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The stock market is filled with individuals who know
the price of everything, but the value of nothing.

Phillip Fisher
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Caros clientes,

Gestores que se prezam sempre sabem onde estão os preços de mercado. É uma habilidade que se adquire
com a profissão. Com o tempo, desenvolvemos o hábito de conhecer a volatilidade de certos preços e
variáveis. Chegamos ao ponto de inferir preços de um ativo olhando para o preço de outro, por correlações
que guardamos na cabeça. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre o valor real dos ativos que
negociamos diariamente, já que a pandemia do Covid-19 descartou todas as premissas econômicas que
tínhamos para 2020.

“Valor” no mercado financeiro é uma variável estudada por muitos, falada por todos, mas conhecida por
poucos. O valor do juros, do câmbio, da bolsa, todos esses ativos têm um ponto em comum para definir seu
valor. Esses ativos dependem que algumas premissas se comportem dentro de condições normais de
temperatura e pressão. Essa condições geralmente são atribuídas à uma certa parametrização de expectativa
de crescimento econômico, inflação, nível de emprego, lucros das empresas, e um certo intervalo de
governança da política. Com o avanço da pandemia e intensificação da quarentena, uma crise política no Brasil
ameaça desencadear uma crise muito maior que a necessária (sendo que a magnitude da crise necessária já
seja uma das maiores contrações econômicos dos últimos 20 anos).

Mesmo com a névoa política, abril de 2020 foi um mês de menor volatilidade (não ausência da mesma) para 
os mercados. O Ibovespa subiu 10,25%, aliviando um pouco a grande desvalorização de março. O juros de 
dois anos cedeu cerca de 60 pontos base refletindo a expectativa de corte de SELIC, mas com muita 
volatilidade. O dólar valorizou 4,39% contra o real, refletindo um certo prêmio de risco e menores diferenciais 
de juros entre as taxas curtas dos EUA  e do Brasil. No começo de maio, a produção industrial apontou para 
uma queda mensal de 9,1%, já indicando a magnitude dos estragos da pandemia na economia real.

Apesar da melhora do nível da bolsa, a alta do câmbio parece refletir o descarrilhamento da situação 
institucional do país. Em abril testemunhamos na vida política do país:

Demissão do ministro da Saúde, cuja avaliação pela população era muito superior que a do próprio 
presidente da república; 

O ministro da educação que cria um incidente diplomático de cunho racista com a China, maior parceiro 
comercial do Brasil;

A saída do ministro da justiça e suas sérias acusações das intenções não republicanas do executivo com a 
polícia federal;  

A não linearidade do presidente da república com todos os outros poderes e até sua base popular central;  

Um crescente apoio do Presidente da República à atos de manifestação cada vez mais atrelados à tônica 
de um golpe de estado (volta dos militares);

O presidente negando a liberação dos seus resultados de COVID-19 e ao mesmo tempo tendo extenso 
contato físico com apoiadores;

Rumores da saída de Paulo Guedes após interferência em sua cartilha econômica por membros do próprio 
governo;

Mais de 30 pedidos de impeachment acumulados entre março e abril;

Rompimento do modus operandi do fisiologismo político do governo Bolsonaro (volta do toma lá da cá com 
os partidos do “Centrão”). 
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Covidnomics

Os fatos lembraram aos investidores que o Brasil pode ser um país de instituições sólidas, mas que ainda são
muito jovens do ponto de vista de congruência, harmonia, e volatilidade. Com essa volatilidade no plano
institucional, o Brasil não apenas se diferencia negativamente no plano global de prevenção, como força os
investidores a questionarem o que é o valor dos ativos no Brasil.

Há indícios de que Brasil está gerenciando a crise do coronavírus de maneira muito mais ineficiente que
outros países de porte similar. Países com forte viés populista, mais notoriamente Brasil e Estados Unidos,
travaram batalhas públicas entre seus presidentes e governadores dos maiores estados. Percebemos que
governadores e presidentes têm, no caso do Brasil e EUA, incentivos diferentes. Enquanto os governos
estaduais têm a preocupação de preservar o sistema de saúde, pois os estados e municípios são os
principais financiadores e utilizadores dos hospitais, o governo federal está mais preocupado em controle do
desemprego. Nesse embate, perde-se tempo precioso enquanto a doença rapidamente escala.

Apelidamos os incentivos econômicos da gestão da crise de “covidnomics”. Segue ilustração abaixo. O
números são meramente ilustrativos.
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A exemplo de Brasil e EUA, o governo federal
opera com uma clara intenção de reeleição
(Trump é candidato em 2020, e Bolsonaro
claramente opera com viés de reeleição), e
insistem na reabertura da economia. O caso
mais extremo é o caso do Brasil, onde o
presidente descredita a eficiência do
isolamento social, antagonizando seu
ministério da saúde e a OMS. Esse cabo de
guerra entre estados e união tem dois efeitos:
diminuição da eficiência do isolamento social, e
por consequência, aumento da escalada do
número de casos. Brasil e Rússia figuram hoje
como os dois maiores países que ainda não
viram o pico das infecções de COVID-19. Em
suma, “covidnomics” é isso: enquanto União e
governadores não se alinharem, o precioso
tempo perdido contribui para uma maior Elaboração: V8 Capital
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ineficiência do isolamento, atrasando o achatamento da curva do vírus, e possivelmente, gerando até um
descontrole.

Ficamos portanto, extremamente preocupados com a situação. A história recente mostra que países que
perderam o controle sobre a infecção tiveram que tomar medidas drásticas de isolamento, o lockdown, onde
apenas supermercados e serviços vitais ficam disponíveis e a circulação de pessoas sem justificativa é
multada. O Brasil corre o risco de sofrer esse processo lá na frente, o que geraria uma queda na atividade
econômica muito pior do que comparável com outros países. É nesse contexto que nos perguntamos o valor
dos ativos atualmente, dada o nível de incerteza da nossa resposta ao COVID-19.
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Como podemos enxergar no gráfico ao lado,
até o dia 04/05, o número de casos
confirmados do covid-19 no Brasil vem
crescendo de forma exponencial e sem sinais
de relaxamento, ultrapassando a casa de
100.000 casos.

Na atual conjuntura, o país segue para o pior
cenário: uma quarentena mais prolongada do
que em outros países.

As análises abaixo mostram isso. Abaixo,
podemos ver como a intensidade da
quarentena já provocou queda nos PMIs
(pesquisas de atividade econômica), mesmo
nos estágios iniciais da pandemia no pais, com
mortes por 100k habitantes muito menores do
que países como Itália e Espanha.

Fonte: SUS | Elaboração: V8 Capital
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Fonte: Johns Hopkins University, University of Oxford, V8 Capital

Entretanto, a falta de alinhamento político entre união e estados e o acirramento político sobre a questão da 
quarentena não permitiu o país alcançar níveis de isolamento social adequados. Como consequência, somos 
um dos países na contramão do controle da doença, com aumento do número de infectados em 482% nos 
últimos 30 dias, evidenciado no gráfico abaixo. 

Covidnomics
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Tudo isso nos aponta para uma consequência econômica mais forte que em outros países, não 
mencionando nossa restrição fiscal para estimular a recuperação. É nesse contexto que refletimos 
profundamente sobre o “valor” dos ativos no Brasil. Segue uma preocupação de primeira ordem: Os lucros 
da empresas listadas no Ibovespa. 

Das 72 empresas listadas na bolsa, 10 já apresentaram seus balanços. O crescimento de lucros no trimestre 
comparado com o trimestre passado é de 45% de queda (Itaú, Bradesco e Santander tiveram queda do lucro 
líquido no primeiro tri de 30,61%). Imaginemos que esse seja o placar final de crescimento de lucros nesse 
trimestre: queda de 45%. No atual patamar de 78.000 pontos com o atual múltiplo de 14x Lucro, os lucros 
teriam que subir 80% até o final do ano para que 78.000 pontos fosse o valor “justo” do Ibovespa. Isso não 
quer dizer que a bolsa não possa subir, mas mantido o atual patamar de lucros, ela ficará “cara”.

Pensando em Juros, uma regra de Taylor simplificada para o Brasil sugere que a SELIC pode descer ainda 
mais caso o desemprego aumente 2% e a inflação mantenha-se entre 3 a 2% no ano. Diferentes iterações 
dessas variáveis sugerem um ciclo de corte de pelo menos 100 pontos na curva (já esperado pelo mercado), 
mas havendo espaço teórico para o dobro disso. Estamos falando de SELIC no Brasil a possivelmente 2%. O 
“valor” da taxa de juros, depende mais do que nunca da CNTP de outras variáveis, principalmente política 
fiscal e variação cambial. 

Esse cenário desenha um ambiente desafiador para a gestão de investimentos: juros em patamares jamais 
vistos, e lucros empresariais decrescentes no horizonte de pelo menos um ano. Assim, continuamos 
cautelosos em nossas posições, underweight em bolsa,  cautelosos em créditos mais longos, e muito 
seletivos nos nomes. No longo prazo, há valor nas empresas, tanto no equity quanto no crédito; no curto 
prazo, é outra história. Na busca de “valor”, estamos calibrando o cenário para uma performance econômica 
pior do que outros pares de Brasil, e num ambiente de juros mais baixo, e dólar mais forte. 
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Fonte: Johns Hopkins University, University of Oxford, Bloomberg, V8 Capital
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V8 Cash FIRF CP |  Atribuição de Resultado
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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% - - - - - - - - 1,45% - 5,30%

% do CDI 100,72% 111,33% 158,38% 69,74% - - - - - - - - 111,43% - 114,52%

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. Este FUNDO tem menos de 12 (doze) meses. 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 entregou um retorno de 0,20%, equivalente a 69,74% do CDI em março.
Desde o seu início, em 31/05/19, o fundo está apresenta rentabilidade de 114,52% do CDI. O mês

continua bastante desafiador para o mercado de crédito privado. A baixa liquidez no mercado
secundário de crédito, causado em boa parte pela “corrida” na venda dos papeis pelos fundos com
liquidez, em geral, em D+0, vem causando uma certa disfuncionalidade no preço dos títulos. Desta
forma, o V8 Cash FIRF CP sofreu com remarcações em seus papeis de crédito (apenas LFs de bancos de
primeira linha), o que impactou negativamente.

O financiamento de termo, estratégia principal do fundo, mais uma vez se mostrou extremamente
eficaz, compensando grande parte do impacto negativo do crédito e mantendo o retorno do fundo
positivo. Como já abordamos em outras cartas, a estratégia de financiamento de operações termo é
contracíclica: quanto maior a volatilidade, mais rápido os contratos de termo são renovados e maior é o
alfa do fundo.

Entendemos que a estratégia de financiamento de operações de termo é complementar ao mercado de
crédito privado. O V8 Cash FIRF CP, faz um mix dessas duas estratégias, com um peso maior no
financiamento de termo, assim, o fundo não sofre com stress direcional e possui consistência,
segurança e alta liquidez.

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

O V8 Challenger FIM CP, apresentou retorno negativo de -1,98% no mês de abril. No ano, acumula retorno

de 0,26% e em 12 meses 6,99%.

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% - - - - - - - - 0,26% 6,99% 15,82%

% do CDI 227,21% 48,06% 376,55% - - - - - - - - - 19,95% 134,60% 140,12%
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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. 

Esse foi o primeiro mês desde o seu início que o fundo

entregou um resultado negativo, infelizmente. O V8

Challenger FIM CP tem como característica a baixa

volatilidade, após o aumento da volatilidade na bolsa

desde o mês de fevereiro/20, ajustamos a carteira

para se adequar a sua característica e deixamos as

posições em bolsa mais leves. Com o aumento da

volatilidade em diversos ativos aumentamos a posição

de crédito privado no fundo, tendo em vista ativos com

prêmios interessantes. A volatilidade dos mercados

inclusive no mês de abril acabou gerando

remarcações nos preços (por parte do administrador)

devido ao novo patamar spread de crédito.

Na segunda quinzena de abril, voltamos a montar posições táticas para aproveitar a recuperação de alguns 

ativos. Porém, devido ao stress politico criado com a saída e com o discurso do Ex-Ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sérgio Moro,  as posições do book tático apresentaram perdas. No longo prazo, o fundo 

continua apresentando resultado consistente. Em 12 meses o fundo apresenta retorno de 6,99%, equivalente 

a 134,60% do CDI, e desde o seu início 15,82% ou 140,12% do CDI. No gráfico acima, comparamos o retorno 

do fundo com o IHFA, índice de Hedge Funds da ANBIMA, em 12 meses o fundo está entregando retorno de 

5%, acima do índice. Esse alfa gerado é explicado pela baixa correlação do fundo com o índice Ibovespa. 

Entendemos que é o momento de deixar o fundo mais leve em bolsa para continuarmos gerando alfa. 

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital

15,71 

10,71 

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

 14,00

 16,00

 18,00

 20,00

m
ai

-1
8

ju
l-

18

se
t-

18

n
o

v-
18

ja
n

-1
9

m
ar

-1
9

m
ai

-1
9

ju
l-

19

se
t-

19

n
o

v-
19

ja
n

-2
0

m
ar

-2
0

 V8 CHALLENGER FIM CP  IHFA



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 FI Renda Fixa 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 Securities Services Santander Securities Services BRL Trust Investimentos

Custódia Santander Securities Services Santander Securities Services BRL Trust Investimentos

Rentabilidade Alvo 105%-110% do CDI 130% 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+30 (a partir da data de 

solicitação)
D+15 (a partir da data de 

solicitação)

Resgate
D+0 (a partir da data de 

solicitação)
D+32 (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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