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FAMA 8,5% -1,4% 41,6% 10,0% 45,0% 55,2% 10,7% 44,9% 61,3% 107,7% 441,7% 2.352% 10.944%

Ibovespa 15,9% -5,8% 31,6% 15,0% 26,9% 38,9% 0,6% 21,7% 51,3% 60,8% 244,4% 704,8% 2.436%

*Retorno ponderado da estratégia long only.

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, do formulário de informações complementares, e do regulamento do fundo antes de investir. Para

avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Rentabilidade passada não

representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com a garantia do

administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Os fundos de ações com renda variável podem

estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. As informações contidas neste material são de caráter

exclusivamente informativo.

Rua Olimpíadas, 134 | 4º andar | Cj.42  - Vila Olimpia | São Paulo-SP | Brasil | 04551-000
www.famainvestimentos.com.br

Concentração do Portfolio

Receita das Empresas

FAMA FIC FIA

Novembro 2020
Fundo “5 Globes” Morningstar Sustainability Rating

Exposição Setorial

Liquidez das Empresas
(volume médio diário no mês)

Fundada em 1993, a FAMA Investimentos é uma gestora

independente de administração de recursos de terceiros, focada

em gestão em renda variável.

Estratégia: Fundo long-only que investe em empresas brasileiras

sólidas, bem geridas e com ótimas perspectivas operacionais,

selecionadas através de critérios puramente fundamentalistas,

sempre usando premissas conservadoras. Não faz uso de

derivativos nem de alavancagem como estratégia de investimento.

O portfolio é tipicamente concentrado entre 15 e 18 empresas,

privilegiando os aspectos qualitativos e sempre levando em

consideração princípios éticos e de ESG.

Filosofia: Obter retornos consistentes através de um portfólio

composto por empresas de alta qualidade, que atendam nossos

critérios éticos e de ESG, com claras vantagens competitivas e

lideradas por gestores experientes. Valorizamos o alinhamento de

interesse entre os controladores e os minoritários, empresas com

balanços fortes e geradoras de caixa nas quais vemos potencial para

iniciativas de criação de valor.

Informações Gerais:

Público Alvo: Investidores em geral

Investimento inicial: R$ 300 mil / Via plataforma digital: R$ 5 mil

Saldo mínimo: R$ 300 mil / Via plataforma digital: R$ 5 mil

Movimentação: R$ 30 mil / Via plataforma digital: R$ 5 mil

Aplicação: Cotização em D+0 (horário limite: 14h00)

Resgate: Cotização em 57 dias corridos; Liq. no 2º DU após a cotização

Tributação: Imposto de renda de 15% no resgate

Taxa de Administração: 2% a.a. paga mensalmente

Taxa de Performance: 20% sobre Ibovespa, paga anualmente

Categoria Anbima: Ações livre

PL em 30/11/2020: R$239,7M | PL Médio (12m): R$187,3M

PL do fundo Master: R$248,7M

AUM da estratégia: R$2,6 Bilhões

CNPJ: 00.601.692/0001-23

Administrador: BNY Mellon Serv. Finan. S/A

Custodiante: Banco BNY Mellon S/A

(15 empresas | Exposição Média: 6,6%)


