


◼ Inflação de dezembro assusta, mas é só um choque. Apesar do susto (e 

de várias notícias negativas), o mercado continuou a embutir otimismo na 

economia brasileira ao longo do mês - com novas máximas do Ibovespa, 

queda do risco país e certo alívio do Dólar.

◼ Mistérios da política monetária. Com o fraco desempenho da economia 

nos últimos 3 anos e a tímida retomada do mercado de crédito privado, 

ainda não conseguimos ver os efeitos da queda de juros de forma tangível 

na economia real.

◼ Ano novo, PIB novo. Últimos indicadores de atividade mostraram que a 

recuperação da economia brasileira nos últimos meses foi irregular e 

gradual, levando-nos a rever a projeção do PIB do 4T de 1% para 0,5%.

◼ Um excelente final de ano. Dezembro foi bastante positivo, com notícias de 

que a fase 1 do acordo entre EUA e China já estava com data para assinatura 

e indicadores chineses (como produção industrial e PMIs) acima do esperado.

◼ Resolução de ano novo: crescer mais. Em 2019 a economia global teve um 

desempenho relativamente robusto, apesar de alguns choques negativos - e 

vários bancos centrais já voltaram a considerar crescimento para 2020.

◼ Resolução de ano novo (2): Inflação no mundo desenvolvido. O grande 

desafio dos bancos centrais é tentar aproximar a inflação das metas de política 

monetária antes da próxima grande desaceleração da economia global -

dinâmica que busca devolver aos BCs a munição gasta nos últimos anos.



Isento de IR para 

Pessoa Física

O Endurance teve um desempenho substancialmente melhor na segunda metade do mês, 
graças à normalização do mercado de crédito privado. Os preços dos ativos voltaram ao 
normal e os resgates dos fundos no mercado diminuíram, deixando de pressionar o 
mercado. Outras figuras do mercado financeiro atuaram, comprando excelentes ativos 
com ótimos preços. A performance do fundo ficou positiva em 0,07% (19,7% CDI) pois 
alguns ativos ainda sofreram o final do movimento do ajuste de crédito. Nos últimos dias 
do mês o fundo ficou consistentemente acima de 150% do CDI. Após um novembro ruim, 
em dezembro a volatilidade diminuiu (fruto de um mercado mais saudável) e entramos 
2020 com o fundo investido em bons projetos de infraestrutura e com taxas atrativas.

A análise é a mesma do Endurance - devido a algumas remarcações (que em boa parte já 
voltaram), a performance terminou positiva em 0,14% (38,4% CDI). Nos últimos dias do 
mês, o desempenho também ficou firme acima de 150% do CDI.
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O Juros Reais teve um bom desempenho durante o mês, beneficiando-se da melhora dos 
preços de crédito e da boa perspectiva futura de juros no Brasil – cuja contribuição foi 
maior nos últimos dias do ano. O fundo está exposto na inflação composta com juro real. 
Quando há expectativas macroeconômicas positivas (juro futuro menor, inflação menor 
etc.), os ativos de crédito privado tendem a valorizar-se, contribuindo para o retorno do 
fundo. Nota: Em atendimento à regulação da CVM no. 555, art.50, a rentabilidade nominal das cotas não pode ser divulgada nos 

primeiros 6 meses de existência do fundo.

Isento de IR para 

Pessoa Física

O Expedition performou levemente abaixo do CDI, com retorno de 0,30% (80,2% CDI), 
devido à remarcação do preço de um ativo de crédito (Hapvida) que acabara de entrar em 
negociação após o final do ciclo de piora dos preços. Isso atrapalhou a performance do 
fundo de forma pontual (e temporária). Após esse evento, o fundo performou em linha com 
o esperado, mostrando bom carrego e baixa volatilidade.

O Voyager performou levemente abaixo do CDI, com retorno de 0,32% (85,7% CDI), 
também devido à remarcação de Hapvida, mas já voltou à normalidade. Com o mercado 
de crédito mais saudável, esperamos que nos próximos meses o fundo performe 
consistentemente acima do benchmark com risco diversificado de carteira.

Para mais detalhes, visite www.journeycapital.com.br/resultados

http://www.journeycapital.com.br/resultados
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