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Governado por um presidente que não foi diretamente eleito e que herdou o cargo após 
um sofrido processo de impeachment, o Brasil não tem muito do que se orgulhar no que 
tange ao desempenho de sua economia. Enquanto o mundo apresentava crescimento, o 
PIB brasileiro contraiu no acumulado dos últimos três anos. O índice de desemprego 
cresceu rapidamente, afetando drasticamente o nível de consumo e, consequentemente, 
de investimento. A inflação bate seu recorde histórico e se aproxima de dois mil e 
quinhentos porcento no ano. 

Não fosse o índice de hiperinflação, o leitor provavelmente acreditaria que estávamos 
descrevendo o ano de 2018; mas na verdade trata-se de um sucinto sumário de 1993, ano 
em que decidimos fundar a FAMA Investimentos.  

O presidente em exercício era Itamar Franco, a moeda vigente iniciou o ano como o 
Cruzeiro e encerrou o ano como Cruzeiro Real (tornando-se o Real apenas em 1994). O 
Índice Bovespa, por sua vez, encerrou o ano em 3.217 pontos (em dólares) – 1/7 do 
patamar atual. 

Algumas vezes já refletimos sobre nossa motivação de ingressar no mercado de ações em 
um momento tão hostil: economia em retração, inflação galopante, juros elevados e 
governança quase que inexistente. A resposta, que cremos que explica a razão de nosso 
surgimento, é a mesma que explica a razão de nossa existência 25 anos depois: em um país 
inóspito e cíclico como o Brasil, quem vence é quem tem alta qualidade, solidez financeira, 
gestão de excelência, modelo de negócio bem desenhado e, sobretudo, a capacidade de 
pensar em sustentabilidade a longo prazo, sempre respeitando a ética e governança. 

É claro que ao longo destes 25 anos já erramos muito. Já nos iludimos com empresas que 
acreditávamos serem aderentes aos nossos princípios e que, com o passar do tempo, 
descobrimos uma realidade distinta. A sucessão deste tipo de erro, ao longo de um quarto 
de século, nos levou a criar e aperfeiçoar um processo que, dia após dia, torna-se mais 
robusto e consistente. Atualmente, podemos dizer que o processo e a cultura quase que 
se confundem. Há um bom tempo não surge, entre a nossa equipe, uma nova ideia de 
investimento que não seja aderente aos nossos princípios, ou seja, o processo “pegou”. 

Há também um outro tipo de erro que já cometemos algumas vezes. Ao nos depararmos, 
no passado, com empresas não tão boas ou com modelos de negócios medianos, mas com 
ações extremamente desvalorizadas, caímos na tentação de buscar o retorno à despeito 
do maior risco. Se o mea-culpa do tipo de erro descrito no parágrafo anterior causou um 
fortalecimento do processo, neste segundo caso aprendemos a importância da disciplina, 
que passou a ser um de nossos mantras internos. 

Desde o início de nossas atividades, entregamos aos nossos investidores um retorno de 
21% ao ano – bem acima do retorno do Índice Bovespa e, também, bastante acima daquilo 
que imaginávamos ser possível realizar quando iniciamos a empresa. 

Mais do que o retorno em si, o que traz mais orgulho é a forma com que ele foi obtido: 
fugindo do óbvio e do lugar comum, desvinculado das ondas e modismos, sempre apoiado 
por um profundo estudo dos fundamentos, visão conservadora e, sobretudo, colocando a 
ética como pilar central. 
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Ainda no assunto ética e sustentabilidade, muito antes da FAMA atingir um patamar em 
que pudéssemos ter um fluxo de caixa consistente para promover ações sociais, 
comprometemo-nos a destinar parte de nossas receitas para entidades sérias que tivessem 
como propósito cuidar dos mais desfavorecidos; atitude esta que acabou sendo o embrião 
do Instituto FAMA, que está próximo a completar uma década de vida e segue apoiando 
diversas causas infelizmente ainda desassistidas (institutofama.org.br). Quase na mesma 
época, tornamo-nos signatários do PRI (Principles for Responsible Investing) que é bastante 
aderente ao nosso modo de pensar e agir. 

Certa vez, um grande amigo da casa pertencente ao terceiro setor, nos questionou a razão 
de mantermos estas ações sociais tão discretas, quase secretas. Argumentamos que nossas 
ações não eram instrumento de marketing, as fazíamos pelo simples motivo de ser a coisa 
certa a fazer. “A coisa certa a fazer” – disse ele – “é divulgar para inspirar outros a fazerem 
o mesmo”. Demoramos uns dez anos para descobrir que ele tinha razão. 

Nossa vocação de olhar para dentro sempre foi maior do que a de olhar para fora. Após 25 
anos e algumas “idas e vindas”, não temos uma área comercial, não somos multi-produto 
e não nos aventuramos a investir em outras geografias. Focamos nosso tempo e esforço 
no aprimoramento dos processos internos e pesquisa. Mesmo levando em consideração 
que o portfolio é relativamente concentrado e com baixo giro, ainda nos falta tempo para 
fazer toda pesquisa que gostaríamos, o que nos leva a continuamente buscar foco. 

Este constante esforço para desenvolver e aprimorar nossos processos internos andam de 
mãos dadas com o principal pilar de nosso processo de investimento, que nasceu junto 
com a concepção da FAMA e já perdura 25 anos. Desde aquela época, os dois sócios 
fundadores se organizaram de maneira a buscar o contraditório, acreditando que designar 
um sócio para construir e desenvolver as teses de investimento e outro para tentar destruí-
las com determinação, nos levaria a um processo (ainda que custoso) que incentivasse a 
pesquisa – a fim de ter argumentos convincentes para a aprovação das teses – e redução 
de risco – uma vez que haveria um olhar não viesado continuamente buscando e 
procurando os problemas de toda a sorte: modelo de negócio, governança, ambiente 
competitivo, valuation, etc. 

Este papel de “advogado do diabo”, exercido até hoje pelo Mauricio, tem não só nos 
poupado de entrar em várias histórias que à primeira vista nos pareciam equivocadamente 
encantadoras, como também tem trazido excelentes reflexões e ponderações para as 
empresas investidas. 

Ou seja, Fabio – em trabalho conjunto com sua equipe: Guilherme, Michael, Pierre e 
Stephen (todos com 3 a 5 anos de FAMA) – são responsáveis por construirem as teses de 
investimentos, e Mauricio por destruí-las. As empresas “sobreviventes” passaram então 
por um enorme escrutínio, cabendo a Fabio e Mauricio em conjunto decidirem pela 
alocação (ou não) no portfolio, bem como a ponderação das mesmas. 

Por falar em equipe, acreditamos estar em nossa melhor composição neste quarto de 
século. Gente sênior, comprometida, dedicada e, mais importante, com visão 
complementar, o que tem elevado o nível das discussões para interessantes ângulos.  

É fundamental estarmos sempre atentos a um constante dilema: uma equipe mais sênior, 
experiente, com sólido conhecimento técnico ou mais jovem, inserida no contexto da nova 
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economia, com capacidade de entender as transformações pelas quais o mundo passa? A 
resposta que encontramos é, de um lado, investir em gente que seja jovem suficiente para 
compreender a transição da economia, mas experiente o suficiente para saber questioná-
la antes de se encantar com ela. Simultaneamente, investimos continuamente em 
educação: nos últimos anos participamos de cursos de inovação e empreendendorismo em 
Berkeley, de finanças comportamentais e estratégia como “Strategic IQ – Creating Smarter 
Corporations” em Harvard, de seminários na Rússia, de “decision making” na Harvard 
Kennedy School, entre outros. Temos o compromisso informal de participar de cursos todos 
os anos. 

A tecnologia tornou-se nossa aliada. Apesar da “ancianidade” da FAMA e seu quarto de 
século, hoje servimo-nos do que há de mais moderno no que tange a roteamento de 
ordens, compliance, controle de carteiras e acesso remoto para possibiliar que qualquer 
um trabalhe livremente de qualquer lugar do mundo, sem afetar em nada sua 
produtividade, aumentando então as viagens, pesquisas e compreensão de um mundo que 
deixou há tempos de ser hermético.  

Além da capacidade técnica da equipe, é notável a harmonia da mesma, bem como do 
ambiente de trabalho. Certamente esta afinidade é muito fruto da liderança do André, 
alçado ao cargo de CEO da FAMA desde 2015. A história dele, de 16 anos na FAMA, quase 
que se confunde com a da própria empresa uma vez que, antes de CEO, ele montou a área 
de compliance (hoje liderada pelo Davi - 8 anos de FAMA) e toda parte de operações e back 
office – nesta área, Lucia, Silmara, Mauricio Camargo, Thais, Rafael e Antônia somam 65 
anos de FAMA, uma notável média de 10,8 anos por pessoa. Obrigado a cada um de vocês. 

Muitas pessoas bastante talentosas passaram por aqui e hoje possuem posições 
destacadas em suas devidas carreiras, algumas delas liderando companhias do “mundo 
real”, outras no mercado financeiro ou mesmo concorrentes diretos da FAMA, como 
empreendedores, gestores, analistas, traders ou comercial. Esperamos ter contribuído em 
alguma medida para a carreira que escolheram seguir, assim como contribuíram para a 
construção de nossa história. 

Atualmente gerimos quase R$ 2 bilhões, número esse que jamais sonhávamos atingir 
quando começamos em 1993, mas, o que realmente extrapolou qualquer tipo de sonho foi 
a qualidade de nossos investidores: 80% de nossa base são investidores estrangeiros 
(americanos, canadenses, ingleses, escandinavos, etc.) e quase 80% são institucionais 
(fundos de pensão e endowments) extremamente qualificados. Reconhecemos que esta 
base é atípica, o que nos deixa bastante honrados, orgulhosos e agradecidos, 
especialmente por se tratarem de investidores que têm acesso irrestrito a qualquer gestor 
e nos selecionaram por conta de nossos processos bastante rigorosos e formalizados, 
governança, visão de longo prazo, foco em sustentabilidade e, é claro, resultados. 

Voltando aos idos de 1993, desde então já vivenciamos muita coisa. Logo em 1994 veio o 
Plano Real e a crise do México, em 1997 a crise da Ásia, em 1998 o default da Rússia, em 
1999 a desvalorização do Real, em 2000 o estouro da bolha “pontocom”, em 2001 o 
atentado às torres gêmeas, em 2002 a eleição do Lula, em 2008 a grande crise global, em 
2016 mais um processo de impeachment... isso sem contar as diversas mini-crises, como a 
do mensalão, Joesley, entre outras; ou sem contar a forte alternância de períodos de 
crescimento com recessão aguda... 
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Toda essa volatilidade não nos fez gestores melhores (talvez mais prudentes e céticos), mas 
certamente produziu administradores de empresas melhores. É notável como companhias 
conseguiram passar por períodos como os acima destacados, em um país onde o crédito é 
restrito, o custo de capital proibitivo e não há escala para se competir globalmente, e 
mesmo assim se destacam por sua excelência e consistência de resultados. 

O Brasil, com sua complexidade tributária, precariedade logística e ausência de um 
ambiente regulatório confiável, tem sido uma verdadeira escola para algumas companhias 
que, para sobreviver, precisaram aprender a serem mais produtivas, mais eficientes, mais 
ágeis, mais disciplinadas e mais conservadoras. 

Muitas historias de sucesso foram fugazes e ficaram pelo caminho. Outras, desafiaram a 
própria lógica e se transformaram em ícones globais, ainda que fosse tão improvável sê-lo. 

Assim, não podemos deixar de agradecer ao país em que decidimos empreender que, ainda 
que por acidente, formou algumas das empresas mais destacadas do mundo em seus 
respectivos setores. Com enorme prazer acompanhamos (e seguimos acompanhando) 
como acionistas a historia de algumas delas. 

Com esperança de que estejamos iniciando uma nova era, em que o país finalmente possa 
ser uma tese de investimento de longo prazo, em um ambiente em que impere a 
sustentabilidade e a ética e onde os próximos 25 anos da FAMA Investimentos possam ser 
ainda mais intensos, promissores e divertidos. 

Muito obrigado, 

Fabio Alperowitch e Mauricio Levi 
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Evolução do Portfolio 

  4T18 2018 2017 2016 36m Desde o 
Início* 

  FAMA 19,5% 10,0% 45,0% 55,2% 148% 7.859% 
Ibovespa 10,8% 15,0% 26,9% 38,9% 103% 1.947% 

*desde 29/12/1995 

O último trimestre do ano foi de fortes ganhos para o portfolio, que valorizou 19,5%, 
bastante acima do Índice Bovespa (+10,8%). Se por um lado, o desfecho das eleições 
presidenciais e a consequente derrota do candidato petista foram euforicamente 
comemorados pelo mercado, as tensões nos mercados internacionais e contundente 
queda das bolsas americanas frearam o ímpeto otimista e impediram um rally mais 
acentuado do mercado local. 

Há um certo clima de otimismo no país, tanto entre os investidores quanto em meio aos 
empresários, o que eventualmente pode significar mais confiança das companhias para 
realizarem investimentos, aumento de consumo e certa retração do desemprego. Contudo, 
o aumento global de aversão a risco levou os investidores estrangeiros a sacarem R$ 11 
bilhões do mercado acionário brasileiro, a maior revoada de capital desde o início de sua 
medição em 2006. 

Ainda assim, o Ibovespa subiu 15% no ano, um ótimo resultado a primeira vista. Porém, 
quando analisamos a distribuição deste retorno, notamos que é, no mínimo, sui generis. Se 
somarmos as contribuições de apenas quatro empresas (Petrobrás, Vale, Itaú e Bradesco) 
para o desempenho do índice, veremos que as mesmas explicam quase integralmente seu 
retorno. Ou seja, todas as demais 65 empresas que compõem o Ibovespa somadas tiveram 
contribuição praticamente nula para o resultado do índice em 2018. 

Mais curioso é que, se no início de 2018 o mercado tivesse ciência de que, ao longo do ano 
a China entraria em desaceleração, o preço do petróleo cairia 25% e que um candidato pró 
mercado e comprometido com uma agenda de reformas sairia vencedor no pleito 
presidencial, provavelmente veríamos o mercado otimista com empresas domésticas e 
pessimista com commodities – justamente o contrário do que ocorreu: no ano, o ICON 
(índice que mede o desempenho das empresas de consumo) caiu 10%, ao passo que o IMAT 
(índice que mede o desempenho das empresas de commodities) subiu 29%. 

Consideramos o fato uma boa notícia no que tange às perspectivas para 2019: as empresas 
domésticas, que devem ser as mais beneficiadas com o ciclo econômico mais positivo e 
elevação de resultados operacionais, mal começaram a reagir a este novo ambiente. 

Nossa performance no ano ficou em 10%, levando o acumulado de 3 anos para 148% (vs 
103% do Ibovespa). Na mediana, as ações do portfolio encerraram o ano com um valor de 
mercado (market cap) de R$ 10 bi e uma liquidez diária (ADTV) de R$ 50 milhões. Apesar 
da elevada liquidez das ações do portfolio, o índice de active share (que mostra quanto o 
portfolio difere do índice de referência, no caso o Índice Bovespa) segue bastante elevado, 



 

 

 

 
Rua Olimpíadas, 134 | 4º andar | Cj.42 | 04551-000 | Vila Olímpia | São Paulo | SP | Brasil 

T (+55) 11 5508 1188 | F (+55) 11 5508 1189 

6 

em 93%. Durante o ano, investimos em três novas empresas e desinvestimos de outras 
três.  

 Atribuição de Performance no Ano (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

Localiza 3,7pp RD -2,0pp 

SulAmérica 3,6pp Fleury -1,3pp 

CVC 3,0pp BR Properties -1,2pp 

 

Durante o ano de 2018 as maiores contribuições positivas vieram de companhias que já 
eram bastante relevantes no portfolio no fim de 2017. 

As ações da Localiza subiram 37% no ano, sendo 32% apenas no último trimestre do ano. 
A companhia segue surpreendendo na contínua entrega de resultados, não só na expansão 
da sua frota de veículos, mas também no controle de despesas e manutenção de níveis de 
retorno (ROIC) bastante elevados, apesar da queda da taxa de juro. Apesar da expressiva 
alta no ano, a participação da empresa no portfolio foi elevada em 2018 e atualmente é a 
maior da carteira. 

Alta bastante expressiva (+58%) teve também a SulAmérica seguros que, ao longo do ano, 
foi beneficiada por dois fatores: o primeiro, mais estrutural, é quase a quebra de um 
dogma: a companhia seguiu reportando resultados consistentes, com ROE estável, mesmo 
com um nível de juro bastante baixo, o que surpreendeu a expectativa de muitos. Além 
disso, a abertura de capital de dois peers (Intermédica e Hapvida) trouxe mais atenção ao 
setor, levando investidores a perceberem a aguda distorção de valuation entre as 
companhias. 

Do lado negativo, as ações da RD (RaiaDrogasil) foram as maiores detratoras de 
performance para o fundo (2pp) ao se desvalorizarem 37% no ano. A percepção de que um 
ambiente competitivo mais hostil no curto prazo estava se concretizando nos levou a 
reduzir a posição na companhia logo no início do ano. Mesmo com uma participação menor 
ao longo de 2018, a forte queda das ações contribuiu bastante negativamente para o 
portfolio. Ao fim do ano, entendendo que o mercado já havia penalizado demais a 
companhia e voltamos a aumentar um pouco a participação da empresa no portfolio, mas 
ainda abaixo dos níveis anteriores. 

Outra empresa que contribuiu negativamente foi Fleury, também do setor de saúde – as 
ações caíram 31% durante o ano. Interpretamos o fato como uma boa notícia uma vez que 
a posição na empresa é nova, foi formada ao longo de 2018 e já encerramos o ano com 
uma participação relativamente alta, em um excelente ponto de entrada. Importante 
colocar que a queda das ações se deve a uma decepção do mercado com o crescimento da 
marca Fleury (as demais marcas, como A+, Labs, etc. vêm desempenhando bem). 
Entendemos que a desaceleração da marca principal seja conjuntural, consequência de um 
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ambiente macro desfavorável, mas sobretudo de uma expansão da própria marca em SP 
gerando uma canibalização já esperada de curto prazo. 

Visão de Médio Prazo 
Há uma forte possibilidade da retomada do crescimento do país que, aliada à elevada 
capacidade técnica da nova equipe econômica e o seu compromisso com as reformas, 
colocam o Brasil entre os mercados mais promissores do ano. 

Por outro lado, o aumento global da percepção de risco deve fazer com que os investidores 
não se antecipem aos fatos e aguardem pelo avanço da economia e da agenda de reformas 
antes que o mercado busque patamares mais expressivos.  

É importante contextualizar que os títulos corporativos high yield americanos, que no início 
de 2018 apresentavam um rendimento de 6% ao ano para o investidor, já rendem 8,5% ao 
ano e, consequentemente, acabam por elevar o retorno requerido do investidor 
estrangeiro em mercados emergentes. 

Um ambiente econômico favorável, mas com potenciais riscos que podem repentinamente 
se materializar, continua sendo bastante propício para o investimento em empresas de 
altíssima qualidade, gestão de excelência, balanço forte e elevada liquidez em bolsa, que 
vem sendo (e continuará sendo) a tônica de nosso portfolio desde meados de 2015. 

Não temos apetite (ainda) para investir parcelas relevantes do portfolio em teses mais 
complexas, empresas em transformação (turn around) ou companhias que se beneficiem 
do momento por terem uma alavancagem financeira mais elevada.  

 

Visão de Longo Prazo 
O Brasil encontra-se, de fato, em uma importante bifurcação. 

Como vimos no início deste relatório, desde que a FAMA Investimentos foi fundada em 
1993, nenhum dos governantes esteve comprometido com o país a longo prazo. Alguns 
inegáveis avanços que ocorreram nestes 25 anos não endereçaram as questões estruturais; 
ao contrário, agravaram-nas. 

Por um lado, pela primeira vez em décadas, há de fato uma vontade política da equipe 
econômica de atacar questões que, caso encaminhadas, mudam a visão de longo prazo 
para o país; por outro lado, uma frustração nesta frente seria devastadora e enterraria de 
vez as expectativas de alçar um voo mais alto e mais longo, mais sustentável e perene, 
confinando o país a seguir com sua histórica alternância de bons e maus momentos. 

Nossa visão de longo prazo, ainda turva, muito provavelmente será desenhada ao longo de 
2019. 
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ESG / Responsabilidade Social 
Houve vários bons exemplos de Investimento Responsável seguindo as orientações do ODS 
(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) advindos das empresas do nosso portfolio ao 
longo do ano de 2018, mas vamos deixar este tema para as próximas Cartas de Gestão para 
poder explorar com mais detalhes como os critérios fundamentais da boa prática de ESG 
em nosso processo de investimento funciona como um excelente controle de risco. 

Muitos acreditam que seja possível qualificar as empresas que praticam os bons princípios 
de ESG através de um check list. Um exemplo caricato desta crença é a convicção de que 
as companhias pertencentes ao Novo Mercado possuem um nível de governança 
corporativa superior por atenderem a “meia dúzia” de regras pré-estabelecidas. 

Somos partidários da visão de que bons princípios são aspectos qualitativos e, por isso, 
somente podem ser avaliados através de observação contínua de atitudes. Uma companhia 
(e seus membros) devem seguir as boas práticas por uma única razão: é a coisa certa a ser 
feita; aqueles que adotam boas práticas para se enquadrarem em requisitos legais ou para 
tentarem parecer melhores aos olhos dos diversos stakeholders podem até seguir certos 
princípios, mas não se mostram sustentáveis a longo prazo, uma vez que não há vontade 
real de segui-los. 

Possuímos uma série de critérios para aprovar uma empresa no nosso universo de 
companhias investíveis e critérios ainda mais rigorosos para que estas sejam selecionadas 
a ingressar o portfolio, sendo ESG tão importante quanto seus modelos de negócio ou a 
capacidade de gerar resultado financeiro. 

Há, por exemplo, quatro empresas que continuamente chamam a nossa atenção por serem 
bons negócios, bem geridos, com margens elevadas e crescimento contínuo. Todas as 
quatro pertencem ao Novo Mercado e, por isso, eram percebidas como tendo um 
diferencial de governança. 

Justamente por conta de seus resultados operacionais, a cada ano (ou dois), nos 
requestionamos se estamos agindo corretamente em deixá-las de fora de nosso universo 
de investimento. Em 2018, não foi diferente: as quatro voltaram à pauta no início do ano, 
e novamente as quatro foram reprovadas. 

Ao longo do ano, cada uma destas quatro apresentou uma séria questão de quebra de 
confiança por desvio nos princípios de governança e/ou ética e as ações foram duramente 
penalizadas, com quedas que variaram entre 23% a 57%. 

São exemplos como estes que reforçam nossa convicção de que investimento de longo 
prazo e os princípios de ESG andam continuamente de mãos dadas. 

 

 



 

 

 

 
Rua Olimpíadas, 134 | 4º andar | Cj.42 | 04551-000 | Vila Olímpia | São Paulo | SP | Brasil 

T (+55) 11 5508 1188 | F (+55) 11 5508 1189 

9 

Anexo 

Ano FAMA índice Bovespa 
Acumulado 

FAMA índice Bovespa 

1996 64,3% 63,8% 64,3% 63,8% 
1997 17,7% 44,4% 93,4% 136,5% 
1998 -27,9% -33,3% 39,4% 57,7% 
1999 216,0% 150,9% 340,4% 295,6% 
2000 14,6% -10,5% 404,9% 254,2% 
2001 2,5% -9,8% 417,7% 219,6% 
2002 10,2% -17,8% 470,6% 162,7% 
2003 69,5% 97,1% 867,1% 417,8% 
2004 67,7% 17,7% 1.521% 509,6% 
2005 35,1% 27,1% 2.090% 674,6% 
2006 36,4% 33,7% 2.889% 935,8% 
2007 40,6% 43,7% 4.102% 1.388% 
2008 -42,5% -41,2% 2.317% 774,5% 
2009 118,2% 82,7% 5.173% 1.497% 
2010 0,2% 1,0% 5.182% 1.514% 
2011 -14,8% -18,1% 4.400% 1.222% 
2012 36,5% 7,4% 6.044% 1.319% 
2013 -14,4% -15,5% 5.159% 1.099% 
2014 -11,3% -2,9% 4.566% 1.065% 
2015 -31,5% -13,3% 3.094% 909,5% 
2016 55,2% 38,9% 4.887% 1.303% 
2017 45,0% 26,9% 7.133% 1.679% 
2018 10,0% 15,0% 7.859% 1.947% 

 

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 
É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de 
investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A 
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Nenhum fundo conta com 
garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de 
Créditos - FGC. Para obtenção do Regulamento, Histórico de Performance, 
Prospecto, além de eventuais informações adicionais, favor entrar em contato com 
a administradora dos fundos da FAMA Investimentos. Para avaliação de 
performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de período 
de, no mínimo, 12 meses. 

 


