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Neste período do ano, tipicamente, enviamos aos nossos co-investidores a carta semestral com 
informações e estudos sobre o semestre que passou. No entanto não estamos vivendo momentos 
típicos e por isso, extraordinariamente este ano, estamos substituindo nossa carta semestral por esta 
nota de atualização sobre o que estamos fazendo. 

Como diz o Professor de Columbia University, Bruce Greenwald: Não existem dias ruins no 
mercado. Quando o mercado sobe, você ganha dinheiro. Quando o mercado cai, aparecem as 
verdadeiras barganhas e é ótimo pensar nos preços que você está pagando para comprar 
participações em negócios.  

Depois de quatro anos com o mercado subindo, agora certamente estamos vivendo o segundo 
cenário. Por um lado, os valores de mercado das companhias e dos patrimônios líquidos dos fundos 
de ações não param de cair (queda de 45% do Ibov e de 48% no índice de Small Caps no ano). Por 
outro lado, as oportunidades de se comprar ativos com desconto raramente esteve tão atrativa como 
agora. 

É importante dizer que não temos como prever com certeza o horizonte de recuperação de preços e 
reais impactos na economia mundial fruto da epidemia do COVID-19. Além disso, vivemos uma 
crise sem precedentes devido à interconexão no mundo de hoje e a alta taxa de infecção do 
Coronavírus bem como gravidade da infecção para determinadas faixas da população.  

Apesar disso, acreditamos que, mesmo com o potencial cenário devastador para a economia, 
especialmente para este trimestre, investidores em grandes negócios serão devidamente 
remunerados por comprarem e/ou manterem suas participações em momentos, como este, de 
pânico. Infelizmente, as coisas podem ainda piorar muito antes de melhorarem, mas como 
investidores e gestores, achamos que o exercício de tentar acertar o low geralmente é fútil e, 
portanto, temos ido às compras. 

O que estamos fazendo e como estamos nos posicionando? Comprando, comprando e comprando. 

Primeiramente, privilegiamos empresas que já temos nos portfólios e alocamos boa parte do caixa 
nelas. Embora seja tentador olhar o que mais caiu no ano, cultura e pessoas são importantes critérios 
do nosso processo de investimento. Aproveitamos as quedas para aumentar nossa posição em 
praticamente quase todo o portfólio mas com maior enfoque em empresas como Lojas Marisa e 
Anima Educação, pois confiamos e admiramos seus respectivos times e culturas e acreditamos que 
sairão deste cenário fortalecidas. Além disso, ambas as companhias vêm não só com fundamentos 
positivos (Marisa com vendas mesmas lojas subindo 9,5% no trimestre e Anima com forte 
crescimento na base de alunos e EBITDA de 2019 com alta de aproximadamente de 20% em 
relação a 2018) bem como levantaram capital recentemente e estão capitalizadas para enfrentar 



                

adversidades. Tivemos a oportunidade de comprá-las com preços 60%-80% abaixo do que bateram 
ainda mesmo este ano. 

Além de posições existentes, aproveitamos para adicionar novas participações. As ações de 
empresas do setor de shopping centers foram algumas das mais afetadas este ano. Os shoppings 
estão e talvez possam ficar fechados por alguns meses até a normalização. Entretanto, a queda de 
preços de 50-60% de preços de suas ações  implica o fechamento ou uma redução de fluxo 
significativo dos mesmos por vários anos, algo altamente improvável. Nessa linha, compramos uma 
companhia com um portfólio de primeiríssima linha com o que achamos ser uma grande margem de 
segurança. 

Além de novas posições, montamos um ‘kit’ das empresas mais afetadas pelo Coronavírus. Essas 
companhias, no olho do furacão, certamente tem seus fundamentos mais afetados e são as de maior 
risco. Por outro lado, em alguns casos, estão negociando 90% abaixo de seus picos. Nosso 
investimento aqui é pequeno e vemos análogo a opções sem data de vencimento. O preço da ação é 
o prêmio que estamos pagando e pode virar zero se forem à bancarrota. Caso isso aconteça, 
perderemos um pedaço pouco representativo dos fundos. Se as coisas funcionarem, no entanto, 
podem ser o famoso tenbagger. 

Importante mencionar também que temos tido mais captações em nossos fundos e, portanto, temos 
atuado como um provedor de liquidez nesse mercado, comprando ativos daqueles que precisam 
atender resgates, estão sofrendo chamadas de margem ou simplesmente estão mais pessimistas do 
que nós no médio e longo prazo. Boa parte dessas captações, diga-se de passagem, parte dos 
próprios sócios da Mint. Aos nossos investidores que tem hoje pouca exposição em bolsa e tem 
prazos longo de investimento, acreditamos que pode ser uma boa oportunidade de co-investir 
conosco. 

Vale destacar também a estrutura do nosso fundo Mint Partnership, com zero de taxa de gestão e 
prazo mais longo de resgate. Cotistas geralmente não ligam em pagar mais de 2% ao ano em taxas 
quando o mercado está subindo. Acreditamos que será o contrário agora. Nosso alinhamento aqui é 
o maior possível, além de sermos cotistas do fundo, só somos remunerados através de performance. 
Não recebemos nada em períodos como este com o mercado caindo mais de 30% no ano - por outro 
lado a estabilidade dos recursos pelo longo prazo de resgate nos permite fazer ótimos investimentos, 
enquanto protege o investidor de tomar atitudes guiados pela emoção. 

Em nossa área de estratégias quantitativas (investimentos em fatores), observamos - neste período 
turbulento como as empresas de baixa volatilidade seguraram bem mais enquanto aquelas com 
melhor momentum tiveram o pior desempenho.  

A estratégia quantitativa baseada em fatores (Batalha Multi-Fator) é uma estratégia automática de 
seleção de portfólio de ações baseada em três fatores Qualidade, Valor e Momentum. Essa estratégia 
deu origem ao fundo Batalha Multi-Fator lançado em Agosto de 2019.  

https://www.batalhacap.com/analytics/


                

Pelo histórico de desempenho teórico (por meio de backtest) desde 2006, observamos como esta 
estratégia se comportou em períodos críticos tais como o ano de 2008 - marcado pelo início da crise 
do subprime - bem como o período compreendido entre 2010 e 2015 - marcado por fortes quedas do 
Ibovespa proveniente, dentre outras coisas, pelo período da Dilma na presidência. 

 

Por se tratar de uma estratégia de longo prazo, nossa visão é a de permanecermos investidos para 
obtenção de alpha. 

Em resumo, vivemos um momento muito triste na história. Além das vítimas diretas causadas pelo 
vírus, pessoas perderão seus empregos e famílias ficarão mais desprovidas.No entanto, infelizmente 
essa não é a primeira e nem será a última crise que iremos passar. Invariavelmente, são durante elas 
que investidores com orientação do longo prazo tendem a se destacar. Hoje temos participações 
maiores nas companhias que gostamos a uma composição de preços que seria impossível de 
imaginar no começo do ano. Acreditamos que seremos devidamente recompensados. 
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