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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Dezembro de 2017 

Prezado(a) cotista,  

Utilizaremos este espaço como mais uma fonte de informação e troca de ideias com nossos cotistas. Além disso, 

abordaremos nesta carta mensal os itens relacionados ao desempenho do mercado de crédito e de cada um de nossos 

fundos no respectivo período. Nossa publicação pode ser lida de forma modular, isto é, o completo entendimento de um 

determinado tópico não dependerá da leitura prévia de outro tópico.  

1.1 Considerações 

Em termos de dados econômicos, dezembro não apresentou grandes novidades em relação ao quadro de retomada 

gradual da atividade, da queda estrutural da inflação e dos juros, e do ambiente global de alta liquidez e juros baixos, 

verificados até então. No Brasil, tivemos como destaque o IPCA de novembro, que novamente surpreendeu para baixo, e 

a atividade econômica seguiu dando sinais de trajetória sustentada de recuperação.  

A maior decepção veio do adiamento da votação da reforma da previdência, que agora fica para fevereiro de 2018, caso 

as condições políticas permitam. Apesar de não duvidarmos da aprovação da reforma, sempre reforçamos que, mesmo 

que o Governo não consiga levar a votação a cabo, a questão fiscal é administrável por mais alguns anos, especialmente 

se a retomada da atividade econômica se confirmar. Porém, o novo adiamento traz de volta a perspectiva de novo 

rebaixamento do risco soberano brasileiro, ainda que seu impacto nos mercados não deva ser grande. 

Para 2018, a nossa visão sobre o ambiente macroeconômico é basicamente um apanhado dos temas já abordados ao 

longo do ano, a saber: 

 Começando pelo cenário no Brasil, o processo de desinflação foi o principal fator de reancoragem das expectativas, 

abrindo espaço para o fundamental processo de corte nos juros. Olhando adiante, entendemos que a inflação deverá 

se manter abaixo da meta do BCB, mesmo que a atividade econômica acelere além do esperado, seja pelo hiato do 

produto gerado nos anos de recessão, seja pelos ganhos de produtividade criados pelas reformas setoriais e 

microeconômicas, que devem melhorar a formação de preços no país.  

 Do ponto de vista externo, apesar dos receios em relação a uma eventual pressão inflacionária em função das baixas 

taxas de desemprego e das mudanças na política fiscal/tributária nos Estados Unidos, e da melhora nos índices de 

atividade econômica no mundo, o fato é que a inflação global se mantém comportada há bastante tempo. 

Economistas do mundo inteiro discutem teorias sobre esse fenômeno, que vão desde o “empoçamento” creditício, 

devido ao excesso de regulação do sistema monetário, até os ganhos de produtividade com a desintermediação de 

cadeias de negócio geradas pelas novas tecnologias digitais. Não temos a pretensão, neste momento, de chegar a 

uma conclusão sobre o assunto, mas fica claro para nós que as autoridades monetárias ainda terão espaço para 

manter sua política monetária frouxa até que os índices de preços globais passem a apresentar uma trajetória clara de 

elevação. 

 É essa perspectiva de baixas taxas de inflação no Brasil e no mundo que abre espaço para que o BCB leve a Selic para 

níveis historicamente baixos, abaixo de 7%, durante um período mais longo do que o precificado nas curvas de juros. 

Claro que tal cenário não contempla eventos “fora do radar”, como uma grande desvalorização do Real ou um 

aumento na aversão a risco em razão de algum evento geopolítico. 

 Claramente, o principal fator que leva os agentes a cobrar prêmios cada vez mais elevados a partir de 2019 é o risco 

político. Temos evitado trazer o tema eleitoral à discussão em nossas cartas, por entendermos que as incertezas em 

relação ao quadro eleitoral só passariam a ser dissipadas a partir do segundo semestre. Não espere, portanto, previsões 

sobre o vencedor da corrida presidencial, mas não podemos nos eximir de comentar aquele que certamente será o 

grande evento do ano.  

a. Diante das opções atualmente colocadas à mesa (que podem mudar a qualquer instante), entendemos que 

há boas chances de algum candidato do campo mais ao centro do espectro político sair-se vencedor da 

eleição. Nossa visão se baseia em uma questão estrutural – a mudança do perfil do eleitor, agora mais 

conservador do que em décadas anteriores –, bem como na melhora conjuntural das condições econômicas 

em 2018, que levará o eleitor a preferir apostar em teses e discursos que “já estão dando certo”. 

b. Apesar de o mercado interpretar as recentes pesquisas eleitorais que indicam a liderança de Lula e Bolsonaro 

como algo negativo, é possível que esse risco vá se reduzindo ao longo do ano, caso o cenário de 

enfraquecimento dessas candidaturas, claramente de teses ortodoxas e reformistas, e de concentração da 
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corrida em nomes mais ao centro se concretize. Nesse caso, poderíamos prever um processo errático de 

valorização dos ativos ao longo do tempo, com grande oscilação em função de notícias e pesquisas eleitorais.  

Por isso, entendemos que, em 2018, será ainda mais necessário estarmos atentos à questão da assimetria de retornos e 

sermos ativos na gestão das posições, aproveitando os exageros dos movimentos quando estes ocorrerem (e certamente 

ocorrerão) ao longo do ano. Para mais detalhes, veja o nosso Cenário Macro no relatório trimestral da AZ Quest. 

1.2 Contribuição de Performance 

Para os fundos indexados ao CDI, destacamos a contribuição do resultado da carteira de Debêntures e de Debêntures 

Hedgeadas. As demais carteiras tiveram, para os diferentes mandatos, uma performance em linha com suas rentabilidades 

intrínsecas.  

Já havíamos mencionado que nos últimos meses existiu uma “ausência de fechamento” dos spreads de crédito em ativos 

atrelados ao CDI, mesmo naqueles com mais “gordura”, e até o final do mês não notamos uma grande reversão dessa 

tendência, apesar de ter ocorrido o fechamento pontual de alguns ativos dessa mesma carteira, fato que possibilitou que 

aparecesse no resultado uma pequena parte dessa gordura, permitindo assim que já se verificasse no período uma 

performance superior àquela do carrego intrínseco dessa carteira. 

Tivemos dinâmica semelhante para a carteira de Debêntures Hedgeadas. Já percebemos um arrefecimento na tendência 

de abertura dos spreads de crédito que prevalecia até o mês anterior. Quase todos os ativos dessa subcarteira 

apresentaram algum fechamento nos seus spreads de crédito, conferindo assim um resultado positivo acima da 

rentabilidade intrínseca dessa estratégia. 

No mês de dezembro, houve um fechamento em toda a curva de juro real, com maior magnitude nas partes curta e 

intermediária da curva. Essa foi a razão pela qual alguns fundos tiveram um bom ganho na carteira de “inflação livre” 

(posição direcional) e, secundariamente, na carteira de títulos hedgeados (fechamento nos spreads de crédito devido às 

inclinações). 

O fundo de debêntures incentivadas obteve uma rentabilidade ligeiramente abaixo da rentabilidade do seu benchmark 

(indexado ao IPCA – IMA-B5). Ao detalhar seu resultado, notamos que houve um ganho oriundo do fechamento dos spreads 

de crédito e uma pequena perda proveniente da alteração da inclinação da curva de juros real. Ainda que a nossa gestão 

ativa tenha possibilitado que o resultado do fundo ficasse acima do CDI, em relação ao seu benchmark o alpha gerado 

pela combinação do risco de mercado e crédito não foi suficiente para compensar os efeitos da mudança de inclinação 

mais os custos do fundo. 

No agregado anual, a rentabilidade de todos os fundos ficou em linha com suas metas gerenciais ou foi superior a estas, 

com bastante destaque para a diversificação de subestratégias que nos permitiu gerar um considerável alpha através de 

ganho de capital em conjunto com um baixo risco de crédito, ou seja, foi possível fazer uma ótima composição risco x 

retorno para cada mandato. 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

Dezembro foi um mês caracterizado por uma atividade mais baixa no mercado de emissões primárias se comparado aos 

meses anteriores. Ainda existiu um bom volume de bookbuildings no mês, porém foram feitos poucos anúncios de novas 

ofertas primárias. Manteve-se a tendência de ofertas com preços ajustados e corretamente adequados ao risco x retorno 

dos ativos e dos mandatos sob nossa gestão. A grande maioria foi ofertas de grande volume financeiro e o mercado foi 

capaz de absorvê-las, inclusive existindo em alguns desses processos o fechamento das taxas de emissão do ativo. 

O mercado secundário manteve sua normalidade no mês e nós fomos bastante ativos em ambas as pontas. Realizamos 

operações para melhorar o carrego do fundo (principalmente pela troca de ativos) e outras para realizar resultados 

represados nos fundos. Ainda acreditamos que o seu nível de atividade aumentará mais ainda à medida que o lock up das 

operações lançadas nos últimos três meses terminar. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 10 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação de todos os fundos e cujo processo ocorreria ainda em novembro, acabamos participando 

de cinco bookbuildings no mês e fomos alocados em todos, sendo um deles uma debênture incentivada. Essas operações 

foram liquidadas ao longo de dezembro, à exceção de uma delas, que ficou para janeiro. 

Continuamos com a visão de que as empresas tenderão a adiantar o cronograma das captações para 2018, 

principalmente aquelas empresas que necessitam rolar montantes significativos, e isso pode nos gerar boas oportunidades 

de alocação. Inicialmente, teremos uma postura de gestão com viés conservador no que tange ao risco incorrido, visto que 

as eleições e a grande agitação política nos proporcionarão um ano tenso e cheio de incertezas, ou seja, de muita 

volatilidade. 



 
 

3 

 

2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

No mês de dezembro, o fundo AZ Quest Luce teve um rendimento de 99,5% do CDI, resultado um pouco abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, todas as carteiras tiveram uma performance em linha 

com suas rentabilidades intrínsecas, sem qualquer tipo de destaque extraordinário para quaisquer das carteiras do fundo. 

Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

Ainda não vimos uma grande reversão daquela tendência de “não fechamento dos spreads de crédito” em ativos 

atrelados ao CDI e, no mês, o fechamento pontual de alguns poucos ativos da carteira de debêntures acabou sendo 

compensado pela abertura de outra parte dos ativos integrantes da carteira do fundo. 

No mercado primário, ao longo do mês houve aproximadamente 10 ofertas. Após selecionadas aquelas dentro do escopo 

de atuação do fundo, participamos de quatro processos de bookbuilding e fomos alocados em todos. Essas operações 

foram liquidadas ao longo de dezembro, o que contribuiu para um aumento da carteira de debêntures e da sua 

rentabilidade intrínseca (carrego). O mercado secundário manteve sua normalidade no mês e fomos bastante ativos em 

ambas as pontas. 

No agregado anual, a rentabilidade do fundo foi de 105,76% do CDI, um pouco acima da rentabilidade-alvo de longo 

prazo almejada para o fundo. Destacamos os bons resultados das carteiras de debêntures e de LFSN, principalmente 

quando olhamos o binômio risco x retorno delas. 

 

Figura 1. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 2. Atribuição de resultados em 2017 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 3. Breakdown do fundo por rating  Figura 4. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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3. Fundo AZ Quest Altro FIC FIM CP  

No mês de dezembro, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 116,94% do CDI, ligeiramente acima da rentabilidade-

alvo de longo prazo que buscamos. A performance no mês decorreu principalmente da carteira de debêntures hedgeadas 

e da carteira de debêntures em CDI; as demais carteiras tiveram sua rentabilidade em linha com sua rentabilidade 

intrínseca. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 5 e 6 abaixo. 

Para a carteira de debêntures hedgeadas, conforme pontuamos na carta anterior, não víamos muito mais espaço na 

abertura dos spreads de crédito dos ativos em IPCA. Isso se mostrou verdadeiro e nesse mês observamos, inclusive, um 

fechamento para a maioria dos ativos existentes nessa carteira. Acreditamos ainda que há espaço para o movimento de 

fechamento desses spreads de crédito continuar. 

Para a carteira de debêntures CDI, destacamos um outro ponto abordado no mês passado: a “ausência de fechamentos” 

dos spreads de crédito em CDI. Ainda não vimos uma grande reversão dessa tendência, entretanto o fechamento pontual 

de alguns desses ativos garantiu-nos um resultado acima do carrego intrínseco da carteira.  

No mercado primário, ao longo do mês houve aproximadamente 10 ofertas e, após selecionadas aquelas dentro do escopo 

de atuação do fundo, participamos de três processos de bookbuilding; fomos alocados em todos.  

No mercado secundário, fomos bastante ativos na ponta de venda e utilizamos esses recursos para alocações em ativos 

do mercado primário e que tinham melhor carrego. A execução dessa estratégia no último trimestre permitiu ao fundo uma 

melhora em sua estrutura de carrego (inclusive quando ajustado ao risco de crédito) desde que foi iniciado no ano de 2015. 

Entendemos que será possível manter essa estratégia ao longo de 2018 e isso nos motivou a reabrir o fundo, pois 

vislumbramos a existência de um forte pipeline de emissões ao longo do primeiro semestre de 2018. 

No agregado anual, a rentabilidade do fundo foi de 112,7% do CDI, no meio da banda de rentabilidade-alvo de longo 

prazo, e destacamos os bons resultados das carteiras de debêntures em CDI e de LFSN. Ou seja, reiteramos um dos nossos 

principais pilares da gestão, que é agregar alpha em posições cuja relação risco x retorno seja positivamente assimétrica. 
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Figura 5. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2017 - YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 7. Breakdown do fundo por rating  Figura 8. Breakdown do fundo por setor 
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4. Fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP  

No mês de dezembro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 0,85% (ante 0,88% do 

benchmark - IMA-B5) no mês e (b) 10,11% (ante 12,57% do benchmark - IMA-B5) no ano.  

O fato de o fundo estar aplicado em juro real foi o que mais contribuiu para a sua rentabilidade no mês, pois houve um forte 

fechamento da curva. Diferentemente do mês anterior, o principal detrator de “performance relativa ao benchmark” foi a 

mudança das inclinações entre alguns pontos da parte média da curva. 

Uma vez que o risco de mercado do fundo está atrelado ao seu benchmark, essa pequena perda relativa deveu-se aos 

pequenos descasamentos intrínsecos à metodologia de hedge, e à consequente exposição residual de inclinação. O DV01 

do fundo manteve-se praticamente igual ao do benchmark do fundo (IMA-B5), o que denominamos de Efeito Curva (fig. 

9). Adicionalmente, ainda mantemos nossa visão de que essa posição aplicada em IMA-B5 terá uma rentabilidade maior 

do que o CDI no médio prazo. 

Já na parcela proveniente do Efeito Crédito (fig. 9), houve um ganho no resultado consolidado, causado pelo fechamento 

de spreads de crédito de parte dos ativos do fundo. Já percebemos um arrefecimento na dinâmica de abertura desses 

spreads de crédito, fator prevalecente até o mês anterior e já comentado na carta passada. Ainda acreditamos que há 

oportunidade nesses ativos, contudo o timing é importante nesse tipo de dinâmica. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 10 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo (duas ao total) de atuação do fundo, participamos de ambas, cujas liquidações ocorrerão em janeiro. No mercado 

secundário, fomos ativos majoritariamente na ponta de compra, uma vez que vimos alguns ativos sendo negociados a 

preços que julgamos atrativos para o risco de crédito intrínseco. 

Figura 9. Atribuição de resultados em dezembro 
 

 

Efeito curva: Corresponde ao componente de resultado proveniente da parcela de risco de mercado 

existente nos títulos da carteira do fundo. 

Efeito crédito: Corresponde ao componente de resultado proveniente da parcela de risco de crédito 

existente nos títulos da carteira do fundo. Este item captura tanto os juros adicionais por se carregar um 

título de crédito quanto o efeito das variações do spread de crédito de cada ativo que compõe o fundo. 

Fonte: AZQUEST 
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Figura 9.1. Curva de juro real 
 

 

Fonte: AZQUEST 

 

Figura 10. Breakdown do fundo por rating  Figura 11. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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5. Fundo AZ Quest Icatu Conservador – Previdência CP  

No mês de dezembro, o fundo AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de 106,11% do CDI, resultado acima da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. A performance no mês foi decorrente principalmente da carteira 

de debêntures em CDI, da carteira de debêntures hedgeadas e da carteira “Outros”. As demais carteiras tiveram 

performance em linha com sua rentabilidade intrínseca, e mostramos essa distribuição de resultado mais detalhadamente 

nas figuras 12 e 13 abaixo. 

Para a carteira de debêntures CDI, vimos o fechamento pontual dos spreads de alguns ativos da carteira que permitiram 

uma performance acima do seu carrego intrínseco, apesar de ainda prevalecer aquele cenário mais amplo de “ausência 

de fechamentos dos spreads de crédito”. 

Para a carteira de debêntures hedgeadas, foi o fechamento nos spreads que ajudou na boa rentabilidade da carteira. A 

carteira “Caixa + Outros” também apresentou uma rentabilidade elevada, devido ao resultado da posição de NTN-F 

casada (veja mais detalhes sobre essa posição na carta de Nov./17).  

No mercado primário, ao longo do mês houve aproximadamente 10 ofertas, participamos de quatro processos de 

bookbuilding e fomos alocados em todos. Essas operações foram liquidadas ao longo de dezembro e contribuíram para um 

aumento da rentabilidade intrínseca (carrego) da carteira de debêntures. O mercado secundário manteve sua 

normalidade no mês e nós fomos bastante ativos em ambas as pontas. 

No agregado anual, a rentabilidade do fundo foi de 103,87% do CDI, ligeiramente acima da sua rentabilidade-alvo de 

longo prazo, e destacamos os bons resultados das carteiras de debêntures em CDI e de LFSN. 

Figura 12. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 13. Atribuição de resultados em 2017 - YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 14. Breakdown do fundo por rating  Figura 15. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST 

 
 Fonte: AZ QUEST 
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6. Fundo AZ Legan Valore FIRF CP 

No mês de dezembro, o fundo AZ Legan Valore teve um rendimento de 98,17% do CDI, resultado abaixo da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, as carteiras tiveram uma performance em linha com suas 

rentabilidades intrínsecas, com destaque para a carteira de debêntures hedgeadas. Mostramos essa distribuição de 

resultado detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

Manteve-se ainda aquela tendência de “não fechamento dos spreads de crédito” em ativos atrelados ao CDI, apesar de 

o fechamento pontual de alguns poucos ativos ter compensado esse fator e possibilitado que a carteira tivesse 

desempenho aproximadamente em linha com sua rentabilidade intrínseca. 

As carteiras de debêntures hedge e FIDC apresentaram bons resultados no mês, mas como são subportfólios 

substancialmente menores não contribuíram de forma relevante para o resultado agregado total do fundo. 

No mercado primário, ao longo do mês houve aproximadamente 10 ofertas, participamos de quatro processos de 

bookbuilding e fomos alocados em todos. Essas operações foram liquidadas ao longo de dezembro e contribuíram para um 

aumento da rentabilidade intrínseca (carrego) da carteira de debêntures. Fomos pouco ativos no mercado secundário, 

atuando mais na ponta de compra. 

No agregado anual, a rentabilidade do fundo foi de 108,28% do CDI, um pouco acima da rentabilidade-alvo de longo 

prazo almejada para o fundo. Destacamos os bons resultados das carteiras de debêntures em CDI e da carteira de FIDC, 

principalmente quando olhamos o binômio risco x retorno delas. 

Figura 16. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 17. Atribuição de resultados em 2017 - YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 18. Breakdown do fundo por rating  Figura 19. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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_______________________________________________________________________________ 
As informações contidas neste material são de caráter meramente e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado 

nos mercados financeiro e de capitais. A AZ QUEST não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. A AZ Quest Investimentos Ltda. 

não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É fundamental 

a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de 

impostos. Todos os fundos de investimento geridos pela Quest Investimentos Ltda. utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da 

forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Nenhum fundo conta com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo 

Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. 

 

 

Riscos gerais: 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. Para obtenção do Regulamento, Histórico de Performance, Prospecto, 

além de eventuais informações adicionais, favor entrar em contato com a administradora dos fundos da AZ Quest Investimentos 

Ltda. Para mais informações, ligue para (55) 11 3526 2250, ou acesse www.azquest.com.br.  

http://www.azquest.com.br/

