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O	ANO	DE	2018		
	

Após um 2017 cheio de novidades e conquistas, 2018 não deixou a desejar. Desenvolvemos novos 
relacionamentos, trouxemos novos co-investidores, fizemos um novo investimento direto, ampliamos a 
equipe, entre outras iniciativas. Sobretudo, 2018 consolidou ainda mais o modelo que queremos ter 
pelos próximos 25-50 anos: um seleto grupo de pessoas que se desafia e ama o que faz. Em poucos 
meses, o nosso fundo Value fará dez anos, uma marca simbólica de uma década completada – a 
primeira de muitas ainda pela frente. 
 
A propósito, apesar de estarmos inseridos no mercado financeiro há bastante tempo, nos vemos cada 
vez mais distantes das práticas e dos modelos de negócio tradicionais que permeiam essa indústria, 
marcada por enormes conflitos de interesse, crescente curto prazismo e uma cultura que 
definitivamente não combina com a nossa.  
 
Nesse sentido, nos vemos hoje como uma companhia de investimentos que busca fazer poucos e bons 
negócios, com cabeça de dono e visão de longuíssimo prazo, associando-se a grandes equipes de 
gestão com foco na criação de valor. 

Para continuar consolidando a nossa filosofia, estamos construindo um ecossistema de investidores de 
longo prazo e  famílias, todas com histórico operacional em empresas, com conhecimento profundo em 
suas indústrias/setores e complementaridade de geografias, que compartilham oportunidades entre si 
para investirem juntas por meio da nossa estrutura, tanto no mercado público quanto no privado. 

O nosso modelo permite a continuação do que muitas dessas famílias sempre fizeram com muito 
sucesso: operar e participar de empresas. E todas elas, sem exceção, buscam prosseguir contribuindo 
para que outros negócios floresçam, provendo capital financeiro e intelectual. 

Acreditamos que o horizonte de investimentos é fundamental para criação de valor. Por isso, provemos 
capital paciente sem uma janela de saída pré-determinada para liquidez, como fazem as estruturas de 
fundos tradicionais de participações. Desta maneira, investimentos com foco em aumentar o earnings 
power das companhias ao longo do tempo para que possamos extrair valor da maneira mais apropriada 
e responsável de cada investimento. 
 
Com isto em mente, hoje contamos com duas áreas bem definidas: Investimentos Diretos e Ativos 
Líquidos, esta última por meio do Fundo Mint Batalha Value. Apesar da distinção entre empresas de 
capital público e privado, nossa filosofia é buscar permanentemente ativos que julgamos ser da melhor 
qualidade, geridos por boas pessoas, sempre a um preço adequado. 
 
Independente da classe de investimento, o nosso objetivo continua sendo o mesmo: proteger o nosso 
capital e de nossos investidos de perdas e obter ganhos de capital no longo prazo.  
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MINT	BATALHA	VALUE 
 
Se no cenário econômico e político, tanto internamente como lá fora, tivemos, como é de praxe, uma 
série de eventos e acontecimentos que movimentaram os noticiários, nosso portfólio de ações listadas 
praticamente não teve alteração relevante. Como recorrentemente comunicamos a nossos co-
investidores, a nossa estratégia é estruturada para não dependermos de cenários macroeconômicos 
específicos, uma vez que não nos julgamos minimamente capazes de prever o que irá acontecer nessa 
área. Preferimos estudar negócios, setores e suas dinâmicas, por meio de um exercício puramente de 
bottom-up. 
 
Com exceção de uma nova posição em Lojas Marisa, sobre a qual falamos em nossa última carta, não 
tivemos movimentações significativas no fundo, a não ser pelas compras e vendas oportunistas de 
determinadas companhias, como M Dias Branco, Google e Facebook – a maioria em dias de maior 
estresse nos mercados. 
 
O fundo encerrou o ano com performance de 19,3% contra 15,0% do índice Ibovespa. Ficamos 
satisfeitos com o resultado, uma vez que foi puramente baseado em stock picking, sem nos utilizarmos 
de opções ou posições vendidas ao longo do ano. Abaixo, uma tabela comparativa de performance até 
dezembro de 2018: 
 

 
 
Além do resultado final positivo, o saldo de caixa médio no ano foi acima da casa dos 20,0%. Apesar 
desse alto saldo ter sido um drag na performance, não podemos desprezar a opcionalidade de poder ter 
usado esse caixa caso a eleição tivesse tomado um outro rumo. Para nós, assim como olhar a 
performance de um único ano isolado, desprezar a forma como elas são obtidas também é uma espécie 
de miopia de investidores. Muitos deles estavam all-in contando com a derrota certa de qualquer 
candidato da esquerda pela corrida presidencial. Não há dúvidas de que se o resultado tivesse sido 
diferente, essa estratégia teria gerado drawdowns dificilmente reversíveis para seus cotistas.  
 
Do lado negativo, nosso maior erro foi de omissão. Deixamos de investir em uma empresa que 
acompanhamos há algum tempo, que mostrou sinais de inflexão em seus resultados e ainda por cima 
em um setor que temos um bom conhecimento a um preço bastante atrativo.  Infelizmente, e 
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erroneamente, ficamos esperando sinais mais claros de uma melhora operacional. Quando esses sinais 
ficaram mais claros, a ação havia praticamente dobrado no ano. Erros como esses, muita vez 
despercebidos para quem investe em fundos, com certeza custaram alguns pontos percentuais de 
performance para nós e nossos investidores. Importante lição aprendida. 
 
Nosso portfolio é construído com a intenção de performar relativamente bem em períodos de alta no 
mercado e proteger em mercados de baixa. Abrimos mão de parte do upside para melhor proteger o 
capital investido durante os momentos de baixa. Acreditamos que gestão ativa, value investing e um 
processo disciplinado geram performance muito superior à média no longo prazo. 
	 	 	
Embora não façamos prognósticos de qualquer natureza, buscamos identificar em que níveis se 
encontram os ativos em termos de sentimento e preço. Estamos bastante confiantes com os 
fundamentos e precificações das nossas companhias investidas, ainda mais sob uma agenda econômica 
mais liberal, que incentiva a produção e novos negócios. Contudo, seguimos mais cautelosos, pois 
inegavelmente os valuations dos ativos já mudaram de patamar. Bem por isso, fica cada vez mais 
importante o stock picking e selecionar, criteriosamente, as companhias que irão apresentar boas 
oportunidades de retorno no longo prazo. 
   
MINT EDUCAÇÃO 
 
Nosso fundo Mint Educação FIC FIA rendeu 87,0% em 2018. A performance do fundo está atrelada 
ao nosso investimento da Bahema Educação, cujo case abordamos de forma mais profunda em nossa 
última carta. A companhia está próxima de investir em três novas escolas renomadas. Isso demonstra 
que a Bahema continua a ser percebida como uma ‘casa’ diferenciada em que o legado, cultura e 
metodologias das escolas adquiridas são mantidas e respeitadas. Do lado operacional, a companhia 
continua investindo recursos e tempo para aprimorar a gestão administrativa e financeira das escolas, 
bem como a condição de suas infraestruturas físicas e tecnológicas. Ao longo de 2018, ficamos mais 
próximos à companhia. De maneira colaborativa, passamos a agregar valor em áreas que temos 
expertise. Apesar da apreciação no valor da ação, ainda enxergamos um potencial enorme de se criar a 
companhia brasileira de referência na educação básica, com plenas condições de se perenizar por 
muito tempo. 
 
OUTROS ASSUNTOS 
 
No final de 2018, fizemos nosso segundo investimento direto, a Escola Mais. Baseada em São Paulo, o 
objetivo da Mais é fornecer educação de qualidade a um custo adequado para famílias brasileiras com 
menor renda, atualmente dependentes de escolas públicas e privadas de baixa/péssima qualidade. A 
escola tem tido uma incrível aceitação pelos pais e, mesmo operando há menos de um ano, já possui 
fila de espera para novas matrículas. A Mais planeja três novas unidades para este ano. 
 
Se juntou ao nosso time Marcelo Walton para cuidar da área de Investimentos Diretos. Depois de 
trabalhar em empresas como Pátria e Otinga, o Marcelo traz experiência e energia para nos ajudar a 
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encontrar e investir em grandes pessoas e negócios. Nos ajude a dar boas-vindas e desejar sucesso ao 
Marcelo. 
 
Finalmente, recentemente nos mudamos para um novo endereço em São Paulo. Já estamos 
operacionais e esperamos vocês para um café e um bate papo. 
 
Como sempre obrigado pela confiança. 
 
Cassio Beldi / Franco Rossato Dal Pont	


