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Prezados clientes, 

2

Antes de tudo, gostaríamos de agradecer a todos os nossos parceiros e clientes pelo ano de 2020, foi um ano
muito desafiador, mas cheio de aprendizados. Apesar da alta volatilidade em diversos mercados, nossas
estratégias se mostraram resilientes e conseguiram atravessar esse ano de forma consistente.

Na nossa família de fundos de renda fixa, o V8 Cash (liquidez d+0), atingiu a marca de R$ 170 milhões de
patrimônio líquido com 14.000 cotistas. Nesse ano, também lançamos o V8 Vanquish (liquidez d+7), fundo que
compartilha da mesma estratégia do V8 Cash (Financiamento de Termo), mas com uma maior concentração na
carteira. Nesse formato, o fundo está entregando em torno de 200% do CDI desde o seu início (julho/20).

Com a chegada de uma nova equipe no início de 2020, iniciamos o V8 Veyron em fevereiro/20. O Veyron é um
fundo de ações sistemático baseado em fatores de risco. Os fatores de risco são propriedades quantitativas dos
ativos financeiros que explicam seus retornos ao longo do tempo. Dessa forma, utilizamos filtros e fatores
proprietários para selecionar ativos com características associadas historicamente a retornos superiores à bolsa e
ao mesmo tempo mitigamos os vieses cognitivos e emocionais que tendem a afetar os investidores
discricionários. Apesar dos grandes percalços que as estratégias quantitativas passaram nesse ano,
conseguimentos entregar um retorno de 6,22% desde o início do fundo.

Para o V8 Challenger, nosso fundo multimercado, o ano foi muito desafiador. No primeiro semestre o fundo
conseguiu entregar bons resultados em relação ao mercado, porém, no segundo semestre o book tático sofreu
com a volatilidade da bolsa e entregou uma performance abaixo do esperado. Nesse momento, estamos
reavaliando a estratégia do fundo e assumimos um compromisso com nossos clientes.

Com um reforço na equipe, estamos trabalhando para ampliar nossa prateleira de produtos. No primeiro
semestre vamos disponibilizar para nossos investidores um fundo de debêntures incentivadas, um de Long &
Short e um fundo off-shore de estratégia específica.

Em 2020 o mundo foi tomado por uma pandemia de proporções não vistas desde a Gripe Espanhola de 1918. A
evolução exponencial do vírus no mundo e as medidas de lockdown rapidamente fecharam a economia global e
causaram um dos bear markets mais intensos da história dos mercados. No Brasil passamos por 6 circuit
breakers em apenas 8 pregões. Tão violenta quanto a queda das bolsas, a recuperação em V dos mercados (com
destaque para a Nasdaq e S&P500) foi surpreendente. No contexto das políticas monetária e fiscal massivamente
expansionistas - na casa das dezenas de trilhões de dólares no mundo – e diante do consenso de que as
empresas de tecnologia e ligadas ao novo mundo do “fica em casa”, os mercados completaram um dos bear
markets mais curtos da história, e rapidamente deixando as mínimas de março/20 para trás.

Finalmente, com a redução da incerteza associada às eleições americanas e com o otimismo trazido pelas
vacinas, observamos uma rotação bastante intensa entre os setores e fatores de risco nos últimos meses do ano.
O kit do “fica em casa” foi rotacionado para empresas com valuations mais atrativos e ligadas aos setores mais
cíclicos da economia. A rotação das estratégias de Growth vs Value gerou um rally impressionante de 27% do
Ibovespa nos últimos dois meses do ano, e o índice conseguiu fechar o ano positivo.

O cenário atual é de retomada da economia global, que deve crescer algo em torno de 5% em 2021. Assim, o
movimento que observamos no final de 2020 do ativos de setores cíclicos, em especial os setores Financeiro,
Petróleo e Materiais Básicos, tem grandes chances de continuar em 2021. A situação do vírus ainda não está
totalmente superada e é difícil ignorar os riscos de novas ondas de casos e mortes e de mais lockdowns.
Entretanto, as perspectivas de estímulos e de retomada da economia global desenham um cenário positivo para
os ativos de risco em 2021.

A todos os nossos clientes e parceiros, nós agradecemos a confiança e desejamos um ótimo 2021!



Fundos de Renda Fixa
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JAN/20 FEV/20 MAR/20 ABR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20 ANO 12 
MESES ACUM.

V8 Cash 0,38% 0,33% 0,54% 0,20% 0,38% -0,05% 0,23% 0,28% 0,21% 0,21% 0,17% 0,24% 3,15% 3,15% 7,06%

% do CDI 100,72% 111,33% 158,38% 69,74% 160,80% - 119,50% 174,84% 130,95% 130,67% 114,96% 146,86% 114,12% 114,12% 115,15%

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de investimento 
não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para 
fundos de longo prazo. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é 
recomendável a análise, no mínimo, 12 (doze) meses. 

O V8 Cash FI Renda Fixa CP fechou o mês de dezembro com retorno de 0,24%, equivalente a 146,86%
do CDI. O fundo fechou o ano com retorno de 114,12% do CDI e desde o seu início o fundo acumula
retorno de 115,15% do CDI.

Como já mencionamos, apesar da volatilidade em diversos mercados, a estratégia de financiamento de
termo se mostrou muito resiliente ao longo desse ano. Em março, com o alto volume de resgates nos
fundos de crédito privado, tivemos um estresse muito forte nessa indústria. Mais recente, em setembro
e outubro, tivemos a abertura das taxas das LFTs, o que também impactou nos principais fundos de
liquidez do mercado. Nesses dois momentos, a estratégia de financiamento de termo praticamente não
foi impactada.

Em termos comerciais, foi um ano excelente. No fechamento de dezembro, o fundo atingiu a marca de
R$ 170 milhões de patrimônio líquido com 14.000 cotistas. Para quem procura uma estratégia mais
concentrado no financiamento de termo, em 2020 também lançamos o V8 Vanquish, fundo que aloca
85% na estratégia e 15% em liquidez. Nesse formato, desde o seu início, o V8 Vanquish está entregando
retorno de 200% do CDI.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
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Fundos de Renda Variável

O V8 Veyron fechou o mês de dezembro com alta de 5,34%. Mais de 90% do resultado do mês veio das carteiras
de Value e Quality (Brasil + US), com destaque para os setores de Materials e Energy. A diferença de retorno entre
o fundo e

JAN/20 FEV/20 MAR/20 ABR/20 MAI/20 JUN/20 JUL/20 AGO/20 SET/20 OUT/20 NOV/20 DEZ/20 ANO 12 MESES ACUM. IBOV

V8 Veyron - -4,63% -16,57% 11,08% 1,38% 8,92% 8,21% -4,06% -8,35% -3,72% 12,77% 5,34% - - 6,22% 4,62%
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Fonte: V8 Capital Fonte: V8 Capital

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de 
investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os indicadores econômicos são meras referências 
econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. ESTE fundo tem menor de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no 
mínimo, 12 (doze) meses. Notas: ¹ Empresas Quality e Carry; ² Empresas Low Vol e Contracyclical; ³ Long & Short, Algoritimos e Hedges.

o Ibovespa é explicado principalmente pelo
underweight da carteira no setor de bancos, que foram
responsáveis por boa parte do movimento do índice no
mês.
Em dezembro observamos uma continuidade do
movimento de rotação de fatores e setores que se iniciou
em novembro. Apesar da alta nos casos de Covid-19 no
mundo e do surgimento de mutações do vírus, o início da
vacinação nos países desenvolvidos e as perspectivas de
política monetária e fiscal para os próximos anos têm
mantido o cenário positivo para ativos de risco.
Com o vírus mais eleições municipais e negociações para
as candidaturas do Legislativo de fevereiro/21 a
continuidade do processo de reformas foi adiado para
esse ano. Com a definição dos novos presidentes do Legislativo devemos superar um pouco essa incerteza, mas a
falha em continuar o processo de reformas é um risco importante para os ativos de risco no Brasil.

Mantemos nossa visão de carregar uma carteira sistemática exposta de forma diversificada a fatores de risco e
sem nenhuma aposta concentrada em ativos ou setores específicos. Atualmente o fundo está posicionado nas
carteiras de Quality (Brasil + US), Momentum e Value com 40%, 35% e 24% do PL, respectivamente. A carteira
está bastante pulverizada em segmentos, estando exposta a 18 segmentos com exposição média de 5,5% por
segmento.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
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V8 Veyron Smart Beta FIM Ibovespa



End: Rua Samuel Morse, 74, cj 33, 
Brooklin, São Paulo, SP
Cep:  04576-060  

Tel: +55 11 5502 0200
E-mail: ri@v8capital.com.br

Nossos Distribuidores

Relações com Investidores
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Nossos Fundos de Investimento

V8 Cash FIRF CP V8 Vanquish Termo FIRF V8 Veyron Smart Beta FIM

CNPJ 30.509.221/0001-50 36.017.289/0001-07 35.948.858/0001-67

Administrador Santander Caceis Investor 
Services

Santander Caceis Investor 
Services BRL Trust Investimentos

Custódia Santander Caceis Investor 
Services

Santander Caceis Investor 
Services BRL Trust Investimentos

Rentabilidade Alvo 105%-110% do CDI 150% do CDI Retornos absolutos no longo 
prazo

Taxa de Administração (% a.a.) 0,40% 0,40% 1,80%

Taxa de Performance - - 20% do que exceder o 
IPCA+Yield IMA-B

Aplicação Inicial R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00

Movimentação  Mínima R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00

Saldo Mínimo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Aplicação D+0 (desde a disponibilidade
dos recursos)

D+0 (desde a disponibilidade
dos recursos)

D+1 (desde a disponibilidade
dos recursos)

Cotização D+0 (a partir da data de 
solicitação)

D+6 (a partir da data de 
solicitação)

D+15 (a partir da data de 
solicitação)

Resgate D+0 (a partir da data de 
solicitação)

D+7 (a partir da data de 
solicitação)

D+17 (a partir da data de 
solicitação)

Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre 
Crédito Livre

Renda Fixa Duração Livre 
Crédito Livre Multimercados Livre

Início do Fundo 31/05/2019 30/07/2020 31/01/2020

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito.
Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores
mobiliários. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída (quando houver). Para avaliação da
performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Formulário de informações complementares, Lâmina de Informações
Essenciais e o Regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.
Os Fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos
Fundos. A V8 Capital, seus administradores, sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas
neste material.
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