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You can´t predict. You can prepare.

Howard Marks



Março, 2020

Caros clientes,

Investidores bem sucedidos e experientes geralmente são atentos à armadilhas comportamentais. Vivência de
crises, somada ao mapeamento das heurísticas comportamentais didaticamente apontadas por Daniel
Kahneman trouxe essa lucidez à comunidade de investimentos moderna. Com isso, apenas os mais
experientes conseguem calibrar risco e aguentar posições custosas no curto prazo para lográ-las vencedoras
no médio e longo prazo. A armadilha comportamental que me refiro é a armadilha do nível de preço: acreditar
que uma melhora pontual do humor do Sr. Mercado possa sugerir que os investidores estejam convencidos
que o problema está resolvido. Em bom português, é o rabo balançando o cachorro.

Acessar o mindset de períodos passados e compará-los com sua performance subsequente acaba sendo um
dos recursos mais valiosos que temos. Poucas profissões permitem tal mensuração objetiva da congruência
do que a de gestor de fundos: temos por hábito (e regulação) registrar nossas convicções, e publicamos nossa
performance diariamente. Explicar um mês de performance ruim quando o mercado cai é relativamente fácil.
Explicar que você antecipou o movimento, mas não conseguiu aproveitar, é muito mais difícil. É como ir numa
corrida de cavalos, publicar com antecedência o resultado da corrida nas mídias sociais, acertar, e
simultaneamente perder dinheiro tendo apostado em outro resultado. Mas voltaremos nesse ponto em breve.

Em março, o mundo se transformou e reprecificou todos os preços relativos do mundo, inclusive valores
políticos e sociais. Com a contaminação de mais de 700 mil pessoas e mais de 34 mil óbitos somente no mês
(dados da OMS), o sistema de saúde Europeu colapsou. Mortos sendo cremados sem funeral e o explosivo
número de médicos sendo contaminados trouxe um problema distante da China em uma realidade que passa
24 horas na mídia internacional e local. Líderes globais contraindo Covid-19 diariamente, Presidentes dando
cavalo-de-pau em suas políticas de quarentena, discórdia sobre políticas de saúde entre os níveis federativos e
estaduais em diversos continentes: fatos corriqueiros de março de 2020.

Com isso, a resiliência do mercado financeiro foi posta à prova, assim como a gestão de risco de diversos
fundos icônicos. Fundos de gestores renomados chegaram a perder quase 70% de seus patrimônios em seus
piores momentos. Por enquanto, o dia 23 de Março marca ponto mínimo mais recente dessa crise, onde o
Ibovespa acumulou cerca de 42% de queda no ano.
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Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital



Março, 2020

Cenário

Recordando o mês que durou um ano, em março tivemos:

Circuit breakers (6 no total) nos mercados de juros e equities, alguns dias mais de uma vez;

Quebra da OPEP, implodindo as ações e o crédito de empresas de energia globalmente;

Queda intraday de mais de 17% do Ibovespa, terminando 12 de março com 14,78% de queda no dia

Proibição de venda a descoberto em diversos países;

Estímulos fiscais e monetários como nunca havia se visto antes, nos EUA, Zona do Euro e Japão;

A volatilidade da bolsa brasileira bateu mais de 40% ao ano, de uma média de 20% dos últimos dez anos;

Cotação do Dólar futuro permanecendo acima 5 reais;

Spread da taxa básica (SELIC) com juros de 10 anos a mais de 600 pontos base.

Por último, duas premissas básicas do mercado financeiro --- a habilidade de desfazer de uma posição sem
afetar materialmente o preço --- e a habilidade de executar uma ordem dentro do horário de funcionamento
do pregão --- deixaram de existir no mês. Tão sério como um soldado que precisa puxar o gatilho para
neutralizar um inimigo que avança em sua direção, ou um cirurgião cujo bisturi fica repentinamente cego no
momento mais crítico de operação cardiovascular, a funcionalidade dos mercados implodiu inúmeras vezes
em março.

O que nos traz ao ponto inicial de nossa conversa: a capacidade de antever acontecimentos por meio de
análise deveria andar de mãos dadas com a capacidade de executar tal visão. Terminamos nossa carta de
fevereiro com as seguintes previsões:

“...Crescimento Chinês muito menor que os 6% esperado para 2020, com alguns economistas estimando
entre 3,5% e 4,5%.” A estimativa atual é de crescimento de 4% vis a vis de 6% de Janeiro deste ano.

“...Aumento de expectativas de corte de juros em diversos países no mundo”. Bancos centrais
sincronizaram cortes de política monetária com diversos cortes de emergência em março. Houve um corte
de juros de 150 bps nos EUA e 50 bps no Brasil (na data do COPOM).

3

"...sustentação do nervosismo nos mercados e
desconto dos ativos de risco, principalmente
equities globalmente.“ Em março, 15% da
capitalização de mercado global foi perdida. Da
máxima de fevereiro até a mínima de Março, o
mundo perdeu 30,6% de capitalização de
mercado das principais bolsas de valores listadas
--- equivalente a 31% do PIB mundial (Dados
Bloomberg e Banco Mundial).

“...e desvalorização de moedas de países
emergentes.” O Peso mexicano e Real
desvalorizaram 13,9% e 17,8% contra o Dólar em
Março.
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Cenário

Sim, acertamos o cenário. E agora, o fato que nos
deixa sempre humildes nessa profissão: foi possível
capitalizar integralmente nessa visão? Infelizmente
não. A justificativa é a “tal da vol”. A volatilidade foi
tamanha que, mesmo que posições pequenas
acabavam sendo terminadas por estourarem seus
limites de risco minutos depois de serem executadas.
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Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital

crise. ” (quotação livre). Essa diretriz se provou extremamente bem sucedida num contexto de volatilidade que
derrubou os investidores mais experientes e mais consistentes da indústria.

A única diretriz que conseguimos executar
integralmente durante março foi a única que
possuímos sem dependência externa: diminuir
drasticamente o risco de todos os fundos. Essa
acaba sendo um dos pilares de gestão de risco que
Nassim Taleb prega: “É impossível prever quando um
cisne negro vai acontecer. Mas é possível executar
um bom plano de contingência e como lidar com a

Fonte: Bloomberg | Elaboração: V8 Capital

O Ibovespa fechou o mês no campo negativo mais
um mês, com desvalorização de -29,90%. Essa foi a
segunda maior queda mensal do índice na história, a
maior aconteceu em agosto de 1998 (-39,60%), ano
que ficou marcado pela crise financeira da Russia.

O IFIX também fechou o mês com retorno negativo
(-15,85%), Em 12 meses, o índice quase zerou o seu
ganho acumulado nos últimos meses de 2019,
fechando com 0,45% positivo. Com o rápido
aumento da contaminação, aumentaram também as
incertezas no mercado imobiliário, afetando também
o IFIX.

O dólar comercial fechou março com 15,56% de
valorização contra o real e acumula alta de 33,41%
em 12 meses.

O IHFA, índice que mede a performance dos fundos
multimercados, encerrou o mês com queda de -
6,24%, muito puxado pela queda da bolsa, uma vez
que, muitos fundos multimercados do mercado
mantém posição em bolsa.

O CDI encerrou o mês com 0,34% positivo e
acumula 5,44% em 12 meses.
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V8 Challenger FIM CP | Atribuição de resultado

O V8 Challenger FIM CP, apresentou retorno de 1,27%, equivalente a 376,55% do CDI em março. No ano,

acumula retorno de 2,28% ou 225,77% do CDI e em 12 meses está acumulando 179,34% CDI.

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% - - - - - - - - - 2,28% 9,75% 18,16%

% do CDI 227,21% 48,06% 376,55% - - - - - - - - - 225,77% 179,34% 165,48%
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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. 

Nosso fundo multimercado, conseguiu performar de

forma bem relevante no mês de março devido ao

alpha gerado pelo book tático. A principal estratégia foi

a compra de Índice Bovespa abaixo de 70.000. Esse

nível demostrou que o índice estava sobre vendido

naquele momento e conseguimos capturar o alpha na

reversão nos dois pregoes posteriores, recuperando

assim, as perdas do mês, onde nossas posições crédito

e de carrego apresentaram perdas. Fundos icônicos

cobiçados pelo mercado, em seus piores momentos,

devolveram mais de 2 anos de rentabilidade em

praticamente duas semanas de março. O índice de

Hedge Funds da ANBIMA (IHFA) devolveu 14 meses de

performance em 4 semanas. Quando a indústria têm esse tipo de performance, é mais uma evidência, além

das várias mencionadas acima, da disfuncionalidade dos mercados. Entretanto, não quer dizer que não hajam

ganhadores nessa crise. Diversos fundos performaram bem, mas são uma ínfima minoria.

Mais uma vez, ficamos satisfeitos com o resultado do V8 Challenger FIM CP no mês. Março ficou marcado

como a crise mais rápida da história. O Ibovespa fechou como a segunda maior queda da história, atrás

apenas de agosto de 1998, ano que ficou marcado pela crise financeira da Russia (-36,86%). Apesar do

aumento da volatilidade, o fundo continua cumprindo uma de suas principais características: preservação de

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% - - - - - - - - - 1,25% - 5,09%

% do CDI 100,72% 111,33% 158,38% - - - - - - - - - 123,24% - 117,56%

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 excelente retorno de 0,54%, equivalente a 158,38% do CDI
em março. Desde o seu início, em 31/05/19, o fundo está apresenta rentabilidade de 117,56% do CDI.

Como já abordamos em outras cartas, a estratégia de termo é contracíclica: quanto maior a volatilidade,
mais rápido os contratos de termo são renovados e maior é o alfa do fundo. Essa estratégia tem sido
extremamente bem sucedida na crise, a volatilidade forçando a renovação dos contratos junto com
nossa expertise, faz com que cerca de 90% dos contratos sejam renovados. Hedges em juros, e caixa
para overweight gradual em taxas melhores em crédito também ajudaram.

Por adotar uma estratégia diferenciada dos tradicionais fundos de liquidez (normalmente produtos de
liquidez usam papeis de crédito privado para acrescentar alfa no fundo), o V8 Cash FIRF CP vem se
tornando um dos melhores fundos de liquidez do mercado. Uma das principais vantagens da estratégia
de financiamento de termo é justamente não ter drawdown. No gráfico abaixo, nós fizemos uma analise
do V8 Cash FIRF CP com índice dos papéis de crédito privado (Idex-CDI JGP) calculado pela JGP.

Nesses últimos meses, o mercado de crédito
privado passou por dois estresses, sendo o
primeiro iniciando em outubro com seu pico em
novembro quando os papéis sofreram com uma
reprecificação. O segundo estresse, no mês de
março, também se deu pela marcação a mercado,
mas dessa vez foi caracterizado pela diminuição da
liquidez no mercado secundário como um todo.
Estruturalmente, o fundos de crédito no Brasil
sofrem de funding gap, com seus ativos com

duration de 2 anos na média e passivos de D+0.
Em épocas de estresse sistêmico como agora,
testemunhamos o efeito de liquidações de ativos
forçadas para honrar resgates.
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Todo esse cenário nos indica que o V8 Cash FIRF CP deve compor a carteira de liquidez de todos os
clientes. Os momentos de crise são os períodos que o fundo tende a se comportar melhor, trazendo
uma proteção e maior solidez para a parcela liquida da carteira.

Fonte: Quantum | Elaboração: V8 Capital
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Olhando para frente

Não acreditamos que a crise do Covid-19 tenha acabado, nem para sociedade nem para o mercado financeiro.
Com menos risco nos fundos, estamos observando a evolução do vírus e seus potenciais impactos. Mas já é
possível mapear algumas consequências:

Aumento massivo do desemprego global e queda de atividade para níveis recessivos: Apenas nos EUA,
houve um aumento mensal de 3.5 milhões de desempregados no começo de março. No Canadá o número foi
de 1.5 milhões para o mesmo período. Haverá um choque global de desemprego, e o impacto na atividade
será, mesmo com estímulos fiscais, considerável. No Brasil, a pesquisa FOCUS já aponta para uma queda do
PIB de 2020 de 0,5%. Henrique Meirelles, secretário de finanças do estado de São Paulo trabalha com um
cenário de queda de PIB Nacional de 3% em 2020. A Goldman Sachs estima que o PIB no Brasil contrairá
3,4% em 2020.

Eventual “ desquarentinização” da população global, seguidos de “requarentinizações”: Esse será o maior
risco para os mercados, pois poderá precificar uma depressão econômica global e ou regional. A China acaba
de proibir a entrada de estrangeiros dado o receio de reinfecção. Acreditamos que existe um maior downside
para o mercado de crédito globalmente caso tenhamos recorrência de novos focos de reinfecção em massa
que causem paralisações mais prolongadas, algo que atualmente não está sendo discutido como cenário base
global.

Surpresa positiva e negativa com as curvas de COVID-19 no mundo: No Brasil as próximas semanas trarão
um “susto” com o aumento de casos dada nossa incapacidade de testar e falta de protocolos médicos de
mapear casos suspeitos. Em breve, o Brasil passará a ser um dos piores cases de infecção do vírus
globalmente (gostaríamos de estar errados nessa). Tal aceleração no reconhecimento dos infectados poderá
ter ramificações políticas que desabonem ainda mais o capital político do Presidente Bolsonaro.
Simultaneamente, os dados sugerem que o pior momento na Espanha e Itália já passou.

Novas rodadas de estímulo fiscal, e monetário: Nos EUA, a líder da Câmara, Nancy Pelosi já começou a
organizar uma nova rodada de estímulos dias depois de Donald Trump assinar um pacote de estímulos de
cerca de 10% do PIB (2 trilhões de USD). Como consequência, as curvas de juros do mundo inteiro deveriam
ficar mais “empinadas” vis-a-vis os níveis pré-crise, com maiores prêmios na ponta longa sinalizando a piora
fiscal.

Queda no dividend yield de alguns setores com histórico de bons pagadores: A crise prejudicará o fluxo de
caixa do sistema corporativo global como um todo. Diversas empresas já começaram a anunciar cortes em
dividendos. Isso terá impactos importantes, pois essas empresas são historicamente vistas como porto seguro
em períodos turbulentos e poderá gerar mais volatilidade nas realocações em equities.

Até Abril,

Time 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 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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