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1. INTRODUÇÃO

Após o término de mais um ano muito turbulento, a LOGOS CAPITAL já apresenta sinais de recuperação. Desde sua criação, seu

principal produto, o Logos Long Biased (focado apenas em ações), obteve uma performance acumulada de 74,4%, contra o benchmark

IPCA +Yimab de 30,6%. No mês de dezembro, o fundo performou +7,64, recuperando parte das perdas e encerrando o ano com queda

de –10,4%, vs. Ibovespa com –11,9%. Já o Logos Total Return, nosso produto mais arrojado, que segue a mesma carteira de ações do

Long Biased, mas tem a liberdade para investir em outros mercados, performou +16,7% apenas no mês de dezembro, também

amenizando perdas e totalizando –18,2% no consolidado de 2021. Desde o início, o fundo Total Return acumulou uma performance de

+229,9%.  

OVERVIEW DE 2021 

Começamos nosso review pelo principal tema do último biênio: Covid19. Para tanto, vamos relembrar que no começo de 2021 o

mercado se animava com a perspectiva de uma vacina, que de fato veio ao longo do ano e, também, da retomada da economia.

Porém, as novas variantes descobertas (Delta e Ômicron) geraram certo pânico durante a segunda metade do ano. Países tiveram de

impor medidas de contenção do vírus e retroceder em algumas imposições de distanciamento social. Tal cenário nos parece ser uma

nova realidade: teremos que conviver com a pandemia por mais tempo, mesmo que de forma muito mais pacífica. 

Meteoro: Quanto ao âmbito fiscal, o mercado brasileiro ficou mais volátil no segundo semestre de 2021 dada a preocupação com a

mudança da regra do teto de gastos. A PEC dos Precatórios, alternativa criada pelo governo Bolsonaro para viabilizar o pagamento do

novo programa de transferência de renda, Auxílio Brasil, descredibilizou o governo brasileiro e levantou a dúvida do possível problema

fiscal inerente aos gastos com precatórios para os próximos anos. Neste sentido, a taxa das NTN-Bs longas saltou mais de 100bp no

semestre. Nosso ponto de vista é que, de fato, houve uma quebra de expectativa com a mudança do teto, porém, a foto de hoje nos

parece muito melhor do que a perspectiva deste filme, que ainda não conhecemos o final. 

Treasury: Nos Estados Unidos foi nítida a ocorrência de uma inflação mais persistente ao longo do segundo semestre. Além disso,

houve grande preocupação do mercado quanto à conduta da política monetária do FED. Olhando para 2022, o Tapering (retirada

gradual de estímulos econômicos pelo governo) já parece absorvido pelos mercados, porém, a alta de juros norte americano ainda

gera dúvidas, tanto sobre sua magnitude, quanto sobre a data de início do próximo ciclo. Sem dúvidas, o tema será catalizador de

grande volatilidade ao longo deste primeiro trimestre do ano. Nossa percepção é de que entraremos num momento de acomodação

das taxas de juros num patamar mais elevado, mas não necessariamente teremos solavancos abruptos de alta, sobretudo nos

mercados desenvolvidos. 

Eleições: O cenário político em 2021 se demonstrou instável durante todo o decorrer do ano, com Bolsonaro perdendo influência de

forma gradativa. A corrida presidencial para 2022 apresentou seus primeiros sinais já no meio do ano. De imediato, a presença do ex-

presidente Lula no jogo significou uma forte ameaça ao governo Bolsonaro e, consequentemente, uma disputa extremamente

polarizada. Durante a segunda metade do ano, a presença de Sérgio Moro na disputa evidenciou a existência de uma terceira via e,

além disso, uma possível aliança entre Lula e Alckmin denota a intenção do petista em se aproximar do “centro”. Sem dúvida, este será

um dos principais temas para o mercado doméstico em 2022, e ainda muito prematuro dizer o desfecho final. 
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Carteira: Performamos bem no primeiro semestre (27,8% no Total Return e 17,7% no Long Biased), o e segundo semestre

acabou dragando nosso desempenho anual conforme mencionado acima. Os gráficos abaixo ilustram bem os drivers

dessa virada, evidenciando os principais ganhos e perdas. O principal destaque sem dúvida foi o setor de consumo, muito

atrelado a dinâmica doméstica brasileira. É interessante perceber também que o mesmo setor de consumo foi um dos

principais drivers para o resultado negativo do segundo semestre, principalmente pelo pessimismo trazido pelas novas

variantes do Covid-19.
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2. VISÃO DE RENDA VARIÁVEL DA LOGOS

O ano de 2021, como todos os outros, foi de muito aprendizado para a LOGOS CAPITAL. Começamos a reverter a

situação negativa já em dezembro, Logos Total Return (+16,72%) e Logos Long Biased (+7,64). Para 2022,

continuaremos com uma carteira majoritariamente comprada, já que entendemos que alguns ativos estão muito

descontados. No Total Return, estamos adotando uma postura mais oportunística nos nossos hedges, e adaptando

nossas posições de forma a evitar risco desnecessário. No gráfico abaixo é possível ver a nossa alocação setorial. Ao

longo do mês iremos publicar uma nova carta com alguns pontos que acreditamos ser relevantes para nossa visão e de

como iremos enfrentar o ano 2022 que será muito desafiador, porém com muitas assimetrias que podem nos trazer

grandes oportunidades. 
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AVISO LEGAL

 A LOGOS CAPITAL não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações

contidas neste documento são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de

investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste documento constitui uma solicitação,

oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários ou

instrumentos financeiros. As estratégias, 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 do fundo. Os métodos utilizados pelo gestor para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito

não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo. O fundo pode estar exposto a

significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A rentabilidade divulgada não é líquida de

impostos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este documento não constitui o prospecto previsto no código

de autorregulação da Anbima para a indústria de fundos de investimento. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e

regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O fundo não conta com a garantia do administrador, do

gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do fundo garantidor de crédito – FGC. Este fundo está autorizado a realizar

aplicações em ativos financeiros no exterior. Informações sobre investimentos e ativos financeiros podem ser encontradas em

www.comoinvestir.com.br.

Informações finais:
Rua Joaquim Floriano - 960 - cj 62 | São Paulo - SP - CEP: 04534004

www.logoscapital.com.br

Logos Capital

@logosgestora

+55 (11) 4130-5510

 Logos Capital

@capital_logos

contato@logoscapital.com.br

https://comoinvestir.anbima.com.br/
https://www.logoscapital.com.br/
https://www.facebook.com/LOGOS-Capital-1098391470367236
https://api.whatsapp.com/send?phone=551141305510
https://www.instagram.com/logosgestora/
https://www.linkedin.com/company/14041855/admin/
https://twitter.com/capital_logos
https://www.facebook.com/LOGOS-Capital-1098391470367236
https://www.instagram.com/logosgestora/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551141305510
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https://www.linkedin.com/company/14041855/admin/
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