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 PIB fraco. Resultado do PIB do 4T de 2019 mostrou dados nada 
animadores. Apesar do crescimento, os dados de investimentos 
surpreenderam negativamente.
 COVID-19 na política monetária. Com a chegada do vírus, o 
Banco Central precisou rever sua trajetória de juros – pois havia dito 
que o ciclo de cortes seria interrompido.
 Câmbio na Lua. Com juros baixos e maior chance de queda da 
Selic, a taxa de câmbio alcançou seu maior patamar, superando 
R$4,80.

 O mundo prostrado. Países sofrem o impacto do vírus, com 
algumas economias completamente paralisadas (como a italiana). A 
pandemia se espalha pelo continente europeu e americano, mas na 
Ásia os casos já começam a diminuir.
 Choque inesperado. Com oferta e demanda paradas, estamos 
diante de um choque só visto em guerras. A fratura do tecido 
econômico é traumática e ainda não há dados para se calcular a 
magnitude dos impactos.
 Bancos Centrais agem como antitérmicos. Os Bancos Centrais 
estão sendo proativos, cortando juros e abrindo linhas de liquidez 
para garantir o funcionamento dos mercados financeiros. Pode não 
curar, mas oferece conforto.



Isento de IR para 
Pessoa Física

O Endurance teve resultado abaixo do CDI em fevereiro, mas manteve 
performance positiva para o mês. A maior volatilidade no mês foi pelos juros reais 
caindo, o que quase sempre vem acompanhado de juros mais altos no escopo de 
crédito. CEMIG, que abriu cerca de 0.20%, deve se reverter nas próximas 
semanas. Uma remarcação em CSRN29 causou grande impacto na cota, mas 
recuperou um pouco no final do mês. Continuamos apostando no mercado de 
crédito e convictos da oportunidade atual nessa classe de ativos. A carteira do 
Endurance está bem posicionada para monetizar o próximo ciclo.

O Endurance Plus entregou retorno abaixo do comparativo, principalmente 
porque algumas posições em crédito de companhia fechada passaram a valer 
um pouco menos no mês. Conseguimos anular parte dessas perdas com ganhos 
em posições de juros reais e fizemos ajustes importantes na carteira, vendendo 
alguns ativos para aumentar a alocação em papéis incentivados e prolongando 
levemente o prazo médio de pagamentos. Seguimos com uma carteira de ativos 
bem selecionados e com o período de duração mais alto do que nos meses 
anteriores, com leve exposição aos juros reais.
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O Endurance Juros Reais teve bom desempenho no mês, mas ficou levemente 
atrás do IMA-B5 graças à juros mais altos na carteira de crédito. Os nomes que 
sofreram mais já mostraram alguma recuperação. Durante o mês mudamos a 
estratégia, aumentando a exposição aos juros reais – e agora estamos mais 
expostos aos juros de mais longo prazo, mas mantendo a exposição a crédito. 
Não prevemos mudanças na carteira de crédito, que deve seguir parecida nas 
próximas semanas. 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
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O Expedition obteve retorno levemente abaixo do comparativo (CDI) pela 
remarcação de Hapvida (papel de mais longo prazo) e Natura. Além disso, 
aproveitamos o mês para fazer algumas realocações, com vendas pontuais de 
papéis e Letras Financeiras. Terminamos com uma posição confortável de caixa.
O fundo está bem posicionado para se beneficiar de um bom carrego nos próximos 
meses. Com a posição de caixa atual, estamos atentos a oportunidades de 
alocação no mercado secundário com taxas sobre o CDI mais atrativas.

O Voyager teve desempenho acima de seu comparativo no mês. Fizemos 
realocações pontuais e monetizamos diminuição de juros, vendendo alguns 
papéis para realizar lucro. Antecipamos juros mais baixos de mais papéis para 
os próximos meses. O fundo está bem posicionado do ponto de vista de 
carrego e carteira. Faremos ajustes pontuais para posicionamento em setores 
com ainda pouca exposição, e seguiremos monitorando os mercados primário 
e secundário.
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estes documentos podem ser consultados no site da CVM (http://www.cvm.gov.br) ou no site dos Administrador dos fundos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do 
formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento, antes de efetuar qualquer decisão de investimento. 
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de 
valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas cotas. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política 
de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar 
recursos adicionais para cobertura do fundo. Os regulamentos dos fundos mencionados nesse material podem estabelecer data de conversão de cotas e de pagamento do resgate 
diversas da data de solicitação do resgate. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e, se for o caso, de taxa de saída. Fundos de investimento não são garantidos pelo 
administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Não há garantia de tratamento tributário de longo 
prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na 
data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Comentários, cenários e projeções utilizam dados históricos e suposições diversas; apesar do 
cuidado na elaboração das mesmas, não se pode garantir a inexistência de erros ou inexatidão, nem mesmo que resultados e/ou cenários traçados venham efetivamente a ocorrer; 
ainda, tais comentários, cenários e projeções não devem ser utilizados para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Algumas das 
informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis; todavia, a Journey não declara ou garante, de forma expressa 
ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a 
decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. O conteúdo desse material não pode ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância da Journey. Para 
obtenção do Regulamento, Histórico de Performance, Prospecto, além de eventuais informações adicionais, favor entrar em contato com o administrador dos fundos da Journey. Para 
mais informações, ligue para (55) 11 4561-6006 ou acesse www.journeycapital.com.br.

Este material foi preparado pela Journey Capital Administração de Recursos Ltda. (“Journey”) e tem caráter meramente informativo. Seu conteúdo não 
constitui e nem deve ser interpretado como oferta de venda de cotas de fundos geridos, oferta ou solicitação de compra de valores mobiliários, 
instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócio específica, qualquer que seja a jurisdição aplicável; tampouco deve ser 
considerado como única fonte ou recomendação de investimento, pois não são abrangidos os objetivos de investimento ou necessidades individuais e 
específicas em quaisquer análises ou comentários eventualmente externados. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais; 
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