
 
 

 

Best for the World™ 2021 

 

Temos o prazer de anunciar que fomos reconhecidos como Best for the World™ 2021, na 
categoria Trabalhadores, o que significa que fomos classificados entre as 5% melhores 
empresas do mundo em gestão de pessoas dentre as “B Corp”. 

A FAMA Investimentos é uma empresa de pessoas, nosso ativo mais importante, acima de 
qualquer outro, absolutamente fundamental para a nossa atividade. 

A valorização do capital humano é parte fundamental da nossa cultura. Sempre nos 
preocupamos com a mobilidade social, adotando uma política de distribuição de parcela de 
nossos resultados para toda a equipe, independentemente do nível hierárquico, e 
incentivamos a educação continuada. Como exemplo, temos o caso de uma colaboradora que 
era funcionária do edifício onde se localizava a nossa sede em 1995 e que hoje é sócia da 
empresa. 

Realizamos revisões de performance individualizadas semestralmente e temos contratado 
consultorias de recursos humanos para pesquisas de clima organizacional a cada 5 anos. 
Adotamos, há muitos anos, uma política de relativa flexibilidade de jornada de trabalho, 
inclusive de home-office muito antes do advento da Covid-19. 

Desde 2005 todos os colaboradores, sem exceção, passam por um teste de integridade 
realizado por consultoria externa antes da contratação, garantindo ao ambiente de trabalho 
um clima de confiança, respeito e ética. 

Não por acaso, nosso turnover é baixíssimo – o que é bastante incomum para o setor em que 
atuamos. Temos os mesmos gestores de portfólio há 28 anos; o CEO está na empresa há 19 
anos; 40% da equipe trabalha na empresa há mais de 10 anos. No time de investimento, a 
última vez que houve uma mudança foi em 2015; já no back-office temos a equipe estável 
desde 2017, sendo que 30% da área trabalha na empresa há mais de 20 anos. 

Na última pesquisa de clima, realizada em 2020, tivemos 90% de notas favoráveis, sendo que 
os maiores destaques foram em “Imagem Institucional” e “Ambiente de Trabalho” – ambas 
com 95% de notas favoráveis. 

Durante a COVID, além do compromisso formal de “não demitir”, contratamos pessoas 
(correspondente a 20% da equipe), disponibilizamos equipamento para trabalho remoto e 
elevamos a remuneração discricionária (bônus – COVID). 

Entendemos que nosso papel enquanto empresa transcende a atividade comercial da 
empresa. É fundamental dedicar recursos e tempo à valorização humana, seja através de 
investimentos sociais realizados pelo Instituto FAMA (oficializado em 2010 para canalizar 
nossas atividades no terceiro setor) seja através do trabalho de advocacy. 



 
 

O reconhecimento como uma das melhores empresas para o mundo “Best for the World™ 
2021” coroa aquilo que acreditamos ter de melhor: gente. 

Seguiremos o nosso compromisso de colaborar com a comunidade global de Empresas B para 
melhorar e impactar positivamente todos os nossos stakeholders. 

 


