mulher doaram mais de US$ 28 bilhões à fundação 
que leva seus nomes. 
 

 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 dez. 2010, Mercado, p. B15. 


