


◼ Copom na encruzilhada e quebra-cabeças monetário. Copom 

acaba com os cortes na Selic, mas adiciona à equação os 

problemas de nossa capacidade produtiva e o tempo que as 

mudanças monetárias levam para fazer efeito real.

◼ Atividade soluçando, mas tendência ainda é positiva. 

Indicadores vieram abaixo do esperado, mas dados de consumo, 

serviços e indústria mostram tendência de crescimento.

◼ Inflação teve pressão que já se dissipou. Choque inflacionário 

das carnes ficou em dezembro, e alívio nos combustíveis gerou um 

IPCA abaixo do esperado pelo mercado.

◼ Índices americanos imunes ao vírus. Indicadores industriais dos 

EUA (PMIs) vieram acima do esperado, solidificando uma 

recuperação.

◼ Bancos Centrais seguem estimulando. Assim como em 

dezembro, os bancos centrais dos países desenvolvidos 

continuaram com pesados estímulos à economia.

◼ Mercados a todo vapor. Resultados das empresas no mercado de 

equity externo foram bem positivos, especialmente das empresas de 

tecnologia.



Isento de IR para 

Pessoa Física

O Endurance rendeu 0,27% (71,5% do CDI) no mês, melhorando a 

performance frente aos meses anteriores. O mercado está naturalmente 

mais calmo do que há alguns meses, fruto de menores resgates nos fundos 

de crédito privado. Neste momento, prezamos por ajustar a carteira do fundo 

para capturar oportunidades nos créditos com vencimentos mais longos (até 

agora neste ano, as melhoras nos preços ocorreram nos créditos com 

vencimentos mais curtos). No entanto, não comprometemos a qualidade de 

crédito, e buscamos sempre manter a volatilidade do fundo num patamar 

abaixo de 1% a.a., condizente com sua política de investimento.

O Endurance Plus mostrou boa performance em janeiro, de 0,43% (114% do 

CDI). O retorno deu-se ao “carrego” dos ativos de crédito – ou seja, quanto 

eles estão atualmente remunerando após os ajustes do ano passado. A 

expectativa é que os ativos no fundo se valorizem à medida que ocorram 

negócios no mercado, contribuindo ainda mais para sua performance futura.

Além disso, temos feito apostas táticas em riscos de juros, de acordo com 

sua política de investimento de volatilidade de até 1,5% a.a. Essas apostas 

visam aproveitar oportunidades de mercado, protegendo movimentos 

técnicos ou buscando adicionar desempenho.
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O Endurance Juros Reais teve retorno superior ao seu benchmark IMA-B5 

(média de alguns títulos públicos atrelados à inflação com prazo curto), dada 

a melhora nos preços dos créditos das empresas em janeiro e a diminuição 

das taxas dos juros futuros. 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.
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Para mais detalhes, visite www.journeycapital.com.br/resultados

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


O Expedition obteve retorno nominal de 0,46% no mês (122,5% do CDI). Seu 

retorno, bem acima do benchmark e de seu objetivo, é reflexo da normalidade 

do mercado de crédito (após o ajuste técnico do fim de 2019). O movimento 

trouxe excelentes oportunidades em crédito, com taxas excelentes. Não 

obstante, o foco do Expedition segue como uma alternativa de liquidez, com boa 

posição em caixa e títulos de empresas com alta qualidade de crédito e liquidez.

O Voyager obteve retorno nominal de 0,39% (104% do CDI). O retorno, acima 

do benchmark, tomou proveito de “carregos” melhores, mas sua alocação teve 

uma pequena queda devido à piora do crédito da Intercement nos últimos dias 

do mês (pelos poucos negócios praticados no mercado de secundário da 

dívida). Apesar desse revés, que possivelmente será revertido, o fundo 

mantém uma carteira com taxas atraentes, o que pode ser ainda mais 

beneficiado se o preço dos créditos subir nos próximos meses.
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