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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 internacional, após a aprovação do pacote de US$ 1,9 trilhões nos EUA, que incluiu os
cheques de US$ 1.400 para a população, aumento nos gastos com seguro-desemprego e funding para
vacinas e testes, agora a administração Biden está voltando as atenções para um plano de
infraestrutura que pretende renovar estradas, portos, saneamento e pontes no país, além de aumentar
investimentos em energias renováveis e capital humano. O governo está propondo um pacote de US$
2,5 trilhões que será investido ao longo de um horizonte de 8 anos. A proposta inicial para financiar
esses gastos é um aumento na alíquota estatutária sobre os lucros corporativos dos atuais 21% para
28%.
As negociações ainda estão no início, e já há resistência dos Republicanos com relação ao tamanho do
pacote. Não sabemos qual o volume total de gasto que será aprovado e nem qual será o impacto final
sobre a alíquota de impostos sobre os lucros. Porém, o impacto negativo sobre os earnings, devido ao
aumento na alíquota estatutária, pode vir a gerar um impacto líquido negativo sobre o crescimento dos
lucros das empresas do S&P500, com destaque para setores de tecnologia e saúde, que hoje pagam as
alíquotas efetivas mais baixas frente a mediana do índice.
Por parte do banco central americano, apesar da volatilidade nos mercados de juros, não vimos
mudanças relevantes na condução da política monetária. Com base na última reunião do FOMC que
ocorreu neste mês de março, o sinal do FED reforça a visão de que os juros americanos devem
permanecer em 0% pelo menos até 2023. Mesmo com o CPI que deve ficar acima de 3% no próximo
trimestre do ano, devido ao crescimento mais forte da economia americana no mesmo período, o FED
deve continuar a se mostrar disposto a conviver com uma inflação mais alta até atingir o pleno
emprego.
Na Europa o atraso na vacinação e o aumento nos casos de Covid-19 em alguns países estão causando
retomadas nas medidas de restrição. França e Itália adotaram restrições que vão se estender pelo mês
de abril e na Alemanha uma quebra na oferta de semicondutores vai afetar a produção de veículos.
Com isso, a economia na Europa deve mostrar sinais mais fortes de recuperação apenas a partir do
terceiro trimestre.
Os PMIs dos países desenvolvidos têm contado todos a mesma história. O setor industrial está forte,
com aumento na demanda, mas com problemas nas cadeias de suprimento. Isso suporta um cenário
bastante positivo para os preços das commodities, mas também suporta uma expectativa de leituras de
alta nos índices de inflação dos próximos trimestres, à medida que as empresas estão conseguindo
repassar preços devido à retomada na atividade.
O primeiro trimestre de 2021 foi o melhor trimestre para as empresas de Value desde 2000. O índice
Bloomberg US Pure Value, que mede o retorno total de uma carteira teórica com empresas de Value
nos EUA, fechou o trimestre com alta de 7,73% e pudemos observar retornos expressivos em fundos
quantitativos de Value assim como de gestores discricionários que costumam se expor mais a ações de
negócios com valuation descontado.
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Empresas no fator Value geralmente são negócios da velha economia, com uma base de ativos mais
alta e com mais alavancagem operacional. Em momentos de recuperação econômica esses negócios
tendem a reportar taxas de crescimento robustas nos lucros principalmente devido à alavancagem
operacional, pois o crescimento das receitas vem acompanhado de expansão das margens.

Dessa forma, o tema de rotação Value vs Growth que marcou esse trimestre é uma consequência direta
das expectativas de retomada da economia para os próximos anos. Como mencionamos anteriormente,
os PMIs de países desenvolvidos têm sugerido que os próximos trimestres serão bastante positivos
para o setor industrial no mundo. Além disso, conforme a vacinação avançar nos EUA e Europa,
devemos ver uma reação mais forte do setor de serviços nos países desenvolvidos e China.

Os economistas já apontam para um crescimento global entre 6% e 7% para 2021, puxado
principalmente pelos EUA e China. Na China a rápida contensão do vírus ajudou o país a retomar à
normalidade mais rápido, enquanto nos EUA os fortes estímulos fiscais e monetários ajudaram na
recuperação e melhora das expectativas.

É interessante notar que esse outperformance de Value também pôde ser observado de forma indireta
na performance dos índices de ações. Enquanto o S&P500 fechou março com retorno de 4,24% o
Nasdaq, que tem uma concentração maior de empresas de tecnologia e com valuation mais caro,
fechou o mês com retorno de apenas 0,41%. O próprio Ibovespa, que devido a sua alta concentração
nos setores de Financials, Energia e Materiais Básicos tem uma correlação alta com o fator, fechou o
mês em alta de 6,00%, apesar de todas as incertezas internas ligadas tanto à vacinação quanto ao
cenário político para o próximo ano.

No cenário local, com o atraso no início do processo de vacinação e piora no número de casos e mortes
a economia já está sentindo os efeitos das novas medidas de lockdown impostas pelos governos locais
para conter a evolução do vírus. Os últimos dados do setor industrial mostraram uma piora e as leituras
vieram abaixo das expectativas. O retorno do ex-presidente Lula ao debate político contribuiu para a
piora do sentimento, na medida em que torna o cenário eleitoral de 2022 mais incerto. Congresso e
Ministério da Economia estão em discussões para resolver o orçamento. Orçamento e fiscal são temas
relevantes e a incerteza com relação a essa definição tem deixado os mercados de câmbio e juros mais
estressados.
Na última reunião do Copom o BC surpreendeu o consenso com uma alta de 75bps e já sinalizou que
na próxima reunião deve subir mais 75bps. O fiscal é um risco que pode impossibilitar o BC de manter
taxas estimulativas por mais tempo.
Apesar do cenário global positivo para commodities e fator value, que tendem a ser um vento a favor de
emergentes, esses temas locais podem causar o Ibovespa a ficar para trás quando comparado com
outros mercados. Países emergentes expostos aos mesmos drivers de retorno, mas com sentimento
menos negativo estão outperformando o mercado local. Vide México, Chile e Índia.
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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% - - - - - - - - - 0,50% 2,39% 7,60%

% do CDI 121,89% 92,43% 98,21% - - - - - - - - - 103,91% 107,58% 114,35%

V8 Vanquish 0,19% 0,16% 0,28% - - - - - - - - - 0,63% - 2,20%

% do CDI 129,22% 117,47% 139,00% - - - - - - - - - 130,07% - 170,80%

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 março com retorno de 0,20%, equivalente a 98,21% do
CDI. Em 12 meses e desde o seu início, o fundo está acumulando 107,58% do CDI e 114,35% do CDI,
respectivamente.

O V8 Vanquish Termo FIRF entregou retorno de
0,28% em março/21, equivalente a 139,00% do CDI.
No ano e desde o seu início o fundo está
acumulando retorno de 130,07% do CDI e 170,80%
do CDI.

Com uma maior concentração da estratégia na
carteira, mesmo em um mês com menor nível de
antecipação, o fundo conseguiu entregar um
excelente retorno ao seus cotistas. A volatilidade
do fundo é de 0,25% e Sharpe de 5,18. A liquidez é
em D+7 e aplicação mínima de R$ 100,00.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital

Em março identificamos um menor volume de
antecipações de contratos de financiamento de
termo, impactando o retorno do fundo no mês.
Ainda assim, por ser um fundo pós-fixado, vamos
surfar a alta da taxa de juros ao longo desse ano.
Entramos em um novo ciclo de alta, onde, na
última reunião o COPOM elevou a Taxa Selic em
75bps e já sinalizou uma nova alta de 75bps na
próxima reunião.

Entendemos que esse é um ótimo momento para
alocar em fundos que utilizam o financiamento de
termo como estratégia principal. 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 6,76%, enquanto o Ibovespa valorizou 6,00%. No ano e desde
o seu início, o fundo está acumulando retorno de 7,51%% e 14,20%, contra -2,00% e 2,53% 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% - - - - - - - - - 7,51% 43,53% 14,20 2,53%
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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 Value contribuiu bastante para o retorno
no mês, porém a estratégia de Momentum foi a maior
ganhadora. É interessante para reforçar que Momentum
não é a mesma coisa que Growth. Por ser um fator com
rebalanceamento mais recorrente e que foca nas
empresas com rentabilidade relativa superior, a rotação
da carteira de Momentum faz com que o perfil do
portfolio dessa estratégia mude conforme as tendências
setoriais mudam.
Quando analisamos a atribuição do fundo por setores, as
maiores contribuições vieram dos setores Industrial,
Materiais Básicos e Utilities,. Na carteira de Momentum Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
temos as ações dos setores Industrial e Materiais Básicos e na carteira de Value temos as Utilities.
No ano estamos com alpha acumulado de 9,51% frente ao Ibovespa. Acreditamos que esse resultado mostra a
vantagem de carregar uma carteira sistemática de forma diversificada aos fatores de risco. Mantemos essa visão
e hoje o fundo está posicionado nos fatores de Quality (Brasil + US), Momentum e Value com 40%, 37% e 21% do
PL, respectivamente. A carteira está bastante pulverizada, estando exposta a 23 empresas e 16 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 março/21 com retorno de 0,65%, equivalente a
325,43% do CDI. Em 12 meses e desde o seu início, o
fundo acumula retorno de 9,05% (407,41% do CDI) e
25,45% (146,04% do CDI).
No mês de março, todos os fundos contribuíram
positivamente no retorno do fundo. O destaque foi para
o fundo Sparta Deb. Incentivadas que contribuiu com
0,25%. Os fundos ARX Elbrus, AZ Quest Deb.
Incentivadas e Sul América Deb. Incentivadas
contribuíram com 0,15%, 0,18% e 0,11%,
respectivamente.
No ano, o fundo está entregando retorno de 0,93%,
equivalente a 190,41% do CDI, tendo 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% - - - - - - - - - 0,93% 9,05% 25,45%

% do CDI 396,36% - 325,43% - - - - - - - - - 190,41% 407,41% 146,04%

Fonte: V8 Capital
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O V8 Elva Debêntures Incentivadas é um fundo isento de imposto de renda (IR) segundo a Lei. 12.431/2011.
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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


