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Prezados investidores, 
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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. 

A maior campanha de vacinação global da história está em curso. Mais de 1,17 bilhões de doses já foram
administradas em 174 países, de acordo com dados coletados pela Bloomberg. A última taxa foi de
aproximadamente 20,2 milhões de vacinas por dia.
Assumindo a estimativa de Anthony Fauci de que entre 70% e 85% da população de um país precisa
estar vacinada para voltarmos à normalidade, no ritmo atual os EUA devem voltar ao normal em 3
meses. Já o Brasil, que teve um início posterior no processo de vacinação, deve voltar ao normal em
cerca de 11 meses, se mantivermos o ritmo médio atual.
Assim, apesar das diferenças nos ritmos de vacinação entre os países e dos riscos ligados às quebras
nas cadeias de insumos para produção de vacinas e ao alto número de casos e mortes em alguns
países emergentes, o cenário atual mostra um claro direcionamento para voltarmos à normalidade em
breve, principalmente nos países desenvolvidos.
Soma-se a esse cenário um FED mais disposto a conviver com inflação mais alta e manter juros
próximos a zero por mais tempo e a administração Biden, que já deu claros sinais de que teremos
políticas de aumento de gastos públicos nos EUA nos próximos anos.
Por fim, a melhora nas perspectivas também na Europa e a China completam um cenário econômico
bastante favorável para o crescimento global nesse ano.
Esse cenário já não é mais novidade. Nas últimas cartas tratamos bastante de temas ligados de uma
forma ou outra a essa mudança de perspectivas, desde o Momentum Crash no último trimestre de
2020, passando pela intensa rotação para o fator Value e pela excelente performance de negócios
Cíclicos e Industriais nos últimos meses.
Estimativas para o crescimento real da economia global esse ano apontam para uma taxa entre 6% e
7%. Os PMIs Industriais e de Serviços das principais economias do mundo estão nos seus patamares
mais elevados em décadas e os gargalos nas cadeias de suprimento frente à intensa retomada da
demanda tem causado altas expressivas nos preços das commodities e pressionado as expectativas de
inflação no mundo inteiro.
Apesar desse cenário econômico benigno, nós no papel de investidores sempre precisamos nos
questionar e entender quais perspectivas já estão descontadas nos preços. E dada a recuperação
intensa das ações no mundo, com destaque para os setores de empresas cíclicas industriais, é válido
assumir que boa parte do otimismo já está nos preços.
Historicamente, cerca de 90% dos avanços de preços no S&P500 ocorreram durante um movimento
de alta do PMI ISM. Com leituras já em torno do 60, em um patamar que não era visto desde meados
dos anos 1980, apesar de sugerir uma forte expansão para os próximos trimestres, também sugere uma
pausa no ritmo de valorização da bolsa americana e, consequentemente, dos mercados de equities
globais.
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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. 

No cenário local, a resolução do orçamento contribuiu para tirar um pouco da gordura dos mercados
de DI e dólar. Além disso, uma leitura mais baixa do IPCA em 0,60% contra 0,65% esperado pelo
mercado e uma aparente disposição do legislativo em avançar com reformas contribuiu para diminuir o
sentimento negativo que estava pesando sobre os ativos locais.
Na última reunião do Copom o BCB aumento a Selic para 3,50% e sinalizou mais um ajuste de 75bps
para a reunião de junho, que irá levar a taxa básica para 4,25%. O banco está agindo mais
agressivamente para conter a inflação, que está na máxima dos últimos 4 anos e acima do teto. Os
preços de alimentos e combustíveis têm pressionado os preços nos últimos meses e o auxílio
emergencial aprovado mais recentemente pelo governo contribui para o aumento da demanda
agregada.
O último IPCA-15 marcou uma inflação de 6,17% na metade de abril e muitos economistas já veem a
taxa próximo a 8% em maio. O alvo do BC para esse ano é de IPCA a 3,75% com uma tolerância
máxima de 5,25%.
As autoridades, tanto no Brasil como no resto do mundo, têm defendido que a inflação que estamos
vendo recentemente é resultado de um choque de oferta momentâneo e deve se dissipar ao longo do
tempo, conforme voltarmos à normalidade. Os mercados de DI, entretanto continuam precificando
taxas próximas às estimativas mais altas de juro neutro para o começo de 2022.



Fundos de Renda Fixa
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JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21 ANO 12 
MESES ACUM.

V8 Cash 0,18% 0,12% 0,20% 0,21% - - - - - - - - 0,72% 2,41% 7,83%

% do CDI 121,89% 92,43% 98,21% 102,84% - - - - - - - - 103,59% 112,24% 114,01%

V8 Vanquish 0,19% 0,16% 0,28% 0,21% - - - - - - - - 0,84% - 2,41%

% do CDI 129,22% 117,47% 139,00% 100,23% - - - - - - - - 121,15% - 161,02%

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 abril com retorno de 0,21%, equivalente a 102,84% do CDI.
Em 12 meses e desde o seu início, o fundo está acumulando 112,24% do CDI e 114,01% do CDI,
respectivamente.

O V8 Vanquish Termo FIRF entregou retorno de
0,21% em abril/21, equivalente a 100,23% do CDI.
No ano e desde o seu início o fundo está
acumulando retorno de 121,15% do CDI e 161,02%
do CDI.

Como mencionado acima, estamos identificando
um menor volume de antecipações de contrato de
financiamento de termo, dessa forma, o retorno do
fundo foi abaixo do esperado. Porém, mesmo em
um período adverso, o fundo entregou retorno
igual ao CDI. A liquidez é em D+7 e aplicação
mínima também é de R$ 100,00.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital

O nível de antecipações do fundo foi impactado
pela redução momentânea do mercado a
exposição a ativos de risco, onde a bolsa não
apresentou nenhum movimento relevante nos
últimos dois meses, simplesmente andando de
lado. Mesmo com essa dificuldade, o V8 Cash
fechou o mês com retorno acima do CDI.

Entendemos que, além de entregar um bom
retorno, um fundo de liquidez precisa entregar
segurança e consistência. Nesse sentido, a
estratégia de financiamento de termo se encaixa
perfeitamente. A liquidez do fundo é em D+0 e
aplicação mínima de R$ 100,00.

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

O V8 Veyron Smart Beta FIM entregou retorno de 10,47% em abril, enquanto o Ibovespa valorizou 1,94%. No ano
e desde o seu início, o fundo está acumulando retorno de 18,78% e 26,17%, contra -0,10% e 4,51% do Ibovespa,
respectivamente.

JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21 ANO 12 MESES FUNDO 
ACUM.

IBOV 
ACUM.

V8 Veyron 0,02% 0,69% 6,76% 10,47% - - - - - - - - 18,78% 42,74% 26,17% 4,51%
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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.

A estratégia de Momentum foi responsável por maior
parte da atribuição no mês. Quando analisamos a
atribuição do fundo por setores, as maiores contribuições
vieram dos setores de Materiais Básicos e Industrial, em
linha com o movimento de alta nos preços de empresas
cíclicas que vêm descontando uma expectativa de
retomada forte da economia global.
No ano estamos com retorno acumulado de 18,78%
frente a um retorno negativo de -0,10% do Ibovespa.
Acreditamos que esse resultado mostra a vantagem de
carregar uma carteira sistemática de forma diversificada
aos fatores de risco. Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital

Mantemos essa visão e hoje o fundo está posicionado nos fatores de Momentum, Quality (Brasil + US) e Value
com 39%, 30% e 26% do PL, respectivamente. A carteira está bastante pulverizada, estando exposta a 23
empresas e 9 segmentos, sem nenhuma concentração específica relevante.
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Fundos de Debêntures Incentivadas

O V8 Elva Debêntures Incentivadas FIC FIM CP fechou o
mês de abril/21 com retorno de 0,68%, equivalente a
326,49% do CDI. Em 12 meses e desde o seu início, o
fundo acumula retorno de 9,52% (443,91% do CDI) e
26,30% (148,84% do CDI).
No mês de abril, todos os fundos contribuíram
positivamente no retorno do fundo. O destaque foi para
o fundo Sparta Deb. Incentivadas que contribuiu com
0,22%. Os fundos ARX Elbrus, AZ Quest Deb.
Incentivadas e Sul América Deb. Incentivadas
contribuíram com 0,16%, 0,15% e 0,16%,
respectivamente.
No ano, o fundo está entregando retorno de 1,61%,
equivalente a 231,74% do CDI, tendo, também, como
principal gerador de alpha o Sparta Deb. Incentivadas.
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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.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital

JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21 ANO 12 
MESES ACUM.

V8 Elva 0,59% -0,32% 0,65% 0,68% - - - - - - - - 1,61% 9,52% 26,30%

% do CDI 396,36% - 325,43% 326,49% - - - - - - - - 231,74% 443,91% 148,84%

Fonte: V8 Capital

O V8 Elva Debêntures Incentivadas é um fundo isento de imposto de renda (IR) segundo a Lei. 12.431/2011.
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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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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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Nossos Fundos de Investimento

V8 Cash FIRF CP V8 Vanquish Termo FIRF V8 Veyron Smart Beta FIM V8 Elva Deb. Incentivadas 
FIC FIM CP V8 P1 Long Short FIM

V8 ANF Luxbridge Global 
Real Estate Dynamic 
Allocation FIC FIM IE

CNPJ 30.509.221/0001-50 36.017.289/0001-07 35.948.858/0001-67 28.849.591/0001-95 37.467.553/0001-69 37.452.866/0001-43

Administrador Santander Caceis Investor 
Services

Santander Caceis Investor 
Services BRL Trust Investimentos Santander Caceis Investor 

Services
Santander Caceis Investor 

Services
Santander Caceis Investor 

Services

Custódia Santander Caceis Investor 
Services

Santander Caceis Investor 
Services BRL Trust Investimentos Santander Caceis Investor 

Services
Santander Caceis Investor 

Services
Santander Caceis Investor 

Services

Taxa de Administração (% a.a.) 0,40% 0,40% 1,80% 1,10% 1,30% 1,38% (+0,12% do Master)

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

o CDI -

Aplicação Inicial R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 10.00,00

Movimentação  Mínima R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 1.000,00

Saldo Mínimo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00

Aplicação
D+0 (desde a 

disponibilidade
dos recursos)

D+0 (desde a 
disponibilidade
dos recursos)

D+1 (desde a 
disponibilidade
dos recursos)

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)

D+45 (a partir da data de 
solicitação)

D+15 (a partir da data de 
solicitação)

D+3 (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)

D+46 (a partir da data de 
solicitação)

D+17 (a partir da data de 
solicitação)

D+15 (a partir da data de 
solicitação)

Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre 
Crédito Livre

Renda Fixa Duração Livre 
Crédito Livre Multimercados Livre Multimercados Estratégia 

Específica
Multimercados Long Short 

Neutro
Multimercados 

Investimento no Exterior
Início do Fundo 31/05/2019 30/07/2020 31/01/2020 14/11/2017 29/01/2021 12/01/2021


