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Sobre
Desde sua fundação, há quase 30 anos, a FAMA Investimentos prova
que é possível promover um ambiente de investimentos responsável e,
ao mesmo tempo, com altos retornos ﬁnanceiros, mudando a forma de
pensar e fazer aplicações no mercado.

A FAMA foi fundada em 1993 por Fabio Alperowitch e Maurício Levi, jovens
que acreditavam que era possível atuar de uma forma socialmente
responsável no mercado de investimentos, mas sem deixar os retornos
ﬁnanceiros de lado.
Desde a sua criação, apesar das diversas instabilidades econômicas do
Brasil ao longo dos anos, a FAMA entregou resultados consistentes e
obteve desempenho superior aos principais índices de mercado, como o
Ibovespa, e orgulha-se de ter, entre seus clientes, empresas que possuem a
sustentabilidade e o impacto positivo para a sociedade no DNA.
“Ser uma empresa certiﬁcada pelo Sistema B é um reconhecimento
da coerência entre o que fazemos e o que falamos.”
- Laura Vélez, Analista ESG
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“A certiﬁcação permitiu que
estruturássemos os nossos desejos
como empresa de forma mais
organizada, colocássemos no papel e
não deixássemos apenas implícito no
dia a dia. É um reconhecimento que
vale a pena ter.”
Laura Vélez
Analista ESG

Tornou-se B por...
acreditar que sustentabilidade é a base de tudo
e procurar por clientes que compartilham esses
mesmos valores em seu DNA;

terem enxergado no processo de Certiﬁcação B uma
análise coerente com os valores da FAMA e
minuciosa em relação a entrada de novos membros;

Com o Sistema B...
sente que conquistou uma validação amplamente
reconhecida no mercado, validando a coerência
de suas ações para o público externo e interno;

estruturou processos internos na empresa e atribuiu
ainda mais destaque aos pilares ESG;.

utilizou as ferramentas de análise disponíveis
para o aprimoramento contínuo da organização,
como o aumento da diversidade no ambiente corporativo.

Modelo de Negócio de Impacto
O que é um Modelo de Negócio de Impacto (IBM)?
A pontuação de IBM é aferida às empresas que desenham seu
Modelo de Negócio com o intuito de gerar impacto positivo.
Isso signiﬁca que a empresa combina a geração de renda
econômica junto à geração de impacto positivo para seus
stakeholders, tais como: trabalhadores, fornecedores, clientes
ou meio ambiente. A ﬁm de se conquistar a pontuação
relacionada ao IBM, é preciso apresentar uma documentação
formalizada que comprovem que a empresa gera impacto
positivo duradouro a um público-alvo especíﬁco.

Modelo de Negócio de Impacto (IBM) reconhecido:
Clientes
Melhoria do Impacto
Reconhece produtos ou serviços que levem
a mudanças positivas em organizações para melhorar
o impacto social e ambiental.
Impacto da FAMA Investimentos:
Foca sua atuação em administrar fundos de empresas
que cultivam boas práticas ESG (ambientais, sociais e de
governança), ampliando o impacto positivo dos investimentos.
Seleciona, de forma criteriosa, sua carteira de clientes,
garantindo que as empresas possuem um comportamento ético e
que compartilham dos mesmos valores da FAMA. Eles também
asseguram que as empresas tenham em sua missão o desejo de
promover impacto positivo ambiental e social.
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