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 Aos nossos sócios e co-investidores: 

 

Acreditamos ser de extrema importância para qualquer investidor que delega a gestão de parte de seus 

investimentos entender o modo de pensar e agir dos que gerem seus recursos para que haja conforto e não 

tenham surpresas ao longo do tempo. Foi com este parágrafo que abrimos a nossa carta inicial há 10 anos.  

 

Neste primeiro semestre de 2019 chegamos a marca de dez anos desde a constituição do primeiro fundo da 

Mint.  Uma marca importante, mas que, em nossa visão, está apenas nos primeiros passos da história que 

vislumbramos e almejamos.  Durante estes anos, vamos pavimentando cada vez mais o modelo que 

queremos ter pelas próximas décadas: Um pequeno grupo de pessoas que se desafia e ama o que faz; 

construindo parcerias duradouras e excelentes investimentos. 

 

Como gestores de uma companhia de investimentos, trabalhamos constantemente e incansavelmente para 

melhorar nosso modelo em dois pilares centrais: Nossos investimentos e empresas investidas e nossos 

grupo de sócios e co-investidores. É justamente com este alinhamento que podemos fazer excelentes 

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

No dia 4 de Maio deste ano, tivemos a celebração de dez anos do fundo Mint Batalha Value FIA. Desde o 

início, o fundo retornou 231% ante 101% do índice Ibovespa. Durante o semestre, investimos em uma nova 

empresa no setor de educação e desinvestimos de dois bancos médios. Entre as participações que mais 

geraram retorno no semestre, destacamos nosso investimento em Lojas Marisa (+80% no semestre) - que 

segue construindo a estratégia que escrevemos em detalhes na carta do segundo semestre de 2018. 

O fundo Mint Batalha Value tem, em sua estratégia de investimentos, um processo quantitativo sistemático 

mesclado à análise qualitativa fundamentalista, baseado nos princípios de Value Investing e finanças 

comportamentais. Depois de alguns anos aperfeiçoando nossos processos, estamos lançando este semestre 

as duas estratégias que compõem o Mint Value em dois veículos distintos para àqueles que querem ter 

exposição à uma estratégia específica: O Mint Partnership FIA (Qualitativo) e o Batalha Multi-Fator FIA 

(Sistemático).  

Gostaríamos de usar a carta, principalmente, para escrever sobre o lançamento destes dois novos fundos. 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

http://mintcapital.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2018/07/CartaMint1semestre2018.pdf
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BATALHA MULTI-FATOR FIA 

Nosso fundo Batalha usa um processo baseado em fatores, diferente da gestão tradicional. 

Afinal, o que são fatores e porque você deveria se interessar? Fatores são características, de uma empresa ou 

ação, que podem ajudar a explicar seu comportamento/ performance ao longo do tempo. 

Um fator com poder preditivo sobre preços futuros de ações é o de Qualidade. Companhias mais lucrativas e 

menos endividadas tendem a gerar melhores retornos que aquelas de menor qualidade. Outro tradicional fator é 

o de Valor, o resultado de comprar ações com múltiplos baixos (como Preço/ Lucro ou EV/ EBITDA) é superior 

a comprar companhias com valuations esticados. 

Uma maneira simples de se pensar em fatores é fazer uma analogia com, por exemplo, que características 

específicas podem melhor prever a altura de uma criança na idade adulta. Certamente, algumas características, 

como a altura dos pais, a prática de exercícios durante a infância e adolescência e alimentação ajudam a prever 

grande parte da altura de um filho ao chegar à vida adulta. Da mesma maneira, algumas características de 

empresas e ações, como se está barata em relação às demais (Valor) e seu nível de lucratividade (Qualidade), 

tendem a melhor prever seus retornos futuros.  

Ao longo dos anos, novos fatores têm sido descobertos e postos em prática para gerar retornos em excesso, 

reduzir volatilidade ou prover diversificação. Embora exista um enorme número de fatores (ou estilos, como 

também são chamados) sendo empregados atualmente, acreditamos que alguns são mais consistentes, por terem 

funcionado por mais tempo e em mais mercados/ países, que os demais: 

 

O que é, então, factor investing? É montar, sistematicamente, portfólios de ações que buscam exposição a 

companhias que pontuam positivamente em determinadas características. Se os fatores de Valor e Qualidade 

tendem a prever ações com melhores retornos vamos criar uma estratégia que busque companhias que, ao 

mesmo tempo, são lucrativas e estão baratas na bolsa. Nosso fundo Batalha Multi-Fator faz justamente isso. 

Estratégias de factor investing estão na interseção das gestões passivas e ativas. Como a gestão passiva, as 

carteiras são selecionadas sistematicamente através de regras pré-definidas. E à gestão ativa, ao buscar retornos 

diferentes ao dos índices de mercado. 

 

FACTOR INVESTING 
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Mas factor investing funciona? Nos Estados Unidos, estratégias baseadas nos principais fatores (estilos) 

historicamente performaram melhor que o S&P e demais índices. Consequentemente, estratégias de factor 

investing tendem também a produzir melhores resultados que gestão de fundos ativos tradicionais, uma vez que 

esses, em sua grande maioria, não conseguem bater seus benchmarks (índices de referência). 

PERFORMANCE DE DIFERENTES ÍNDICES DE FATORES (EUA)

 

No Brasil não é diferente. Nossos estudos com fatores superam o Índice Bovespa e a imensa maioria dos fundos 

de ações. 

Por causa deste track record e de seu baixo custo, estratégias de factor investing não param de crescer em 

detrimento de estratégias ativas tradicionais. A Blackrock estima que o total sob gestão em estratégias baseadas 

em fatores deve praticamente dobrar em três anos, de U$1,9 trilhões para U$3,4 trilhões. 

No Brasil, a oferta dessas estratégias ainda é quase inexistente. Temos um mercado de gestão ativa que, no 

agregado, cobra caro do investidor e entrega pouco; a grande maioria dos fundos de ações não batem ao menos 
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o Índice Bovespa. Para se ter uma idéia, relatório da S&P mostra que aproximadamente 85% dos fundos de 

ações no Brasil são superados pelos benchmarks1 

Portanto, o objetivo do Batalha é performar, no longo prazo, melhor que o índice Bovespa e fundos de ações 

tradicionais através de uma estratégia ativa, sistemática e de baixo custo. 

Como a estratégia do fundo é construída? A definição de qual(is) fatores irão compor a estratégia é apenas um 

dos passos. De fato, as diferentes decisões durante o processo podem levar a carteira final e retornos 

completamente distintos. 

Por exemplo, um portfólio baseado em fatores pode ser long ou long/ short. Pode ser baseado em um estilo 

somente, como Qualidade. Dependendo da liquidez escolhida podemos ter um universo de 50 ou 300 ações para 

trabalhar e assim por diante. Assim, podemos ter inúmeras estratégias de Value (Valor) com carteiras e 

resultados diferentes. 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA 

 

Nosso fundo é long-only e baseia-se em três fatores, que acreditamos ser bastante complementares e ajudarão 

em sua performance como um todo. 

 

 

Para mostrar como uma estratégia pode ser construída vamos pegar um exemplo que pode cair como uma 

surpresa para muitos. Ben Graham, já no final da carreira, advogava por montar “cestas” de ações com certos 

fatores características e de maneira sistemática, ao invés de um processo de análise discricionário: 

 
1 https://portugues.spindices.com/documents/spiva/spiva-latin-america-year-end-2019-por.pdf 
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“I recommend a highly simplified strategy that applies a single criteria or perhaps two criteria to the price of a 

stock to assure that full value is present and that relies for its results on the performance of the portfolio as a 

whole — i.e., on the group results–rather than on the expectations for individual issues.” 

Ainda mais curioso, apesar de hoje ser associado estritamente com Valor e métricas como Preço/ Lucro, Preço/ 

Patrimônio Líquido e as famosas Net-Nets, Graham nunca pregou comprar ações somente baratas. No livro The 

Intelligent Investor, Graham define sete critérios de seleção: 

1. Uma empresa de tamanho relevante, como proteção às flutuações de economia; 

2. Sólida condição financeira, com indicadores de liquidez e ativos líquidos maiores que endividamento de 

longo prazo; 

3. Lucros estáveis, mensurados por dez anos consecutivos sem prejuízos; 

4. Um histórico de dividendos ininterruptos de pelo menos 20 anos; 

5. Crescimento do lucro por ações de pelo menos 1/3 nos últimos dez anos; 

6. Um indicador de Preço/ Lucro que não deve passar de 15 vezes; 

7. Um indicador de Preço/ Patrimônio Líquido que não deve passar de 1,5 vezes. 

Como se pode ver, com os cinco primeiro indicadores, Ben Graham queria se certificar que a estratégia 

comprasse empresas de qualidade enquanto os dois últimos que ela não se pagasse caro por isso. Se para aqueles 

que nos conhecem há bastante tempo e achavam que estávamos abandonando a filosofia de Value Investing por 

adotar uma estratégia sistemática esperamos que fiquem mais tranquilos. O próprio pai era um adepto! 

Nosso fundo Batalha Multi-Fator também tem um forte viés de Valor e Qualidade. Entretanto, usa indicadores 

diferentes dos sete acima para selecionar sua carteira de ações. Para definir Qualidade, usamos métricas pouco 

usadas de retorno sobre capital e geração de caixa. Para Valuation, usamos aquelas que nos deram os melhores 

resultados em todos os backtests. Finalmente, adicionamos um componente de momentum. No geral, temos um 

portfólio com companhias com qualidade bastante acima da média por preços bastante atrativos. 

O resultado do backtest 2da estratégia por trás do fundo está abaixo. De 2006 para cá, ela rendeu anualmente 

21,1% contra 7,8% do Índice Bovespa. No acumulado, 1.192% contra 266% do Ibovespa.  

 
2 Método para se testar a eficácia de uma estratégia de investimento usando dados históricos.  
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Começamos a pesquisar e testar investimentos em fatores desde o início de nossos fundos. De lá pra cá, com 

vários aprendizados e refinamento da nossa estratégia lançamos o fundo Batalha. Para nos ajudar nessa 

iniciativa hoje temos duas pessoas envolvidas na pesquisa e gestão, um consultor fazendo seu PhD como foco 

em factor investing e um estatístico full-time. 

Nossa idéia é ter uma gama de produtos que ofereçam exposição a diferentes fatores, de maneira sistemática e 

de baixo custo, ajudando o investidor a alocar melhor seu capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO DE VALOR 
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Na carteira inicial, temos companhias como Ambev, Qualicorp, Hypera e Vivo. Em linha com nosso objetivo de 

oferecer gestão ativa de baixo custo para o investidor a taxa de administração é de 1% ao ano. 

Nosso fundo já está disponível para aplicação.  

Para ler o regulamento e investir acesse: http://mintcapital.com.br/batalha/ 

 

MINT PARTNERSHIP - BDR NÍVEL 1 FIA 

Lançar uma estrutura com esse desenho era um antigo sonho nosso. 

Abaixo, transcrevemos a carta de apresentação do Mint Partnership. 

Apesar de estarmos inseridos no mercado financeiro há bastante tempo, estamos cada vez mais distantes das 

práticas e dos modelos de negócios tradicionais que permeiam essa indústria, marcada por enormes conflitos de 

interesse, crescente curto prazismo e uma cultura que definitivamente não combina com a nossa.  

Um mercado que, salvo raras exceções, trabalha sob o mantra ‘heads I win, tails you lose’. Seja por 

intermediários sedentos por altos rebates que indicam produtos que não comprariam para si mesmos, por 

gestores com pouco ou nada de seu patrimônio alocado nos investimentos que eles próprios administram, ou por 

estruturas de custo que remuneram mesmo aqueles que perdem dinheiro de terceiros. 

Essa assimetria entre clientes e "agentes" do mercado financeiro, que quase sempre levam a melhor sobre os 

primeiros, que Fred Schwed imortalizou no livro "Where are the customers yatchs?", está presente desde 

sempre.  

http://mintcapital.com.br/batalha/
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O título do livro é referência a uma estória de certos visitantes que vão até o porto de Newport, no estado de 

Rhode Island, e um dos acompanhantes diz aos demais que todos aqueles iates eram de corretores de Wall 

Street. Um deles então pergunta: ”mas onde estão os iates dos clientes dos brokers?”  

A fim de criar uma estrutura que possamos co-investir da maneira mais justa possível, decidimos estudar o 

desenho da Buffett Partnership, o veículo inicial de investimentos de Warren Buffett, antes da aquisição da 

Berkshire Hathaway. A partnership pela qual investia seus próprios recursos e de alguns amigos e famílias tinha 

formato pouco usual, principalmente quanto à estrutura de custos (fees). Ela não cobrava taxa de administração; 

cobrava sobre resultados. Os investidores não pagavam nada a Bufffett até ele atingir um retorno mínimo de 

6,0% ao ano. Somente quando retornava acima disso, a partnership ficava com 25,0% do resultado. 

 

 

Uma estrutura dessas, nos dias de hoje, parece ser uma aberração. Atualmente a indústria americana de fundos 

mútuos trabalha com taxas médias acima de 1,0%, chegando a 2,0% no caso de hedge funds. No Brasil, essas 

taxas são ainda mais altas, acima de 2,25% ao ano para fundos de ações e quase 2,0% para os fundos 

multimercados.3 Anualmente, os gestores ficam com um pedaço do patrimônio dos investidores, independente 

se entregaram bons resultados. Heads I win, tails you lose.4 

Embora não possamos emular nem de perto o que o Buffett fez na parte de retornos, podemos na parte dos fees. 

Portanto, o Mint Partnership nasce com uma estrutura única: zero de taxa de administração e 30,0% de 

performance sobre o Índice Bovespa. Se o retorno do fundo estiver negativo, “de lado” ou subindo menos que 

seu indicador de referência, não receberemos nada. Só ganhamos pelo nosso trabalho de análise e gestão do 

portfólio quando realmente entregarmos resultados, quando geramos valor ao investidor. Nos parece lógico que 

a regra deveria ser essa, no entanto é bastante diferente do padrão de mercado. Acreditamos que não existe 

alinhamento maior do que esse. 

 
3 Para fundos com ticket de entrada maiores que R$ 100 mil, dados Anbima (Dez/ 18). 
4 Apesar de ter uma das maiores indústrias de fundos do mundo em valor de ativos, o Brasil é um dos países com mais altas 

taxas para se investir. 
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É a longo prazo que a diferença de fees fica cada vez mais explícita. Na carta anual deste ano, Buffett destaca a 

importância dos fees em investimentos. Em seu exemplo, U$1 milhão investido por um fundo de pensão ou 

endowment na S&P em 1942, de maneira tax-free, teria se tornado, ao final de 77 anos, U$5,3 bilhões. O 

mesmo U$1 milhão, aplicado na S&P com um custo de 1% ao ano, resultaria em U$2,65 bilhões, nada menos 

que a metade.  

John Bogle, pioneiro em lançar o primeiro fundo de Índice em 1975, foi um dos primeiros a levantar a bandeira 

sobre os altos custos de intermediação no mercado financeiro. Bogle, que também foi fundador da Vanguard, 

uma das maiores gestoras do mundo, criou o divertido termo CMH (Costs Matter Hypothesis), em alusão a 

EMH (Efficient Market Hypothesis). Sua matemática era simples, o retorno médio dos investidores é o retorno 

do mercado menos os custos incorridos. Bogle descobriu muito cedo que altas taxas eram um dos principais 

inimigos dos investidores. Quanto mais você paga maior a chance que você terá rendimentos abaixo da média 

do mercado.5 

Entretanto, apesar da Vanguard e outros provedores de fundos de índices oferecerem produtos quase sem custo, 

estes têm pouquíssima ou nenhuma gestão ativa (baixo active share)6. Quanto menor o active share, mais um 

fundo se parece com um índice e menos ele deveria cobrar. Fundos de ações tradicionais, por outro lado, se 

parecem menos com o índice (alto active share), mas cobram caro por isso. Acreditamos que nosso modelo traz, 

além de alinhamento, o melhor da gestão ativa (concentração nas melhores idéias) com o melhor da passiva 

(baixos custos), exemplificado no gráfico abaixo: 

 
5 Obviamente, existem vários casos de fundos/ gestoras, tanto Brasil quanto fora, que apesar de altas taxas geraram retornos 

incríveis para seus investidores. 
6 Mensura o percentual de uma carteira que é diferente de seu índice de referência. 
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Apesar de diminuir a receita do nosso negócio, acreditamos que essa estrutura nos trará duas enormes vantagens 

comparativas para produzir bons retornos absolutos.  

Primeiro, além do óbvio benefício do compounding do capital que a ausência de taxas traz, conforme mostrado 

acima, não há possibilidade de acomodarmos comissões e rebates. Por isso, a estrutura do Mint Partnership deve 

atrair apenas investidores e administradores de patrimônio com cabeça fiduciária e de longuíssimo prazo.  

Segundo, esse modelo reduz nosso incentivo de crescer a base de ativos demasiadamente, uma vez que R$1 em 

AuM adicional não traz receita equivalente. Esse crescimento de AuMs, visto recorrentemente em fundos e 

gestoras, ocorre na maioria das vezes em detrimento da flexibilidade de se aproveitar das melhores 

oportunidades e tende a atrair passivo que saca recursos em qualquer sinal de piora. Em um mercado cada vez 

mais competitivo, acreditamos que essas duas vantagens estão longe de ser desprezíveis. 

Além disso, o seed inicial parte dos próprios sócios, co-investindo parte significativa de seus recursos nas 

mesmas ideias e fundamentos.  

Finalmente, do lado de filosofia de investimentos, continuaremos focado no mesmo processo de busca de 

ganhos de capital no longo prazo por meio da seleção de ativos de valor e alta qualidade. O Investment Policy 

Statement de nossa partnership se encontra anexo.  

Não deixe de nos contatar em caso de dúvidas ou interesse pela estrutura que estamos apresentando. 

 

Para saber mais sobre nossa partnership, por favor acesse: http://mintcapital.com.br/partnership/ 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTO DIRETOS 

http://mintcapital.com.br/partnership/
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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. 

Durante o semestre, apoiamos de perto nossas empresas investidas. Além disso, estudamos oportunidades nos 

setores financeiros, de real estate e de educação, sem realizar nenhum novo investimento até o momento. 

Bahema Educação: O primeiro semestre da Bahema foi bastante agitado e produtivo. Um novo conselho de 

administração foi eleito; Duas novas escolas passaram a fazer parte do grupo - Centro Viva no RJ e Forúm 

Cultural em Niterói; a Teia, o Centro de Serviços Compartilhados da Bahema, foi ampliada e aperfeiçoada; bem 

como em 14/08 o conselho de administração aprovou um aumento de capital que permitirá à Companhia seguir 

na sua estratégia de aquisição de escolas de ensino básico, seja permitindo o exercício de opções de compra já 

contratadas, seja para novas aquisições que estão em fase de diligência ou negociação de termos. No momento, 

existem diligências em andamento, já com memorandos de entendimentos assinados, para aquisição de mais três 

escolas que totalizam aproximadamente 4.500 (quatro mil e quinhentos) alunos matriculados e uma receita 

anual somada estimada em mais de R$ 60 milhões. 

 

Escola Mais: São mais de 50 milhões de alunos no país, em sua massiva maioria em escolas públicas, que 

apresentam péssimos resultados tanto em nível nacional como mundial. De cada 10 crianças, apenas 3 sabem 

plenamente língua portuguesa e somente 1 matemática. O ensino básico carece de uma alternativa de qualidade 

à um preço acessível. Com esta missão. uma metodologia e estrutura inovadora, a  Escola Mais está se 

preparando para abrir mais 3 unidades em São Paulo em 2020 e assim iniciar um ambicioso plano de expansão 

para transformar a educação brasileira.  

 

Como sempre obrigado pela confiança. 

 

 

 

Mint Capital 

www.mintcapital.com.br 

http://www.mintcapital.com.br/

