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Aos nossos investidores: 

 

Nós da Mint Capital acreditamos que é extremamente importante para qualquer investidor que delega a 

gestão de parte de seus investimentos entender o modo de pensar e agir daqueles que gerem seus recursos. 

Isso é fundamental para que haja conforto, sem surpresas ao longo do tempo. Dessa forma,conseguimos ir 

em busca da relação ideal entre gestor e investidor, com pleno entendimento sobre as expectativas de 

retorno e horizontes de investimento. Foi com este parágrafo que abrimos a nossa carta inicial há 11 anos. 

E é assim que pretendemos abrir esta carta nos muitos anos e décadas pela frente.  

A trajetória da Mint pode ser contada pelo desenvolvimento contínuo e criação de áreas de negócios, 

sempre lastreadas em fortes princípios e com uma uma clara e única filosofia de investimentos. 

Iniciamos nossa história com um primeiro fundo de ações em maio de 2009. Desde então, além de criar 

outros fundos de ações, estruturamos  a área de Investimentos Diretos, na qual adquirimos participações 

relevantes em empresas (i) lucrativas e em pleno crescimento; (ii) que apresentam modelo de negócio 

duradouro e alto retorno sobre capital investido; (iii) com presença de nicho; (iv) e com gestores fora de 

série e de boa índole em seus comandos. Nesta área, nossos investimentos se concentraram naturalmente 

em um mesmo setor: Educação. O intenso tempo estudando e investindo no setor nos permitiu criar certa 

expertise e identificar novas oportunidades. A partir daí criamos a terceira área na Mint: Investimentos 

Imobiliários dedicados exclusivamente a imóveis educacionais de alta qualidade. 

Iremos falar melhor sobre cada uma dessas áreas no decorrer da carta. 

Boa leitura e bons investimentos! 
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A antifragilidade e o semestre em que aconteceu de tudo - sem sairmos de casa 

 

Certamente em janeiro de 2020 você tinha excelente planos para o ano, tanto para seu negócio, sua carreira 

e quanto para seus investimentos. As coisas estavam indo na direção certa,os planos prestes a se 

concretizarem.. Chegamos ao fim do primeiro semestre do ano e a sensação é que este semestre sequer 

começou. Ou finalmente acabou depois de tanto acontecer. Tivemos muitos finais inesperados e tristes: 

planos pessoais, empresariais e de nações foram frustrados. O Brasil, que estava decolando, teve de 

arremeter. Caos na saúde turbinado com incerteza e disputas políticas. 

Estamos, sem sombras de dúvidas, enfrentando um momento único e difícil na história do país e do mundo. 

Além de milhares de vítimas diretas causadas pelo coronavírus, empresas faliram e uma quantidade imensa 

de pessoas tiveram grave redução na renda. Sentimos, profundamente, por este momento e nos 

solidarizamos com todos que enfrentam este duro momento na história. 

Como gestores de recursos e investidores, temos ciência que esta não é nem a primeira e nem será a última 

crise que iremos passar.  São durante elas que investidores com orientação do longo prazo tendem a se 

destacar. São também durante as crises que as empresas têm de se reinventar, inovar para sobreviver e 

crescer. As empresas sobreviventes se tornam maiores, mais fortes e anti-frágeis.  

Este conceito de Antifrágil foi criado pelo investidor e filósofo Nassim Taleb.  O antifrágil é algo que 

melhora quando está diante de uma situação adversa. Oposto do frágil, que quebra ou rompe quando 

submetido a dificuldades e fatores externos.  

Sem o caos, a desordem e o estresse, o antifrágil não tem como aprender, reforçar-se, melhorar e evoluir.  

Coisas frágeis perdem com o caos. Coisas antifrágeis se beneficiam! 

 

Que esta crise, apesar de muito dolorida sobre todos os aspectos, sirva para que todos nós - pessoas e 

empresas - possam evoluir, sair melhores e mais antifrágeis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 



                                                                                             

WhatsApp: 11 3280-9101  Twitter: @mintcapitalbr 

3 

www.mintcapital.com.br | mint@mintcapital.com.br 
 

Durante o primeiro semestre de 2020 o índice Ibovespa agiu feito o clássico "maníaco-depressivo” do 

lendário investidor Ben Graham, oscilando fortemente entre momentos de total pessimismos à  euforias e 

otimismo sem fim. O Ibovespa teve, em março, o pior resultado desde 1998 assim como o pior trimestre 

desde 1986. Logo em Abril, uma forte retomada. Realmente Ben Graham estava absolutamente certo ao 

dizer “Mr Market is a strange guy”. 

 

Apesar do cenário de muita incerteza no horizonte de curto prazo, o novo patamar de juros no Brasil, aliado 

às oportunidades que sempre são criadas pela "bipolaridade do Sr. Mercado”, criam um ambiente muito 

propício para investir em ações de boas empresas e obter excelentes retornos no longo prazo. 

Rentabilidade dos nossos fundos: 

 

 

Mint Value FIA:  

Nosso primeiro e mais antigo fundo, o Mint Value tem, em sua estratégia a mescla ponderada de nosso 

processo quantitativo sistemático e a análise qualitativa fundamentalista, baseado nos princípios de Value 

Investing e finanças comportamentais.  

As estratégias quantitativa deram origem e estão presentes hoje no fundo Batalha Multi Fator e a 

qualitativa no fundo Mint Partnership. 

Falamos das estratégias individuais que compõem o fundo abaixo. 

Batalha Multi Fator FIA 

O Multi Fator é um fundo de gestão ativa, sistemática e de baixo custo seguindo a tendência mundial de 

migração para produtos baseados em índices, de smart beta e com taxas mais baixas de administração. O 

objetivo do fundo é gerar ganhos absolutos de capital através de uma estratégia sistemática que busca 

exposição a empresas de qualidade negociando a valuations atrativos. 

No primeiro semestre de 2020, o fundo Batalha Multi-Fator teve  retorno de - 15,5% ante -17,8% do 

Ibovespa. 

http://mintcapital.com.br/wp-content/uploads/2020/07/bat-lam-202006.pdf
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No período observamos que o fundo teve volatilidade de 3,67% ante 3,73 do Ibovespa. 

No início de junho realizamos a alternância da carteira e observamos a saída de ativos do setor de Bebidas 

e a entrada de ativos do setor Industrial e de Tecnologia. A carteira teve 40% das suas posições alteradas 

(média histórica de posições que alteram é de 67% - backtest de 2006 até 2020). 

O setor de Programas de Fidelização (relacionado ao setor aéreo) foi o mais afetado no período, seguido 

pelo setor de Bebidas (ausente no segundo período de observação) e de Educação, respectivamente.  

 
 

Nossos fatores também sofreram alternância de carteira em junho. O fator de Alto Rendimento foi o mais 

afetado no período, seguido pelo fator de Qualidade e de Baixa Volatilidade, respectivamente.  

 

● Momentum: Companhias em boa fase de valorização; 

http://mintcapital.com.br/analytics/
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● Valor: Companhias relativamente mais baratas; 

● Baixa Volatilidade: Companhias com menor volatilidade de preço; 

● Qualidade: Companhias mais lucrativas e de melhor saúde financeira; 

● Alto Rendimento: Companhias com maiores rendimentos (dividendos e recompras). 

Neste período as companhias de momentum foram as que tiveram a melhor performance, seguidas pelas 

companhias relativamente mais baratas e aquelas com menores volatilidades de preço. Por fim, as 

companhias  mais lucrativas e de melhor saúde financeira e aquelas com maiores rendimentos (dividendos 

e recompras) foram as que tiveram a pior performance.  

 

Vale ressaltar que todas os fatores tiveram  performances superiores ao índice no período observado. 

Desde o início do fundo (14 de agosto de 2019) o fundo apresenta performance de 2,6% ante -5,25 do 

Ibovespa. 

Como sempre frisamos, não é possível controlar o resultado, mas sim o processo de investimento. Por isso, 

focamos no processo, num modelo sistemático que não depende de apenas uma pessoa ou insights 

esporádicos. Acreditamos que controlar e focar no processo é a peça fundamental para gerar retornos 

consistentes no longo prazo. 

Para mais informações sobre nossas estratégias quantitativas, nosso sócio e estatístico Pedro Sampaio 

Amorim (pedro@mintcapital.com.br) está à disposição para um bater papo ou marcar um Zoom. 

 

Mint Partnership BDR Nivel 1 FIA 

O Mint Partnership é nosso fundo sem taxa de gestão - somente com taxa de performance - com mandato 

flexível e abrangente, podendo operar investimentos no exterior e opções. O fundo utiliza estratégia 

qualitativa para investir em negócios de qualidade, a preços atrativos, com objetivo de gerar retornos 
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superiores no longo prazo – empregando uma filosofia de investimento disciplinada, com forte ênfase na 

busca por proteção de capital e margem de segurança. 

No primeiro semestre de 2020, o fundo teve  retorno de - 7% ante - 17% do Ibovespa. Desde o ínicio o 

fundo apresenta performance de +7% contra -7% do Ibovespa. 

Além de reforçar as posições em quase todas as empresas que já compunham nosso portfólio, adquirimos 

participações em empresas no setor de Shopping Centers, Construção e Varejo. Além disso, tivemos bons 

retornos com opções e montamos um "kit corona" composto por empresas extremamente afetadas pela 

crise do Covid-19, em setores como Aéreo e Turismo. 

Pudemos também corrigir um erro que advém de um acerto. Quando montamos o case de Lojas Marisa 

(AMAR3) acertamos em diversas frentes os pontos analisados, no entanto erramos no sizing da posição 

dentro do fundo. Mesmo tendo tido um excelente retorno, por ser uma posição pequena, acabamos não 

tendo o melhor retorno possível no portfólio. Em março, AMAR3 chegou ao seu menor valor histórico - 

mesmo em situação muito diferente da que encontramos em 2018; com caixa recém captado no follow-on e 

com a equipe de gestão fazendo a lição de casa. Assim, pudemos "voltar ao passado" para corrigir este erro, 

para então compor o sizing que acreditamos correto no fundo.    

Hoje o fundo tem a seguinte composição: 

 

 

Passamos um semestre com muita volatilidade e incerteza. Nesses ambientes, invariavelmente surgem os 

especialistas. Todos eles têm respostas prontas prometendo sucesso. No entanto, grande parte deles não 
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possuem skin in the game, simplesmente terceirizam o risco ao tomador de decisão. O resultado são 

generais mandando suas tropas em excesso para a guerra, ou gurus financeiros mandando investirem em 

algo que eles mesmos não investem. Ainda pior, como em casos práticos que vimos este semestre, em que 

Bancos fizeram seus clientes vender dólar a 4,20 para comprar Bolsa acima dos 100 mil pontos em janeiro, 

mas logo em março passaram a recomendar a compra de dólar a 5,50 e venda de Bolsa a 63 mil pontos. 

A presença de skin in the game de qualquer gestor deve ser ponto fundamental para a tomada de decisão do 

investidor. 

Sempre dissemos que não somos especialistas e nem analistas macroeconômicos. Não sabemos se surgirá 

uma segunda onda do coronavírus. Também não sabemos quando a vacina irá surgir; se é que irá surgir. 

Sabemos o que não sabemos e por isso focamos essencialmente em análises do que entendemos e 

conhecemos - além de um total comprometimento e muito skin in the game. 

Parte relevante do patrimônio dos sócios é investido nos mesmos fundos..  

A publicadora de conteúdo Empiricus citou o fundo Mint Partnership recentemente, e fez dois alertas: 1- 

Que apenas a taxa zero não é um bom motivo para investir no fundo; e 2- Um possível efeito colateral seria 

incentivar o gestor a tomar muito risco dado que só se ganharia com a performance.  

Concordamos integralmente com o ponto 1. Taxa zero por si só jamais pode ser motivo de alocação em um 

gestor. Já o ponto 2, apesar de teoricamente estar bastante correto, não se aplica ao nosso fundo, justamente 

pelo skin in the game: parte relevantíssima do PL do fundo é composto pelo capital dos sócios. 

Assim, entendemos que o ponto 1 se fortalece ainda mais pelo alinhamento total com os co-investidores do 

fundo. Não inventamos nada, pelo contrário: Nos inspiramos na Buffett Partnership que foi posteriormente 

seguida por outros investidores de sucesso, como Li Lu e Monish Pabrai. 

Como compromisso de ampliar o acesso aos investidores do Varejo à um produto até então inexistente, 

assinamos novas parcerias e hoje os fundos Mint estão disponíveis em mais de 7 diferentes plataformas 

digitais. 

Para mais informações sobre nossa partnership e fundos de ação, por favor entrar em contato com nosso 

sócio e responsável pela relação com investidores Ricardo Dittmer (ricardo@mintcapital.com.br). 

 

2- INVESTIMENTOS DIRETOS & EDUCAÇÃO 

Nossa área de investimentos diretos busca investir em pequenas e médias empresas; lucrativas e em 

crescimento; que apresentem  um modelo de negócio duradouro e alto retorno sobre capital investido; com 

presença de nicho; e com empreendedores/gestores fora de série e de boa índole. 

Estamos predominantemente e propositalmente investidos em educação, mais especificamente em soluções 

para o ensino básico (K12). Acreditamos nas palavras de Aristóteles “Nós somos o que repetidamente 

fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito”, e por isso pretendemos focar nossos 

investimentos diretos predominantemente neste ecossistema educacional pelos próximos anos. 

http://mintcapital.com.br/comece-a-investir/
mailto:ricardo@mintcapital.com.br
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Durante este semestre participamos e realizamos duas importantes conferências sobre o tema. 

Em junho, realizamos o primeiro evento sobre Educação com a participação de Ari de Sá (CEO Arco 

Educação), Daniel Castanho (Chairman da Anima Educação), Gabriel Ribeiro (CEO Bahema Educação) e 

Maria Fernanda Tabacow (CEO da Ágathos Educacional). O encontro foi uma rica troca de ideias e 

experiências sobre os desafios, reflexos e oportunidades para o futuro do setor. Se ainda não assistiu, vale o 

seu tempo, veja aqui.  

Participamos também do webinar sobre o projeto de lei aprovado no senado sobre o Certificado de 

Recebível Educacional (CRE), que pode ser peça muito relevante para o setor neste momento. O projeto de 

lei tem como objetivo possibilitar a criação de títulos de crédito lastreados em recebíveis educacionais 

(mensalidades) com a finalidade de financiar instituições de ensino. O projeto prevê garantia da União para 

as operações. Hoje no Brasil já existem modalidades semelhantes, como os CRIs (certificados de recebíveis 

imobiliários) e os CRAs (certificados de recebíveis agrícolas).  

Por conta do Covid-19, 30% a 50% das escolas particulares de pequeno e médio porte estão sob o risco de 

falência no Brasil segundo estudo realizado pela União pelas Escolas Particulares de Pequeno e Médio 

Porte. A falência destas escolas, além de causar efeito cascata no emprego, pode sobrecarregar ainda mais o 

sistema público, o que seria uma catástrofe para o futuro do país. 

Acreditamos piamente na frase de um investidor da Mint, em diz que “A educação no país tem de ser 

premissa, e não prioridade. Assim como a segurança de um avião. Sem segurança, ele não voa. Dessa 

mesma forma, um país não avança sem educação ser premissa”. 

Infelizmente, nós não estamos tratando a educação como premissa. Com mais de 53 milhões de alunos no 

ensino básico, os resultados no Brasil estão longe de ser aceitáveis, sempre constando nos últimos lugares 

nos rankings mundiais. O cenário é ainda pior quando se trata de escolas públicas, responsáveis por mais de 

80% dos estudantes. Dados alarmantes: a cada dez crianças que entram no primeiro ano do Fundamental, 

somente três aprendem plenamente a língua portuguesa e somente uma sabe matemática ao fim do ciclo 

escolar. 

Do outro lado, as escolas privadas apresentam resultados superiores em 98% dos casos. Isso vem 

provocando uma forte migração de matrículas entre escolas públicas para o escolas privadas. Contudo, o 

mercado privado ainda é muito fragmentado, com menos de 5% na mão dos grandes players. São cerca de 

40 mil escolas, sendo na sua maioria escolas de bairros, escolas familiares. Nesta crise, muitas escolas 

pequenas não conseguiram sobreviver. Medidas como o CRE são fundamentais para o desenvolvimento e 

preservação do setor, bem como iniciativas privadas como a Escola Mais e a Bahema Educação, 

investimentos de alto impacto e que podem contribuir muito para transformar a educação e o Brasil. 

 

Bahema Educação:  

O primeiro semestre de 2020 foi de inúmeros desafios, ótimas conquistas e excelentes perspectivas para a 

Bahema Educação. 

https://www.youtube.com/watch?v=GwQPocKzDNs&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=GwQPocKzDNs&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=GwQPocKzDNs&t=14s
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O maior de todos os desafios certamente foram relativos à pandemia do Covid-19: a suspensão abrupta das 

aulas presenciais, a necessidade imediata de inovação e adoção de tecnologia; a completa falta de 

previsibilidade do retorno das aulas; as inquietudes e desafios nas famílias de nossos alunos; bem como as 

divergências das diversas secretarias municipais e estaduais. Muitas ações de cima para baixo foram 

tomadas para diminuir o custo das mensalidades "a força" com reduções obrigatórias aprovadas em 

câmaras municipais. Legisladores -“todos debaixo de um ar condicionado” como diria Nassim Taleb - sem 

menor conhecimento de causa, tornaram a situação ainda mais caótica, gerando desafios relevantes para a 

operação das escolas.  

Por outro lado, o enorme desafio criado por esta crise trouxe oportunidades para evoluirmos e reforçarmos 

o nosso grupo. A Bahema teve de passar por uma “revolução tecnológica" de anos em apenas algumas 

semanas. A atuação direta da Companhia permitiu que as escolas pudessem colher os benefícios de fazer 

parte de um ecossistema reconhecido pela qualidade de seus projetos pedagógicos. Ficou clara a sinergia 

oriunda das trocas entre as escolas Escolas como a Vila e Parque servindo de referência na criação de 

ambientes virtuais de aprendizagem. A Bahema também foi pioneira ao criar uma linha especial de 

financiamento para os pais que sofreram com a redução de renda. Hoje, a Companhia foca toda sua energia  

para possibilitar o retorno das aulas seguindo todas as medidas de proteção e segurança aos pais dos alunos.   

O semestre não contou apenas com inúmeros desafios, mas excelente novidades e conquistas.  

Quando fizemos o primeiro investimento na Companhia - em julho de 2017 - tínhamos dois excelentes 

ativos, uma equipe de três pessoas com muita vontade de fazer acontecer e grandes planos. Três anos 

depois, a empresa tem hoje 11 escolas em 5 estados; 6 cidades, mais de 10 mil alunos e aproximadamente 2 

mil colaboradores. Esta “nova Bahema" tem naturalmente desafios diferentes. Nesse sentido, sentimos a 

necessidade de um reforço de peso. Foi com isso em mente que a Mint começou a conversar com Gabriel 

Ribeiro. Foram meses de conversas, reflexões, até que finalmente fizemos o convite que foi aceito para que 

ele assumisse como novo CEO da Companhia. 

Gabriel foi parte do grupo controlador e fundador da Anima Educação onde passou os últimos 14 anos, 

sendo grande parte dele como CFO e membro do conselho da empresa.  

A chegada de Gabriel marca uma nova fase para a Bahema, com olhar para dentro, mais ativo na operação 

das escolas que fazem parte de nosso ecossistema. Estamos muito animados e confiantes com a chegada de 

Gabriel e com toda experiência e valor que ele certamente trará. A história de Gabriel na Anima que 

participa ativamente na consolidação do ensino superior e com foco em alta qualidade serão muito bem 

vindas para a Companhia. O anúncio da entrada do Gabriel foi feito no primeiro Bahema Day: encontro 

dos investidores da Companhia que passará a ser anual junto à divulgação de resultados anuais. 

O fato de estarmos focados em eficiência não significa o fim de novas aquisições. Pelo contrário, somente 

neste semestre foram quatro transações muito relevantes. Adquirimos 100% da Escola Viva, em São Paulo, 

100% da Escola Autonomia, em Florianópolis, e exercermos as opções de compra da totalidade das cotas 

da Escola Balão Vermelho, em Belo Horizonte e da Escola da Vila, em São Paulo. Com essas aquisições, a 

Bahema passa a ter o controle de 10 das 11 escolas investidas,  passando então a consolidar os números em 

seu balanço a partir dos próximos resultados.  

https://www.youtube.com/watch?v=f2g4c6fDiJI
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O foco e estratégia dos próximos anos é a integralização total das escolas adquiridas e a gestão integrada do 

grupo, com estruturação e centralização de áreas chaves. Contudo, o foco da Bahema continua ser na 

manutenção  do DNA pedagógico de cada escola, mas trabalhando como grupo para fortalecer a rede e 

manter a altíssima qualidade das escolas.  

Nossas escolas têm potencial relevante de crescimento e expansão de margem. Captar novos alunos é uma 

das principais alavancas de valor, dado a capacidade ociosa e baixo custo marginal. Se contarmos apenas 

com a capacidade atual das escolas, sem considerar expansão, temos uma receita adicional potencial 

superior a 100 milhões de reais. 

 

Em 2020 tivermos uma captação positiva conforme abaixo: 

 

Há ainda oportunidade relevante de expansão orgânica, seja abrindo novas unidades em localidades com 

pouca oferta ou novos segmentos para melhorar a retenção e tempo de vida do aluno. 
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Estamos bastante confiantes de que a Bahema Educação será a empresa líder do setor no Brasil durante as 

próximas décadas. A tese de investimento e estratégia por trás da Companhia gera bons frutos para todos os 

stakeholders envolvidos: aos pais, cada vez mais bem atendidos e seguros em relação ao desenvolvimento 

de seus filhos; aos alunos, que certamente alcançarão voos muito mais altos a partir de uma formação de 

excelência; aos colaboradores, que ampliam seus limites de crescimento profissional; a nós, investidores, 

que nos beneficiamos do excelente modelo de negócios e perfil financeiro da Bahema e suas investidas, e 

por fim, ao país, que fortalece seu capital humano e pode almejar novos patamares de desenvolvimento. 

 

Escola Mais 

"Um livro, uma caneta e um professor podem mudar o mundo." 

A frase da ativista paquistanesa Malala nunca foi tão relevante para a história da Escola Mais como neste 

semestre. 

Criada com a missão de levar uma boa educação para o maior número de estudantes possível, a Escola 

Mais, que iniciou 2020 “a mil por hora” com dois novos campi e mais de mil novos alunos, encarou a 

pandemia como oportunidade. 

Com um modelo claro de empresa “antifragil”, a Escola Mais, que foi pensada, projetada e construída por 

uma equipe de professores com muita experiência nas melhores instituições de ensino nacionais e 

internacionais, enxergou a crise como uma oportunidade de crescer e expandir seu alcance às milhões de 

crianças que estavam completamente desamparadas. São mais de 40MM de alunos da rede pública sem 

acesso a nenhum conteúdo ou aula durante a pandemia.  

A base de alunos da Escola Mais Digital cresceu de 1,3 mil para mais de 1,2 milhão, fechando parcerias 

com as prefeituras de Salvador-BA; Arapina-PE; Caruaru-PE; Nova Iguaçu-RJ; São Paulo, entre outras. 

Com modelo inovador e com o uso de tecnologia, a Escola Mais não deixou de prover aula em nenhum 

momento no semestre.  Se você conhece algum aluno ou escola sem aula neste momento, não deixe de 

entrar em contato com a Escola Mais Digital. 

A baixa capacidade de entrega da escola pública brasileira; a preocupação dos pais em investir na educação 

de seus filhos e a crise gerada pela pandemia, são fatores cruciais para proporcionar um crescimento forte à 

Escola Mais nos próximos anos. 

Nosso investimento tem tudo para ser muito vencedor no longo prazo e impactar, significantemente, a 

educação no Brasil. O desafio é muito grande. Mas nossa ambição e sonho são ainda maiores. 

  

3- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MINT11 

 

O Fundo Imobiliário Mint Educacional tem por objetivo investir em imóveis educacionais de instituições 

de ensino premium com alta reputação em suas regiões, em locais nobres, com fortes balanços e geradoras 

de caixa. 

https://www.escolamais.com/escola-mais-digital
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Listamos o fundo na B3 (Ticker: MINT11) no dia 20 de março deste ano, no meio do caos mundial com 

incertezas sobre a crescente da expansão do coronavírus. O Covid-19, no entanto, evidenciou a alta 

qualidade do fundo e de seus ativos. Diferentemente da grande maioria dos fundos listados, não houve 

sequer ruído em relação à revisão dos aluguéis e negociação.  

Desde o início do fundo, concluímos a aquisição do Campus Aimorés locado para a UNA, operação da 

Anima Educação, e estamos na etapa final de aquisição do Campus do Ensino Fundamental e Médio na 

Barra da Escola Parque, operação da Bahema Educação. 

O relacionamento e expertise da Mint no setor nos permite ter acesso às melhores oportunidades 

imobiliárias. Muitas delas, são originadas a partir de nossa provocações. 

A localização é peça fundamental para o sucesso e desenvolvimento de atividades educacionais. No 

entanto, não faz sentido a imobilização de ativos numa empresa de serviços, já que existe a possibilidade de 

se contratar o aluguel por 10-20 anos. 

Do outro lado, o excelente perfil financeiro das melhores instituições de ensino é extremamente 

interessante para credores. 

Por esses motivos, a Mint estruturou este veículo de investimento. 

Nos próximos meses, esperamos concluir novas aquisições de ativos tão bons quanto os de nosso portfólio, 

provendo pulverização de risco e liquidez a nossos investidores e cotistas. 
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Campus Aimorés em Belo Horizonte-MG. Locado para UNA da Anima Educação 

 

 
Unidade da Escola Parque na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro 

 

A soma dos ativos no portfólio atual é de 78 milhões de reais e o cap-rate médio dos imóveis é de 9,8%. 

Do ponto de vista macro, o nível de juros básico atingiu uma nova mínima histórica neste semestre, de 

2,25% ao ano. Há ainda expectativa de novos cortes podendo levar a taxa a patamares nunca antes 

imaginados. Esse cenário no longo prazo e a escassez de ativos de qualidade deverá afetar significamente o 
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prêmio de mercado do MINT11. Estamos muito confiantes de que o fundo está bem posicionado para 

capturar esses ganhos. 

Terminamos esta carta... 

.... agradecendo a confiança dos nossos investidores que nos delegaram a tarefa de gerir seus recursos da 

mesma forma e nos mesmos fundos de nossos investimentos e de nossas famílias. 

Como gestores de investimentos, trabalhamos constantemente e incansavelmente para melhorar nosso 

modelo em dois pilares centrais: Nossos investimentos em ativos e empresas investidas e nossos grupo de 

sócios e investidores. É justamente com este alinhamento que podemos fazer excelentes investimentos e 

construir parcerias longas e duradouras - Long Term Game with Long term people.  

Criamos uma empresa com alta exigência de valores éticos, espírito de equipe, busca por um ambiente 

desafiador e intelectualmente gratificante. Acreditamos que com isso o resultado surgirá, como tem surgido 

nestes 11 anos iniciais. 

Como sempre obrigado pela confiança. Stay safe! 

 

Cássio Beldi & Marcelo Walton 

Mint Capital 

 

 


