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Both poker and investing are games of incomplete
information. You have a certain set of facts and you are
looking for situations where you have an edge, whether the
edge is psychological or statistical.

David Einhorn
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Caros clientes,

Semanas atrás, ao ler a coluna de um analista macro que sigo há anos, lembrei de uma reunião que tive com
David Einhorn, uma das grandes lendas do mercado financeiro (ele antecipou a quebra da Lehman Brothers
em 2008). Além de ser um investidor detalhista e forênsico, ele também é um famoso jogador de pôquer (o
fundo dele, Greenlight Capital, se especializa em shorts, ou apostar na queda de certas ações). Embora eu não
tenha a intenção de apresentar aqui os inúmeros paralelos que jogos de azar têm com o mercado financeiro,
tenho certeza que não serei o último a fazê-lo. Mas me pareceu certo traçar um paralelo com uma disciplina
que depende tanto de uma leitura contextual e que lida com tomada de decisões baseadas em informações
incompletas. Pôquer e finanças nunca foram tão correlatos como hoje: o Índice de Incerteza de Política
Econômica Global nunca esteve tão alto.
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Nessa toada, podemos separar investidores em duas categorias amplas: jogadores de blackjack e
jogadores de Pôquer. Para quem não conhece a mundo dos contadores de cartas (geralmente em blackjack),
recomendo ler o livro Bringing down the House ou assistir o filme 21, sobre a história real do time de jogadores
de blackjack do MIT em Boston. Geralmente, os jogadores de blackjack de elite têm uma vantagem estatística
(por serem capazes de calcular a probabilidade das cartas que sobram no deck a ser distribuído) que pode
não funcionar com todas as apostas, mas durante longos períodos de tempo, e com uma boa gestão de risco,
pode gerar bons resultados. A performance dessa empreitada também está relacionada à gestão de risco das
apostas, que tendem a ser maiores à medida que a estatística está a favor do jogador. Mas aqui vai um
paralelo menos explorado. Pense nos jogadores de blackjack como investidores orientados em fundamentos:
os dados são quantificados para diminuir a chance estatística de fazer uma aposta errada. São os Value
Investors, Factor Investors, Long-Only, Long & Short e Long Biased.

Os jogadores de pôquer, entretanto, reconhecem que no curto prazo suas fortunas dependem da leitura dos
outros participantes tanto quanto, se não mais do que suas cartas. Para eles, mudanças de sentimento, fluxo e
narrativa Global derivam decisões táticas de investimento. São fundos Macro, Tape Readers, Quants e trend-
followers.

Fonte: Bloomberg | Elaboração: V8 Capital

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

mai-00 mai-02 mai-04 mai-06 mai-08 mai-10 mai-12 mai-14 mai-16 mai-18 mai-20

Texas Hold'em (I): Índice de Incerteza Econômica Global
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Cenário Econômico

No mundo real do mercado financeiro, investidores geralmente de se valem de ambas leituras de mercado,
fundamental e de sentimento. Entretanto, a atual crise da Covid-19 tirou o chão de muitas análises
fundamentalistas, e em outra medida, deixou bem nebulosa a leitura dos maiores jogadores --- em específico
a função reação de políticas fiscal, monetária (os Big Players --- Bancos Centrais e Tesouros Nacionais), e
ineditamente, os efeitos da política sanitária sobre o futuro da economia. Em todo mundo, os investidores
estilo blackjack contestaram o nível de valuation dos mercados de equities dado o nível de incerteza da
trajetória econômica dada a pandemia Global.

Tanto é que, mesmo após uma vigorosa recuperação dos ativos de renda variável, a volatilidade implícita do
ativo mais macro do Brasil --- sua moeda --- continua em patamares bem elevados, como mostra o gráfico
abaixo. Como na variante do Pôquer Texas Hold’em, cada player recebe em fases novas informações que são
compartilhadas com o mercado (Cartas Turn and River), que pode mudar a combinação de cartas de cada
jogador. Enquanto o mercado de renda variável aparentemente recebeu uma mão vencedora em junho, o
dólar real aparentemente não gostou das cartas do dealer. Enquanto o Ibovespa subiu praticamente 10% no
mês, o câmbio apresentou volatilidade e terminou o mês praticamente no mesmo nível. Há uma certa tensão
no jogo dada essa quebra de correlação nos ativos Brasil; claramente não é um comportamento esperado no
mercado.
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Fonte: Bloomberg | Elaboração: V8 Capital
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Texas Hold'em (II): Volatilidade Implícita Dólar Real de 1 Mês 

Entretanto, você não precisa estar em Las Vegas para reconhecer que os investidores que gostam de pôquer
tiveram a vantagem recentemente. Embora os contadores de cartas entre nós tenham apontado para
valuations esticados e fraqueza contínua na economia (existe coisa mais óbvia dizer que empresas aéreas são
arriscadas atualmente?), os melhores jogadores de pôquer reconheceram que o sentimento era
exageradamente negativo. E leram que a intervenção agressiva do FED, e também outras instituições,
forneceram um catalisador para uma reversão. Então, em um dos momentos mais difíceis do jogo, quem
previu que os Bancos Centrais e Políticas Fiscais entrariam All-in, com certeza acertaram a mão. Embora em
maio a discussão preponderante no mercado brasileiro (e no mundo de certa maneira) era o formato da
recuperação econômica pós Covid-19. O rally de bolsa, que acumula 52% desde as mínimas de março,
antecipou em meses a melhora da atividade.



Junho, 2020

Cenário Econômico

4

Fonte: Bloomberg | Elaboração: V8 Capital

Independente da horrível situação sanitária em que o país se encontra dado o descontrole do Covid-19 no
Brasil, uma recuperação em “V” de fato se confirma em dados preliminares mais recentes. Preliminares porque
os dados aqui mencionados, o nosso PMI, é uma peça de um quebra cabeça maior e fluído. O CAGED de
maio, apesar de negativo, mostrou-se mais resiliente do que o número de abril. Nessa linha, algo que os
jogadores de pôquer entre nós reconheceram (ou apostaram) é a diminuição da assimetria de informações
que temos hoje vis-à-vis o nível de informações que tínhamos em fevereiro. Segue uma lista não exaustiva de
acontecimentos importantes em junho:

Uma maior visibilidade de uma vacina que até o final do ano poderá iniciar um processo de produção em
massa. Duas vacinas parecem mais promissoras, entre elas a de universidade de Oxford e da CanSino, uma
estatal Chinesa;

Maior claridade sobre fatores infectológicos. Por exemplo, hoje é claro que existe um R0 de partida para
cada cidade, fruto da densidade populacional, utilização de transporte público, etc. São Paulo, por exemplo,
têm uma densidade populacional de 7,5 pessoas por km2, enquanto as principais cidades na Itália a densidade
é de 2,5. Menor poder aquisitivo no Brasil também força a população usar mais a rede pública de transporte,
aumentando o fluxo em situação de maior transmissibilidade, por exemplo;

A premissa que os governos temporariamente abandonaram suas metas fiscais e injetaram estímulos
fiscais e monetários, influenciando atividade em todos os aspectos da demanda (lembrando que o BCB cortou
a SELIC em 75bps no COPOM de junho);

Uma leitura de que se combate o vírus no nível municipal, o que ficou evidente com a grande disparidade
da curva da Covid-19 nos estados e cidades do Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, desenvolvemos a
percepção que a reabertura da economia convida novas ondas de reinfecção, como ficou claro nos EUA
durante o mês de Junho.

Na agenda política local, não passou desapercebido a mudança drástica de atitude do Presidente, que
abandonou o estilo combativo com os outros poderes e aumentou seu espaço nos partidos do Centro, o que
é positivo do ponto de vista de continuidade de reformas e diminuição de ruído político. Apesar do motivo
estar atrelado à um potencial gatilho de volatilidade futuro (as relações não republicanas do clã Bolsonaro
com o faz-tudo da família, Fabrício Queiroz, que foi preso pela PF), o fato é que uma maior harmonia dos
poderes e uma equipe ministerial mais coesa contribuem para um menor prêmio político nos preços.
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Fonte: Bloomberg | Elaboração: V8 Capital

Essa maior claridade não animou muito os contadores de carta, que possuem ainda muita dificuldade em
estimar lucros de empresas, déficits fiscais, cenários de taxas de juros e inflação, mas foi o suficiente para os
jogadores de pôquer ganharem no Ibovespa no mês de junho. Os contadores de carta continuam estupefatos,
à medida que infectologistas no Brasil e afora assistem a reabertura da econômica no Brasil num contexto
onde o R0 (taxa de contaminação da doença) no país galopa; os jogadores de pôquer antecipam que com o
juros cada vez mais baixo, e com a reabertura inevitável da economia, equities precisavam de um alívio nos
valuations descontados. Foi uma leitura correta que, mesmo sem poder precisar o fundo do poço ou o
tamanho da destruição econômica, o resgate financeiro e a aberturar gradual (e inevitável) da economia
deveria “raspar” um pouco do excessivo prêmio de incerteza nos preços.

Mas depois da rodada de junho, o jogo está decidido? Dificilmente. Como mostramos na nossa última carta
mensal, o indicador de necessidade de proteção no S&P500 (o put/call ratio) saiu do nível de euforia e já se
encontra em níveis que revelam ansiedade no mercados. A volatilidade do dólar real continua em patamares
bem elevados, estando em níveis de agitação até maiores que a própria bolsa em junho. Embora todos
torcemos para a resolução da crise o mais rápido possível, podemos estar vendo apenas a primeira parte da
recuperação em 2020, embora a segunda perna seja para cima, novas ondas de recontaminação podem
transformar o “V” da recuperação em “W” ou qualquer outra combinação alfabética não ideal do ponto de
vista econômico.

Por último, a trajetória dos lucros do Ibovespa (e em certa medida, globalmente) ainda é uma incógnita. Nada
disso impediu que a leitura de um rebound puxasse o Ibovespa 52% desde os mínimas de março, com o
índice subindo cerca de 10% em maio e repetisse o mesmo rally em junho. Sim, parece que quem ganhou o
jogo recentemente foram os jogadores de pôquer e sua leitura da mesa. Mas, julho e agosto pode ser o mês
dos contadores de cartas: teremos o earnings season para medir a saúde das empresas. Olhando o gráfico
abaixo, pessoalmente eu aposto que quem tem uma vantagem estatística nessa próxima rodada.
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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% - - - - - - 1,78% 4,95% 5,64%

% do CDI 100,72% 111,33% 158,38% 69,74% 160,80% - - - - - - - 101,47% 107,46% 110,72%

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 junho com retorno de -0,05%, primeiro retorno negativo
desde o inicio da serie histórica. No ano o fundo ainda acumula retorno de 101,47% do CDI, em 12 meses
acumula 107,47% do CDI e desde o seu início, em junho/19, 110,72% do CDI.

O retorno do mês foi impactado negativamente pela remarcação das LFs que compõem a carteira do
fundo (apenas LFs de banco de primeira linha), hoje em torno de 20%. A remarcação foi realizado no
dia 19/06, quando o fundo apresentou retorno de -0,32%. A principal estratégia do fundo, o
financiamento de termo (50% da carteira), continuou se mostrando eficaz e ao longo do mês entregou
resultados consistentes.

Caso não tivesse ocorrido a remarcação por parte do administrador do fundo nas LFs, o fundo teria
entregado retorno próximo de 130% do CDI no mês de junho.

Mesmo com o impacto da remarcação nas LFs, o fundo ainda apresenta retorno acima do CDI em
períodos mais longos de análise (no ano, 12 meses e desde o seu início), o que nos mostra a
consistência e a eficácia da estratégia de financiamento de operações de termo.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
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V8 Challenger FIM CP | Atribuição de Resultado

O V8 Challenger FIM CP, encerrou o mês de junho com retorno de -2,04%, no ano e 12 meses está

acumulando retorno de -0,88% e 4,19%, respectivamente.

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
Challenger

0,86% 0,14% 1,27% -1,98% 0,92% -2,04% - - - - - - -0,88% 4,19% 14,50%

% do CDI 227,21% 48,06% 376,55% - 389,01% - - - - - - - - 90,96% 123,00%
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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. 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 mês de junho foi bastante desafiador para o fundo.

O book tático, hoje em torno de 8% da carteira, sofreu

com a volatilidade da bolsa a partir da segunda

quinzena do mês, movimento que aconteceu,

principalmente, pela preocupação do mercado com

uma possível segunda onda de infecção do COVID-19.

O book de crédito privado também foi impactado

negativamente com a remarcação, feita pelo nosso

administrador, nas LFs de bancos que compõem a

carteira do fundo. Dessa forma, os preços desses

papéis refletem ao que está sendo negociado no

mercado secundário.

Mesmo com o resultado negativo no mês, o fundo ainda apresenta uma serie histórica bastante consistente,

tendo apresentado retorno negativo em apenas 2 meses entre seus 23 de vida. No longo prazo, como

podemos observar no gráfico acima, o fundo apresenta retorno, desde o seu início, muito próximo ao IHFA,

índice da ANBIMA que representa os fundos multimercados (14,50% do fundo contra 14,82% do índice).

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
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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 Challenger FIM CP V8 Veyron Smart Beta FIM

CNPJ 30.509.221/0001-50 27.477.408/0001-05 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 -

Taxa de Administração (% a.a.) 0,40% 0,85% 1,80%

Taxa de Performance - 10% do que exceder o CDI
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+20 (a partir da data de 

solicitação)
D+15 (a partir da data de 

solicitação)

Resgate
D+0 (a partir da data de 

solicitação)
D+22 (a partir da data de 

solicitação)
D+17 (a partir da data de 

solicitação)

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre 

Crédito Livre
Multimercados Livre Multimercados Livre

Início do Fundo 31/05/2019 30/05/2018 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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