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O	ANO	DE	2017		
	

"Nós	somos	aquilo	que	fazemos	repetidamente.		
Excelência,	então,	não	é	um	modo	de	agir,	mas	um	hábito."		

Aristóteles	
	

Que	ano!		2017	foi	um	ano	de	muito	trabalho,	dedicação,	disciplina,	reorganização,	importantes	conquistas	e	retornos.	

Foi	um	ano	de	dar	boas-vindas	à	novos	sócios	e	co-investidores;	desenvolvimento	e	consolidação	da	equipe;	criação	de	

novas	áreas	e	de	novos	fundos;	muito	aprendizado,	bem	como	ótimos	investimentos	e	novos	negócios.		

	

Logo	 em	 Janeiro	 de	 2017,	 após	 cinco	 meses	 da	 assinatura	 do	 memorando	 de	 entendimentos	 com	 a	 Batalha	 Capital	

Management,	 unimos	 nossos	 negócios,	 operações	 e	 equipe.	 Além	 da	 amizade	 e	 admiração	mútua	 dos	 fundadores;	 a	

origem,	o	propósito	e	os	valores	de	ambas	as	empresas	sempre	foram	muito	similares.		

Nos	 unimos	 para	 fortalecer	 e	 continuar	 a	 fazer	 o	 que	 amamos	 e,	 até	 então,	 fazíamos	 de	 forma	 separada:	 Estudar,	

analisar,	gerir	e	investir	em	portfólios	de	boas	empresas.	Entendemos	que	juntos,	somos	melhores.	E	o	ano	de	2017	já	foi	

um	belo	exemplo.	

	

Com	 a	 união	 das	 atividades,	 re-organizamos	 nossas	 marcas,	 fundos	 e	 atividades	 em	 3	 principais	 frentes:	 	Gestão	 de	

Fundos,	Factor	Investing	e	Families	

	

Gestão	de	Fundos:	Em	maio	de	2018	completaremos	9		anos	desde	a	criação	de	nosso	primeiro	fundo.	Durante	este	

período,	passamos	por	diversos	cenários	e	situações	e	continuamos	fazendo	mais	do	mesmo,	de	forma	muito	disciplinada	

e	comprometida	com	o	nosso	processo	de	investimento	(acreditamos	que	os	processos	podem	ser	controlados,	não	os	

resultados),	seguindo	nosso	mandato	de	gestão:	investimos	em	empresas	lucrativas,	boas	pagadoras	de	dividendos,	com	

baixo	endividamento	e	que	estão	precificadas	abaixo	do	valor	intrínseco,	buscando	o	que	julgamos	ser	o	“santo	graal”	de	

nossos	investimentos:	margem	de	segurança.	Em	nossa	experiência,	as	carteiras	compostas	por	esse	tipo	de	empresas	

geram	retornos	muito	superior	à	média	no	longo	prazo.	Acreditamos	também	que	é	sempre	bom	possuir	um	portfólio	de	

ações	com	as	características	acima	mencionadas.	Em	2017,	nosso	portfolio	core	rendeu	36%.	

Falaremos	mais	à	respeito	do	fundo	no	decorrer	desta	carta.	

	

Além	de	nosso	fundo	Value,	lançamos,	neste	ano,	o	Mint	Educação;	um	fundo	com	carência	e	com	objetivo	de	

longuíssimo	prazo	para	investir	exclusivamente	no	aumento	de	capital	da	Bahema	Educação	S/A.	O	fundo	adquiriu	

aproximadamente	36%	do	capital	da	empresa	e	indicou	3	dos	7	membros	do	conselho	da	empresa	(Os	outros	3	foram	

indicados	pela	família	fundadora	Affonso	Ferreira	e	um	é	membro	independente	e	com	importante	expertise	

setorial).		Como	presidente	do	conselho,	elegemos	o	investidor	Guilherme	Affonso	Ferreira,	que	também	faz	parte	dos	

conselhos	da	BMFBovespa,	Sulamérica,	Petrobras	e	Gafisa	
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Factor	Investing:		Incubamos,	durante	3	anos,	um	portfolio	100%	quantitativo	usando	fatores	(Factor	Investing).	Agora,	a	

marca	Batalha	será	nosso	braço	de	investimentos	quantitativos,	estratégias	sistemáticas	e	factor	investing.	O	portfolio	

incubado,	que	mescla	fatores	de	Qualidade	e	Valor,	teve	rentabilidade	de	40.7%	no	ano	ante	26.8%	do	índice	Ibovespa.	

Desde	o	inicio,	sobe	48.6%	ante	34.3%	do	índice.	Em	2018,	abriremos	o	fundo	para	investidores	externos	bem	como	

iniciaremos	novos	testes	e	fatores.	

	

Families:	Temos	nossa	origem	em	um	Family	Office	e	desde	há	algum	tempo	temos	refletido	sobre	gestão	de	capital	com	

horizonte	multi-geracional,	bem	como	os	conflitos	inerentes	dos	gestores	de	patrimônio	de	famílias.	

Os	 horizontes	 de	 tempo	 são	 fundamentais.	 Investir	 com	 um	 horizonte	 de	 apenas	 3	 anos	 como	 a	maioria	 dos	 Private	

Equity	faz,	demanda	um	comportamento	totalmente	diferente	de	um	investimento	de	10,	20	anos	como	podem	e	devem	

fazer	famílias	e	investidores	de	longo	prazo.	

É	para	este	segundo	perfil	que	lançamos,	no	ano	passado,	o	Mint	Families.	

Mint	Families	é	um	grupo	de	famílias	com	profundas	raízes	de	empreendedorismo	que	investem	em	grandes	empresas	e	

pessoas	com	um	horizonte	de	longo	prazo	e	multi-geracional.	

O	objetivo	é	alcançar	altas	taxas	de	retorno	fazendo	investimentos	em	ativos	de	alta	qualidade,	com	uma	mentalidade	de	

Holding.	

Além	de	empresas	 listadas,	estamos	prospectando	novas	oportunidades	também	no	mercado	privado.	Se	souberem	de	

negócios	que	se	encaixem	em	nossos	critérios	de	investimento	abaixo,	não	deixem	de	nos	contatar:	

		

• Boas	empresas	com	modelo	de	negócio	duradouro,	escalável	e	alto	retorno	sobre	capital	investido;	

• Forte	reputação	em	seus	setores;	

• Presença	de	nicho	estabelecida;	

• Geridas	 por	 pessoas	 competentes,	 de	 boa	 índole	 e	 que	 não	 tem	 receio	 de	 inovar	 e	 experimentar	 em	 seus	

negócios;	

• Em	setores	com	bons	fundamentos	de	longo-prazo	

	

Este	ano	também	foi	marcado	por	importantes	e,	esperamos	nós,	longínquas	parcerias.			

Recebemos	aporte	de	um	dos	maiores	value	investors	da	América	do	Norte,	com	track	record	longo	e	espetacular.		

	

Analisamos	 diversas	 oportunidades	 -	 no	 mercado	 acionário	 e	 em	 deals	 privados	 -	 e	 investimos	 em	 três	 importantes	

negócios.	Dois	deles	em	ofertas	restritas	476	ao	lado	de	importantes	investidores:	Bahema	(BAHI3)	com	a	familia	Affonso	

Ferreira	e	Restoque	(LLIS3)	com	a	Artesia,	de	Marcelo	Lima.	

Nos	associamos	à	pessoas	que	admiramos	e	confiamos,	bem	como	alocamos	recursos	em	negócios	que	devem	nos	gerar	

excelentes	retornos	no	tempo.	

	

Nos	 aliar	 à	 bons	 investidores	 e	 gestores	 em	 negócios	 com	 alto	 potencial	 de	 retorno,	margem	 de	 segurança	 e	 preços	

razoáveis	é	o	motor	de	nossos	fundos	e	o	propósito	de	nossa	empresa.	
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MINT	BATALHA	VALUE	FIC	FIA	
"Se	quiser	ter	performance	melhor	do	que	a	multidão,		

você	deve	fazer	diferente	da	multidão"		
John	Templeton	

	 	 	 	 	 	  
O	fundo	terminou	o	ano	de	2017	com	performance	de	35,9%	contra	26,8%	do	Índice	Bovespa,	apesar	de	passar	o	ano	

com	saldo	significativo	de	caixa.	

Entramos	o	ano	passado	com	inúmeras	incertezas	nos	campos	políticos	e	econômicos,	embora	a	entrada	de	um	novo	

presidente	com	uma	nova	equipe	dava	maiores	sinais	de	uma	reversão	no	curso	da	recessão.		

Nosso	portfolio	de	empresas,	no	entanto,	foi	montado	com	o	intuito	de	depender	pouco	de	diferentes	cenários	

econômicos.	Nosso	processo	de	investimento	é	calcado	na	análise	de	empresas,	com	o	objetivo	de	montar	um	portfolio	

concentrado	de	bons	negócios,	a	preços	atrativos.	Como	gostamos	de	dizer,	somos	analistas	de	negócios	e	não	analistas	

financeiros.		

Nossa	Filosofia	de	Investimentos	

Somos	Value	Investors.	

A	única	estratégia	de	investimento	que	coloca	fundamentos,	risco	de	perda	e	margem	de	segurança	no	coração	do	

processo	é	Graham	&	Dodd.	Por	isso	acreditamos	que	esta	filosofia,	baseada	na	compra	de	ações	a	níveis	de	barganha,	

em	conjunto	com	uma	visão	de	longo	prazo,	é	a	forma	mais	consistente	e	avessa	a	riscos	de	se	obter	bons	retornos	

absolutos.	

Essas	barganhas	aparecem	geralmente	na	forma	de	ações	fora	de	moda	e	controversas,	que	estão	negociando	em	suas	

baixas,	com	performance	abaixo	dos	seus	benchmarks	e	pares,	e	são	baratas	tanto	no	absoluto	quanto	em	proxies	de	

lucros	ou	fluxo	de	caixa.	

Nosso	processo,	portanto,	é	muitas	vezes	de	natureza	contrária.	Isto	quer	dizer	que	evitamos	ações	em	voga	com	

excelentes	resultados.	Por	isso,	com	frequência,	temos	posições	que	deixam	muitas	pessoas	desconfortáveis.	

Consequentemente,	termos	flexibilidade	é	crucial	para	nos	aproveitarmos	das	melhores	oportunidades,	de	qualquer	

setor	ou	tamanho,	independente	das	condições	de	mercado.	Sempre	estamos	dispostos	a	sacrificar	crescimento	de	ativos	

sob	gestão	em	troca	de	consistência,	barganhas,	e	uma	base	de	investidores	que	compartilha	a	mesma	filosofia	de	

investimentos.	

Sabemos	que	este	tipo	de	filosofia	é	apropriada	para	somente	um	tipo	de	investidor.	Entretanto,	acreditamos	que	

investidores	não	precisam	de	gestores	que	investem	somente	em	companhias	que	vendem	a	múltiplos	esticados,	que	

tem	o	sell-side	de	seu	lado,	e	que	aparecem	na	capa	de	revistas.	Nós	nunca	pagaríamos	alguém	para	comprar	‘consenso’	

e	nem	deveria	você	investidor.	
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Em	fim,	acreditamos	que	conseguimos	adicionar	valor	comprando	ações	subestimadas,	sendo	contrários,	disciplinados,	

com	mandato	flexível	e	seguindo	um	horizonte	de	longo	prazo.	

Horizonte	de	Investimentos	

Nosso	horizonte	é	de	longo	prazo	e	nossa	carteira	é	de	baixo	giro.	Esperamos	que	as	teses	de	investimento	se	

materializem,	em	média,	em	cinco	anos.	Este	prazo,	hoje,	é	quase	que	uma	eternidade	para	a	grande	maioria	dos	

operadores	de	bolsa,	que	‘seguram’	suas	posições,	incrivelmente,	por	menos	de	um	dia.	Portanto,	somos	criteriosos	com	

nosso	processo	de	pesquisa	e	com	as	companhias	que	compõe	nosso	portfólio.	Por	causa	disto,	fazemos	nossa	pesquisa	

inteiramente	dentro	de	casa,	através	de	análises	proprietárias	e	fontes	primárias	de	informações.	Desta	maneira,	cada	

companhia	investida	que	compõe	nosso	portfólio	possui	uma	tese	bem	definida.	

Para	tanto,	gostaríamos	de	revisitar	um	pouco	do	nosso	processo	de	análise,	ou	seja,	como	fazemos	na	prática	a	análise	

de	uma	empresa.	

Processo	de	Investimentos	

Investir	é	um	processo	dinâmico.	Existem	hoje	uma	grande	quantidade	de	setores,	empresas	e	modelos	de	negócio	que	

não	existiam	décadas	atrás.	Embora	continuemos	firme	em	nossa	filosofia	de	investimentos	e	em	nosso	foco	de	gerar	

retornos	absolutos	sobre	o	capital,	nosso	processo	passa	por	constante	questionamento	e	evolução.	Por	isso,	temos	

dedicado	bastante	tempo	e	capital	tentando	entender	mudanças	tecnológicas	e	comportamentais	de	empresas	e	

consumidores	acontecendo	no	mundo	todo	além	de	incorporar	novos	modelos	mentais	e	ferramentas	de	análise.	O	

objetivo	aqui	é	duplo:	considerar	eventuais	ameaças	aos	modelo	de	negócio	mais	tradicionais	que	temos	em	carteira	e	ao	

mesmo	tempo	encontrar	novas	oportunidades	de	investimento.	

Como	disse	Seth	Klarman,	o	ato	de	comprarmos	uma	ação	é	de	certa	forma	arrogante,	pois	estamos		implicitamente	

dizendo	que	sabemos	mais	que	os	demais,	tanto	aqueles	que	nos	estão	vendendo	quanto	aqueles	dispostos	a	pagar	

menos.		

Esta	mesma	arrogância	deve	ser	contrabalanceada	com	uma	boadose	de	humildade.	Além	da	inúmera	quantidade	de	

participantes	qualificados	competindo	para	obter	um	‘edge’	investir	requer,	especialmente,	trabalhar	com	cenários	e	

suposições	que	envolvem	o	futuro.	

É	preciso	se	ter	a	humildade	de	dizer	que	podemos	estar	errados.	

Como	analisamos	um	negócio	

Uma	vez	uma	empresa	entre	em	nosso	pipeline	de	análise,	nosso	processo		é	o	seguinte:	

(i) Dinâmica	de	Indústria/	Setor:	o	primeiro	passo	é	entender	como	a	indústria	funciona	e	suas	principais	

características	como:	taxas	de	crescimento,	se	é	capital	intensiva,	seu	histórico	de	competição,	aspectos	

regulatórios,	mapa	do	setor	etc.	Se	não	conseguimos	entender	o	setor	com	algum	grau	de	confiança,	
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abandonamos	a	tese.	Em	contrapartida,	algumas	indústrias	acabamos	por	estudar	continuamente	e	tentamos	

desenvolver	um	expertise	maior	(circulo	de	competência).	O	fato	de	começarmos	por	aqui	não	é	mero	acaso;	

não	temos	como	avaliar	a	qualidade	de	um	negócio	sem	entender	um	setor	e	sua	dinâmica.	

	

(ii) Classificação	do	Moat	(Barreiras	à	entrada):	após	conhecer	melhor	o	setor	nos	debruçamos	para	te	entender	

como	o	negócio	funciona,	seus	fundamentos,	como	ele	ganha	dinheiro	e	se	está	bem	protegido	de	competição	

e/ou	ameaças	de	novas	tecnologias.	Para	tanto,	fazemos	uma	análise	qualitativa	para	entender	se	a	companhia	

possui	vantagens	comparativas,	de	que	tipo	(economias	de	escala,	efeitos	de	rede,	hábitos	de	consumo,	etc.)	e	

se	estão	se	enfraquecendo	ou	fortalecendo	no	tempo.	Para	isso,	também	é	essencial	entender	o	modelo	de	

negócio	da	companhia	e	como	ele	se	compara	com	o	de	outras	empresas	no	Brasil	e	no	mundo.	Olhamos	o	

histórico	de	entradas	de	novos	competidores;	novos	entrantes	bem	sucedidos	geralmente	são	sinais	de	baixas	

barreiras	de	entrada.	Do	lado	quantitativo,	olhamos	o	histórico	de	margens	e	retornos	sobre	capital	além	do	

market	share.	Finalmente,	olhamos	cuidadosamente	a	parte	de	solidez	financeira.	Analisamos	se	as	companhias	

conseguem	manter	suas	operações,	financiar	seu	crescimento,	amortizar	dívidas,	e	retornar	capital	com	caixa	

proveniente	de	suas	operações,	com	baixa	dependência	de	financiamento	externo.	Entendemos	que	geração	de	

caixa	operacional	é	a	única	fonte	sustentável	e	renovável	de	caixa.	Adicionalmente,	estudamos	e	ajustamos	

grande	parte	dos	demonstrativos	contábeis	para	melhor	refletir	os	fundamentos	do	negócio	e	para	identificar	se	

não	existe	manipulação	ou	maquiagem	de	resultados.		

	

(iii) Valuation:	no	nosso	processo,	valuation	é	um	dos	últimos	passos,	pois	somente	entendendo	melhor	um	negócio	

e	se	o	mesmo	está	insulado	ou	não	de	competição	é	que	podemos	escolher	a	metodologia	mais	adequada	de	

avaliação.	Vemos	com	frequência	analistas	avaliando	negócios	com	qualidades	bastantes	distintas	usando	uma	

mesma	técnica	de	avaliação	(fluxo	de	caixa	descontado).	No	entanto,	projetar	fluxos	de	caixas	futuros	em	

negócios	sem	barreiras	à	entrada	aonde	estes	fluxos	são	imprevisíveis	não	faz	o	menor	sentido	para	nós;	

usamos,	então,	outras	tecnologias	de	valuation.	Outro	exemplo:	se	em	nossa	análise	chegamos	a	conclusão	que	

determinado	negócio	tem	retornos	sobre	capital	em	linha	com	custo	do	capital	não	há	porque	atribuir	um	valor	

de	crescimento	(growth).	Em	resumo,	em	nosso	processo,	é	a	qualidade	do	negócio	que	determina	a	nossa	

metodologia	de	avaliação,	e	não	o	contrário.	

	

(iv) Qualidade	do	Management:	nesta	etapa	nosso	objetivo	é	avaliar	se	a	gestão	da	empresa	é	confiável,	

competente	e	esta	alinhada	com	os	demais	acionistas.	Aqui,	observamos	decisões	de	alocação	de	capital,	

cumprimento	da	estratégia	anunciada	pela	companhia,	transparência	e	qualidade	da	comunicação	e	se	

management	tem	um	bom	percentual	de	ownership	na	empresa.	Embora	reconhecemos	que	o	management	é	

de	suma	importância	para	o	negócio,	deixamos	esta	análise	para	o	final.	Quanto	maior	a	qualidade	do	negócio	e	

maior	o	desconto	de	preço	menos	dependemos	da	gestão	para	fazer	um	bom	investimento.	O	corolário	é:	

quando	menor	qualidade	e	desconto	mais	atenção	e	peso	damos	na	parte	da	gestão	da	empresa.	
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O	objetivo,	entretanto,	é	sempre	o	mesmo:	investir	em	posições	que	acreditamos	oferecer	excelente	relação	de	risco	e	

retorno.	Se	uma	ação	não	oferece	o	desconto	adequado,	esperamos	uma	melhor	oportunidade.		

Em	resumo,	queremos	ser	acionistas	de	empresas	subavaliadas	cujo	potencial	de	geração	de	caixa	livre	tenderá	a	ser	bem	

maior	cinco	anos	à	frente	e	com	as	quais	ficaríamos	felizes	de	ser	acionistas	caso	o	mercado	de	ações	fosse	permanecer	

fechado	durante	este	tempo,	independente	de	quão	excitantes	são	as	narrativas	e	o	consenso	de	mercado.		

Uma	vez	finalizada	a	análise,	decidimos	se	a	companhia	fará	parte	do	portfolio	e	seu	respectivo	percentual	de	alocação.	

Muitas	vezes,	uma	empresa	pode	passar	no	filtro	de	qualidade	mas	o	preço	é	proibitivo	para	nossa	entrada.	Neste	caso,	

monitoramos	a	companhia	e	o	preço	da	ação	para	um	melhor	ponto	de	entrada.	

Durante	o	ano,	escrevemos	com	mais	detalhes	dois	importantes	cases	nossos:		

BMF	Bovespa:	http://www.mintcap.com.br/b3/	

Amazon:	http://www.mintcap.com.br/amazon/	

Na	próxima	carta	falaremos	um	pouco	mais	sobre	a	parte	de	construção	de	portfolio,	que	acreditamos	ser	quase	tão	

importante	quanto	à	seleção	das	próprias	ações.	

Terminamos	essa	carta	agradecendo	a	confiança	dos	nossos	investidores	que	nos	delegaram	a	tarefa	de	gerir	seus	

recursos	em	ações	seguindo	o	mesmo	modelo	que	utilizamos	para	nossos	investimentos	e	de	nossas	famílias.	

A	nossa	filosofia	de	investimentos	e	o	nosso	modo	de	pensar	são	os	elos	mais	fortes	da	nossa	empresa.	Temos	o	objetivo	

comum	de	produzir	resultados	consistentes	de	longo	prazo,	protegendo	de	fato	os	nossos	cotistas	de	perdas	

permanentes	de	capital.	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	

nos	nossos	primeiros	anos	de	vida.	

Obrigado	pela	confiança.	

  
	 	 	
	
 
	 	  
 

 
	 	 	 			
	


