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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Maio de 2018 

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 

determinado tópico não dependerá da leitura prévia de outro tópico.  

1.1 Considerações  

Nos últimos meses, vínhamos sinalizando uma maior fragilidade nos três pilares que, por muito tempo, sustentaram o cenário 

positivo para a economia brasileira: i) ambiente de juros baixos e liquidez global; ii) processo de reorganização dos 

fundamentos macroeconômicos e retomada da economia no Brasil; iii) condições políticas que permitam a condução de 

reformas de modernização da nossa economia (este pilar já sub judice). Pouco a pouco, o mercado foi perdendo essas 

âncoras, com certa complacência dos agentes, chegando ao ponto de estes “jogarem a toalha” como aconteceu. 

A inflação nos EUA próxima à meta do FED, a resiliência da economia americana e a redução nas projeções de atividade 

global, especialmente na Europa e em países emergentes, levaram a um processo de forte valorização do dólar, movimento 

que foi acentuado no Brasil em função do aumento do prêmio de risco e da perda do colchão do carry, em nível 

historicamente baixo. Isso por si só já contribuiu para mexer na curva de juros Brasil! 

A decepção com o crescimento do PIB brasileiro apesar do enorme estímulo monetário dos juros mais baixos da história 

levou à revisão das projeções dos resultados das empresas, bem como do resultado fiscal do Governo, impactado pela 

queda na receita. Junte-se a isso a pressão vinda do câmbio e, em meio a críticas à comunicação e à atuação da 

autoridade monetária, o mercado revisou as projeções de inflação, elevando mais ainda a curva de juros futuros.  

Para completar o quadro de instabilidade, o Governo, que já vinha perdendo capacidade de articulação política desde 

as denúncias de maio passado, sofreu mais um forte impacto com a crise gerada pela greve dos caminhoneiros, que levou 

ao desabastecimento de itens básicos e à desorganização de cadeias de produção. E adotou desastrosas maneiras de 

resolução, lembrando-nos o que se poderia chamar de um processo de “Sarneyzação” da economia, isto é, um governo 

disfuncional, impopular e incapaz de negociar soluções para crises que se apresentam.  

Embora as semelhanças políticas com o final do governo Sarney sejam muitas, vale reforçar que as condições 

macroeconômicas são profundamente distintas, especialmente no que se refere à inflação controlada, ao crescimento 

econômico e à menor vulnerabilidade externa (reservas internacionais + conta corrente). Ainda assim, esse quadro aumenta 

a incerteza em relação à eleição, na medida em que a instabilidade social tende a exacerbar o radicalismo e a busca por 

soluções fáceis e rápidas para problemas complexos, ou seja, o discurso populista tende a ganhar força. 

Dito isso, o resumo torna-se fácil: o impacto na confiança dos agentes foi grande, com sell-off no mercado brasileiro e 

processos de stop loss! Só não foi mais grave porque o cenário externo ainda ancora certa estabilidade.  

1.2 Contribuição de performance  

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

de FIDC. As demais carteiras tiveram, para a maioria dos mandatos, uma performance mista cujas especificidades 

comentaremos nas seções dedicadas a cada fundo. 

Novamente houve um fechamento do spread de crédito da maioria dos ativos atrelados ao CDI. Apesar de isso ter ocorrido, 

vale mencionar que parte expressiva desse ganho veio de poucos ativos. Para a carteira de LFSN, o ganho de capital foi 

proveniente do ajuste a valor presente da subida da curva de juros (o que funciona como uma forma de hedge para 

mercados estressados). Já na carteira de FIDC, o ganho veio de uma remarcação feita pelo administrador, em determinado 

ativo, numa dinâmica semelhante à do último mês de março. 

Em maio a curva de juros (real e pré-fixada) apresentou dois movimentos conjuntos: abertura e aumento na sua inclinação. 

Por isso, tivemos que ajustar ao longo do mês descasamentos intrínsecos à metodologia de hedge, além de pequenas 

exposições de risco. O principal fato gerador desse movimento da curva foi a deterioração da percepção dos agentes em 

relação às fragilidades existentes no Brasil, conforme explicado no item 1.1. Dado o contexto e a magnitude do movimento, 

tivemos, de forma geral, um resultado adequado nesses subportfólios.  



 
 

2 

 

A carteira de títulos hedgeados apresentou uma heterogeneidade no resultado entre os diversos fundos. Isso dependeu da 

composição das carteiras de cada um deles, ajustadas ao seu regulamento. Com exceção do Previdenciário, os demais 

fundos tiveram tanto abertura quanto fechamento nos spreads de crédito, com resultado líquido (net) ligeiramente 

negativo.  

O fundo de debêntures incentivadas obteve uma rentabilidade superior à do benchmark (indexado ao IPCA – IMA-B5), 

contudo foi negativa no mês. Ao detalharmos seu resultado, mostraremos que o principal fator que levou a retirar resultado 

foi o fundo ter um benchmark indexado ao IMA-B5. Portanto, mesmo estando underweight e tendo adicionado um bom 

alpha no mês, o stress de mercado foi tão grande que esse ganho não foi suficiente para compensar o movimento da 

curva.  

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

Diferentemente do mês anterior, maio foi marcado por uma alta no número de emissões no mercado primário, boa parte 

delas ainda tentando obter baixas taxas de emissão, ou seja, mantendo-se a dinâmica dos meses anteriores de levar a 

precificação “à perfeição”. Contudo notamos que, devido ao agravamento da crise, os investidores começaram a ser mais 

seletivos e sensíveis a essa dinâmica de preços. Achamos que isso contribui para a manutenção de um mercado saudável. 

O mercado secundário manteve sua normalidade no mês e vimos até um apetite para a compra de papéis, desde que 

negociados com um spread de crédito adequado. Entretanto, fomos pouco ativos, pois, apesar dessa liquidez, não 

conseguimos “encaixar” ativos de acordo com a necessidade de portfólio. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 23 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

cinco bookbuildings; declinamos de pelo menos outros quatro, por entender que os termos e as condições dessas ofertas 

não estavam em linha com os parâmetros dos fundos (principalmente a taxa de emissão). Houve ainda a liquidação de 

sete debêntures cujos bookbuildings ocorreram tanto em abril quanto em maio.  

Apesar dessa crise, é importante mencionar que não vimos investidores vendendo ativos a qualquer preço; pelo contrário, 

para aqueles que queriam vender (ou diminuir risco) havia demanda na compra. Dessa forma, esses eventuais vendedores 

conseguiram “trabalhar” a venda a preços corretos. Isso valeu inclusive para papéis indexados ao IPCA. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 108,75% do CDI no mês de maio, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo 

prazo pensada para o fundo. Os destaques positivos foram as carteiras de debêntures em CDI e LFSN. Mostramos essa 

distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

As carteiras de debêntures em CDI e LFSN foram, respectivamente, as duas maiores contribuições de performance do fundo. 

Para a carteira de debêntures, tivemos um fechamento do spread de crédito da maioria dos ativos; contudo, vale 

mencionar que a maior parte desse ganho veio de poucos deles. Já o resultado da carteira de LFSN deveu-se ao movimento 

de abertura da curva de juros, uma vez que esses ativos carregam intrinsecamente uma exposição tomada em “pré” 

quando seu MTM está abaixo de sua taxa de emissão.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 23 ofertas primárias. Participamos de cinco 

bookbuildings e declinamos de outros dois por entender que os termos e as condições dessas ofertas não estavam dentro 

do escopo de atuação do fundo. Acabamos sendo alocados em três deles. 

Para o Luce, não fomos muito ativos no mercado secundário; atuamos somente na ponta de venda. Consideramos o 

carrego do fundo adequado a sua proposta e atualmente estamos buscando apenas otimizá-lo e, em conjunto, entregar 

um ligeiro aumento na parcela de caixa que o fundo contém. 

Figura 1. Atribuição de resultados em maio  Figura 2. Atribuição de resultados em 2018 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 

Figura 3. Breakdown do fundo por rating  Figura 4. Breakdown do fundo por setor 
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3. Fundo AZ Quest Altro FIC FIM CP 

No mês de maio, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 108,4% do CDI, um pouco abaixo da rentabilidade 

pretendida de longo prazo. A performance no mês decorreu principalmente das carteiras de debêntures em CDI, de LFSN 

e de FIDC; as demais tiveram uma performance em linha com suas rentabilidades intrínsecas. Mostramos essa distribuição 

de resultados detalhadamente nas figuras 5 e 6 abaixo.  

Para a carteira de debêntures em CDI tivemos um fechamento do spread de crédito da maioria dos ativos, contudo vale 

mencionar que a maior parte desse ganho veio de poucos desses ativos. A carteira de FIDC teve uma remarcação em um 

de seus ativos que gerou resultado positivo1. Já o resultado da carteira de LFSN foi todo devido ao movimento de abertura 

da curva de juros, uma vez que esses ativos carregam intrinsecamente uma exposição tomada em pré quando seu MTM 

está abaixo de sua taxa de emissão. 

A carteira de debêntures hedgeadas teve comportamento misto e, ao mesmo tempo em que houve um fechamento na 

maioria dos spreads de crédito dos seus ativos, houve um descasamento das inclinações devido à metodologia utilizada 

de hedge (ver carta de out./17). Atuamos rapidamente para minimizar esse efeito e o resultado desse portfólio foi positivo 

e ligeiramente abaixo da sua rentabilidade intrínseca, ainda que imaterial no resultado mensal do fundo. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 23 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro de nosso escopo de atuação, acabamos participando de cinco bookbuildings. Declinamos de vários, por entender 

que os termos e as condições dessas ofertas não estavam em linha com os parâmetros dos fundos (principalmente a taxa 

de emissão). Houve também a liquidação de duas LFs e de duas debêntures ao longo do mês. 

No mercado secundário, fomos pouco atuantes e com maior atividade na ponta de venda. Apenas deu-se continuidade 

à estratégia de trocas de ativos com menor carrego. Também aproveitamos a volatilidade do período para vender ativos 

em IPCA a spreads de crédito muito baixos.  

Figura 5. Atribuição de resultados em maio  Figura 6. Atribuição de resultados em 2018 - YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 

                                                           
1 Processo semelhante ao do mês de março. Para mais detalhes, consulte a carta desse mês. 
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Figura 10. Breakdown do fundo por rating  Figura 11. Breakdown do fundo por setor 
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4. Fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP 

No mês de maio, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) -1,13% (ante -1,56% do benchmark 

- IMA-B5) no mês e (b) 3,37% (ante 2,35% do benchmark - IMA-B5) no ano.  

Nesse mês, o mercado demonstrou suas preocupações com as fragilidades existentes no Brasil e isso provocou tanto uma 

forte abertura quanto um aumento da inclinação da curva de juros, uma vez que o fundo estar aplicado em juro real nesse 

mês causou o resultado negativo. Ainda que tenhamos conseguido gerar um significativo alpha no mês (Efeito Crédito e 

Efeito Curva) e amortecer parte da perda, o stress de mercado foi de tal monta que estar indexado ao IMA-B5 não 

possibilitou uma compensação maior. 

Devido às tensões no mercado, fomos bem ativos nos hedges dessa carteira, o que nos ajudou a gerar parte do alpha via 

Efeito Curva. Ao mesmo tempo em que gostaríamos de ser até mais atuantes, ficamos um pouco limitados, visto que o 

mandato do fundo é indexado ao IMA-B5 e restringe uma atuação mais enfática em momentos de alta volatilidade como 

a atual.  

Para a grande maioria dos ativos houve um fechamento nos spreads de crédito ao longo do mês (Efeito Crédito). 

Interessante ver mais uma vez a nossa tese dos fechamentos dos spreads em cenários de crise, efeito que foi até mais 

acentuado nos papéis de vencimentos mais longos e de spreads mais “gordinhos”. Aproveitamos também esse movimento 

para realizar ganho em alguns ativos que já considerávamos “caros”.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 23 ofertas primárias, várias delas de títulos 

incentivados. Após selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, participamos somente de dois 

bookbuildings e fomos alocados em ambos. No mercado secundário, fomos ativos na compra, embora em volumes 

pequenos, e realizamos também algumas vendas pontuais, basicamente para enquadrar o fundo a alguns parâmetros do 

regulamento. 

Figura 9. Atribuição de resultados em maio 
 

 

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 
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5. Fundo AZ Quest Icatu Conservador – Previdência CP  

O AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de 105,44% do CDI no mês de maio, resultado um pouco acima da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, as diversas carteiras do fundo apresentaram bons 

resultados. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

Para a carteira de debêntures em CDI, tivemos um fechamento do spread de crédito da maioria dos ativos, contudo vale 

mencionar que a maior parte desse ganho veio de poucos desses ativos. A carteira de FIDC teve uma remarcação em um 

de seus ativos que gerou resultado positivo1. Já o resultado da carteira de LFSN foi todo devido ao movimento de abertura 

da curva de juros, uma vez que esses ativos carregam intrinsecamente uma exposição tomada em pré quando seu MTM 

está abaixo de sua taxa de emissão. 

Destacamos o resultado da estratégia de debêntures hedge bastante positivo no mês e mais do que suficiente para 

compensar a parte não hedgeada desses ativos. O fechamento de spread da grande maioria dos ativos desse portfólio foi 

o que gerou o bom ganho de capital dessa carteira. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 23 ofertas primárias. Participamos de cinco 

bookbuildings e declinamos de outros dois por entender que os termos e as condições dessas ofertas não estavam dentro 

do escopo de atuação do fundo. Acabamos sendo alocados em quatro deles. No mercado secundário, fomos ativos para 

esse mandato, principalmente na ponta de compra. 

Figura 12. Atribuição de resultados em maio  Figura 13. Atribuição de resultados em 2018 - YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 

                                                           
1 Processo semelhante ao do mês de março. Para mais detalhes, consulte a carta desse mês. 
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Figura 14. Breakdown do fundo por rating  Figura 15. Breakdown do fundo por setor 
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6. Fundo AZ Quest Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de 91,00% do CDI no mês de maio, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de longo 

prazo que buscamos. A performance no mês ficou aquém do que gostaríamos, por isso estamos sempre nos questionando 

quais os motivos disso e trabalhando constantemente para resolvê-los. Do lado negativo, destacamos o resultado da 

parcela de “inflação livre” e o resultado abaixo de sua rentabilidade intrínseca (carrego) obtidos pelas carteiras de 

debêntures em CDI e caixa. O destaque positivo foi a posição de FIDC, cujo resultado é basicamente de carrego. Mostramos 

essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

A abertura do spread de crédito de alguns ativos específicos da carteira de debêntures em CDI acabou compensando o 

resultado positivo de ganho de capital com o fechamento de outra parcela dessa subcarteira; foi isso que levou a carteira 

a apresentar uma performance abaixo de sua rentabilidade intrínseca no mês. Na posição de “caixa”, a rentabilidade ficou 

abaixo da média quando comparada à dos meses anteriores, devido ao movimento de abertura das taxas (maior deságio) 

das LFTs, principalmente dos vencimentos mais longos. 

Já o resultado da estratégia de hedge consolidado foi negativo devido à parcela de “inflação livre”, que perdeu dinheiro 

com o forte movimento de abertura e aumento da inclinação da curva de juro real; ainda que o tamanho de risco incorrido 

seja baixo, a magnitude da abertura acarretou valores expressivos no mês. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 23 ofertas primárias. Participamos de cinco 

bookbuildings e declinamos de outros dois por entender que os termos e as condições dessas ofertas não estavam dentro 

do escopo de atuação do fundo. Acabamos sendo alocados em quatro deles. No mercado secundário, fomos pouco 

ativos e atuamos principalmente na ponta de compra. 

Figura 16. Atribuição de resultados em maio  Figura 17. Atribuição de resultados em 2018 - YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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Figura 18. Breakdown do fundo por rating  Figura 19. Breakdown do fundo por setor 
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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/

