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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Novembro 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 

A despeito do que o comportamento errático do mercado possa indicar, observamos, em novembro, a reversão de alguns 

fatores que haviam elevado a percepção de risco nas semanas anteriores. De um lado, as incertezas a respeito de uma 

eventual mudança na condução da política monetária nos EUA se dissiparam. De outro, a economia brasileira voltou a 

apresentar dados que reforçam a visão de retomada gradual do crescimento, com baixas taxas de inflação e melhora nas 

contas públicas. Por fim, algumas decisões políticas trouxeram de volta a expectativa de continuidade do processo de 

reformas.  

No Brasil, a economia voltou a apresentar dados positivos, com criação líquida de postos de trabalho. O PIB apresentou 

crescimento no terceiro trimestre, com destaque para o crescimento da indústria do lado da oferta e para o consumo das 

famílias e do investimento sob a ótica da demanda. Seguimos projetando crescimento de 2,7% para 2018, com base em 

uma trajetória de alta gradual do consumo das famílias sustentada por condições de crédito mais favoráveis e melhora do 

emprego. 

A inflação surpreendeu para baixo novamente e o saldo em transações correntes atingiu o melhor resultado para o mês 

desde 2007, apesar do crescimento da demanda interna ao longo de 2017. Outro dado muito celebrado veio da 

arrecadação pública, que hoje já apresenta uma tendência de resultado fiscal recorrente o suficiente para garantir a meta 

do próximo ano. 

O mercado também monitorou de perto a movimentação das peças no tabuleiro político, de olho na tramitação da 

Reforma da Previdência e nas eleições de 2018. Nesse sentido, o quadro mostrou uma evolução positiva, com os primeiros 

passos de uma reforma ministerial que visa abrir espaço para partidos da base aliada, fator essencial para o sucesso da 

aprovação da reforma, que o Planalto sonha votar ainda este ano. 

Em busca de uma agenda positiva para apresentar aos eleitores e de alternativas de benesses para oferecer aos 

parlamentares, Temer lançou o programa “Agora, é avançar”, que promete investimentos de R$ 130 bilhões em projetos de 

infraestrutura que estão parados por falta de recursos. O Governo aposta na força da caneta presidencial para aprovar a 

reforma, que foi ainda “desidratada” no último relatório, a fim de reduzir o custo eleitoral para os parlamentares que se 

dispuserem a votar em seu favor. 

Mencionamos todos esses pontos para sustentar a tese de que não há lastro macro e microeconômico que possa afirmar, 

de forma geral, que as empresas estejam em piores condições agora do que no primeiro semestre de 2016, ainda que 

tenhamos visto nos últimos tempos uma abertura mais generalizada dos spreads de crédito. Atribuímos a isso somente 

aspectos técnicos do mercado que abordaremos nos tópicos a seguir. 

1.2 Contribuição de Performance 

1.2.1 Considerações Gerais 

A performance no mês ficou aquém do que gostaríamos, e evidenciamos isso nesta comunicação. Estamos sempre nos 

questionando, reavaliando nossa visão dos fatos e buscando corrigir eventuais ineficiências de gestão. Neste momento, 

todos esses exercícios mentais ficam mais aguçados. Além disso, também é nosso dever realizar a melhor comunicação 

possível ao cotista para que saiba o que está ocorrendo. 

Nosso compromisso é gerar alpha, porém ressaltamos que não podemos somente nos ater a períodos curtos de tempo, pois 

existe uma volatilidade intrínseca nesses tipos de mandato que pode detrair resultados em menores períodos de tempo. Por 

outro lado, acreditamos que esses momentos propiciam oportunidades interessantes que se realizarão a médio prazo, 

cabendo ao gestor dos fundos capturar isso de forma adequada. 

Somos obsessivos por entender todos os pormenores que compõem tanto o risco incorrido como o resultado, pois só com 

essa informação é que conseguiremos iniciar qualquer tipo de medida corretiva ou, até mesmo, aumentar posições já 

existentes no Fundo. Para isso fazemos diversos breakdowns, reconciliações e circularizações tanto dos riscos incorridos 

quanto dos resultados obtidos. Acreditamos que apenas dessa forma teremos o maior domínio possível dos fatores 
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dominantes em cada momento. Feita essa exposição, podemos mencionar os principais componentes de resultado para 

o mês. 

1.2.2 Pontos de destaque 

Para os fundos indexados ao CDI, destacamos a contribuição do resultado das carteiras de LFSN e de Debêntures 

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

intrínsecas.  

Um dos eventos que melhor caracterizou os dois últimos meses foi a ausência de fechamento dos spreads de crédito em 

ativos atrelados ao CDI, mesmo aqueles com bastante gordura! Esse fechamento é o fator que ajuda o resultado global do 

fundo a compensar eventuais aberturas em alguns papéis ou subcarteiras. Foi por isso que uma simples abertura na carteira 

de LFSN entre 0,55% e 1% do CDI (exemplo: taxa MTM de um ativo saindo de 107,00% para 107,55%) detraiu bastante o 

resultado global do fundo. 

Temos uma dinâmica semelhante para a carteira de Debêntures Hedgeadas, na qual o resultado negativo veio 

basicamente da abertura dos spreads de crédito. Esse movimento é uma continuação mais acentuada do ocorrido no 

bimestre anterior e acreditamos que já pode estar perto do seu limite. Um argumento para isso é que temos papéis 

atualmente negociados com spreads próximos aos patamares do início de 2016, auge da crise, sem que haja lastro micro 

ou macroeconômico que justifique esses patamares de negociação. Também vemos alguns outros fatores bem específicos 

para justificar essa dinâmica que não abordaremos nesta carta. 

No que tange ao risco de mercado contido nessas carteiras, no início do mês nós aumentamos o nível de precisão na forma 

de realizar o hedge de modo a reduzir ainda mais o risco da “inclinação residual”; entretanto, devido a pequenas 

imperfeições nessa metodologia de hedge e à forma como alguns pontos da curva de juros se comportaram, houve uma 

pequena perda decorrente dessa metodologia utilizada. Adicionalmente houve o próprio movimento da curva no mês de 

novembro, que teve uma abertura substancialmente mais acentuada do que a do mês anterior. Tudo isso devido ao mau 

humor vivenciado pelo mercado neste último mês. 

Importante mencionar que esse movimento de abertura da curva de juro real e dos spreads de crédito também afetou a 

performance do fundo de debêntures incentivadas, uma vez que esse mandato tem uma volatilidade e risco superiores aos 

mandatos indexados ao CDI. Explicamos de forma mais detalhada os principais itens referentes à atribuição de performance 

na seção dedicada a esse fundo. 

Importante mencionar que, mesmo tendo uma performance abaixo da desejada no mês, ainda estamos dentro da meta 

gerencial de todos os fundos, para a janelas semestral ou a anual. Mencionamos isso pois alguns de nossos cotistas talvez 

ainda não tenham passado por esse tipo de dinâmica. Eventualmente isso ocorre e, como nossa gestão é voltada para 

períodos mais estendidos de investimento, é importante ressaltar que há sim alguma volatilidade em nossas estratégias. 

Reafirmarmos que estamos bem confiantes com o atual binômio risco x retorno de nossas carteiras, e que esse cenário é 

conjuntural. 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

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

meses anteriores. Basicamente houve poucos bookbuildings no mês, entretanto foram feitos muitos anúncios para ofertas 

que ocorrerão ao longo de dezembro. Essas novas emissões vindo a mercado já possui preços melhores e mais condizentes 

com a nossa visão de risco x retorno apropriado para os mandatos sob nossa gestão, em linha com o mencionado em nossa 

carta anterior. 

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

Basicamente realizamos operações para melhorar o carrego do fundo, principalmente pela troca de ativos. 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 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

de apenas um bookbuilding no mês e não fomos alocados. Há ainda ofertas cujo bookbuilding acontecerá ao longo de 

dezembro, das quais participaremos (aprox. cinco operações). Importante também mencionar que tivemos o mês mais 

forte de oferta de debêntures incentivadas neste semestre. 

Devido a todo o cenário político-econômico pelo qual estamos passando, em conjunto com as eleições do próximo ano, 

é possível que as empresas busquem adiantar o cronograma das captações para 2018, principalmente aquelas empresas 

que necessitam rolar montantes significativos. Com essa hipótese em vista, queremos estar preparados para captar as 

melhores oportunidades para os fundos sob nossa gestão. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

No mês de novembro, o fundo AZ Quest Luce teve um rendimento de 97,37% do CDI, resultado abaixo da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo e aquém do que gostaríamos. Neste mês, destacamos os resultados negativos 

obtidos pela carteira de LFSN. As demais carteiras tiveram resultado em linha com a sua rentabilidade intrínseca. Mostramos 

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

A carteira de LFSN teve uma rentabilidade abaixo do CDI (em torno de 59,88% do CDI) devido à abertura dos spreads de 

crédito. Esses valores estiveram em média entre 0,55% e 1,00% do CDI (exemplo: taxa MTM de um ativo saindo de 107,00% 

para 107,55%) e, devido às características desse fundo, isso acabou machucando a performance no mês. 

Outro ponto que consideramos relevante no período foi a ausência do fechamento dos spreads de crédito em ativos 

atrelados ao CDI, o que não ajudou a compensar a baixa performance de outras carteiras. Esse tipo de “dinâmica de 

compensações” é importante para o resultado global de um portfólio e para, assim, equilibrar eventuais aberturas nos 

spreads de alguns papéis específicos ou subcarteiras. 

No mês fomos bem ativos no mercado secundário, tanto na ponta de compra quanto na de venda. No mês houve (ou 

estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias e não houve ofertas em novembro dentro do escopo de 

atuação do fundo. Entretanto, algumas dessas ofertas ainda ocorrerão ao longo de dezembro (aprox. cinco operações). 

Figura 1. Atribuição de resultados em novembro  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 novembro, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 90,46 % do CDI, abaixo da rentabilidade-alvo de longo 

prazo que buscamos. A performance no mês ficou aquém do que gostaríamos e estamos sempre nos questionando quais 

os motivos disso e trabalhando constantemente para resolvê-los. Destacamos os resultados negativos obtidos pelas carteiras 

de LFSN e Debêntures Hedgeadas; as demais carteiras tiveram sua rentabilidade em linha com sua rentabilidade intrínseca. 

Abaixo, detalhamos os principais motivos dos resultados e mostramos sua distribuição nas figuras 5 e 6.  

A ausência de fechamento dos spreads de crédito em ativos atrelados ao CDI não ajudou a compensar a baixa 

performance de outras carteiras. Esse tipo de “dinâmica de compensações” é importante para o resultado global de um 

portfólio, de modo a equilibrar eventuais aberturas nos spreads de alguns papéis específicos ou subcarteiras. Por exemplo, 

a carteira de LFSN teve uma simples abertura das taxas entre 0,55% e 1% do CDI (exemplo: taxa MTM de um ativo saindo de 

107,00% para 107,55%), e isso a fez ter uma baixa rentabilidade por ser um ativo longo, detraindo por sua vez a rentabilidade 

do fundo. 

Já a estratégia de Debêntures Hedgeadas teve seu resultado negativo basicamente proveniente da abertura dos spreads 

de crédito de alguns ativos. Esse movimento é uma continuação mais acentuada do ocorrido no bimestre anterior (ver 

figura abaixo) e acreditamos que ele já possa estar perto do seu limite. Um argumento para isso é que temos papéis 

atualmente negociados com spreads próximos aos patamares do início de 2016, auge da crise, sem que haja lastro micro 

(piora do crédito) ou macroeconômico que justifique esses patamares de negociação. Também vemos alguns outros fatores 

bem específicos para justificar essa dinâmica, que não abordaremos nesta carta. 

 Importante frisar que não houve deterioração na qualidade dos riscos de crédito de qualquer papel e que esse 

movimento é quase todo técnico. Explicamos: algumas emissões com ótimo risco de crédito (linhas de transmissão, 

AA+ ou AAA) que vieram a mercado com spreads de crédito de 150 a 180 bps e ao longo do ano chegaram a ser 

negociadas a 100 -110 bps devolveram esse ganho (ver gráfico 1 abaixo).  

 Isso ocorreu pois novas emissões semelhantes e com os mesmos altos spreads de emissões estavam e ainda estão no 

pipeline. É o mercado primário remarcando o secundário. Ora, se atualmente temos os spreads já nos níveis das 

emissões que estão por vir, não há mais pressão vendedora e, portanto, entendemos que movimentos de spread 

devem diminuir. Ressaltamos que não vemos esse movimento com maus olhos; ele é positivo para o portfólio.  

 No início do mês, no que tange ao risco de mercado contido nessas carteiras, nós aumentamos o nível de precisão na 

forma como realizamos o hedge da carteira e assim reduzimos ainda mais o risco da “inclinação residual”; devido a 

pequenas imperfeições nessa metodologia de hedge e à forma como alguns pontos da curva de juros se 

comportaram, houve uma pequena perda decorrente dessa metodologia utilizada. Adicionalmente houve o próprio 

movimento da curva no mês de novembro, que foi substancialmente mais acentuado do que o do mês anterior (risco 

de steepening da curva) e, por isso, realizamos um ajuste adicional desse risco no final do mês para entrarmos menos 

expostos em dezembro (votação da PEC). 

Gráfico 1. Spreads de Crédito para Linhas de Transmissão (AA+ / AAA) 
 

 

Fonte: AZQUEST 
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Nos últimos meses, o carrego do fundo (equivalente ao estoque de alpha) melhorou substancialmente, ao mesmo tempo 

em que a diversificação de nomes investidos foi aumentada. Sabemos que essa composição de fatores aparecerá na 

performance futura do fundo. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de um bookbuildings e não fomos alocados. Já no mercado secundário fomos 

mais ativos na ponta de venda e utilizaremos o caixa dessas alienações para alocar nas ofertas que ocorrerão ao longo de 

dezembro. 

Figura 5. Atribuição de resultados em novembro  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 novembro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) -0,36% (ante 0,10% do 

benchmark - IMA-B5) no mês; (b) 9,18% (ante 11,59% do benchmark - IMA-B5) no ano e (c) 10,57 % (ante 13,48% do 

benchmark - IMA-B5) nos últimos doze meses.  

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

uma forte abertura da curva. Diferentemente do mês anterior, o principal detrator de “performance relativa ao benchmark” 

foi a abertura do spread de crédito em vários ativos da carteira. 

Basicamente atrelamos o risco de mercado do fundo a seu benchmark, e a pequena perda relativa ao risco de mercado 

deveu-se a pequenos descasamentos intrínsecos à metodologia de hedge. Ao longo do mês realizamos dois ajustes finos 

para diminuir ainda mais esses efeitos amplificados pelo steepening em alguns pontos da curva. Tudo isso foi realizado 

mantendo-se um DV01 praticamente igual ao do benchmark do fundo (IMA-B5), conforme o que denominamos de Efeito 

Curva (fig. 9). 

Já na parcela proveniente do Efeito Crédito (fig. 9), houve uma perda no resultado consolidado, causada pela abertura 

generalizada dos spreads de crédito, sem qualquer tipo de dinâmica específica que não seja apenas um movimento 

técnico. Isso está em linha com o nosso call de reposicionamento dos agentes (carta passada) e com o movimento mais 

acentuado nas debêntures do setor elétrico, sem eventos de crédito subjacentes que justifiquem essa dinâmica [ver Gráfico. 

1 acima]. Ainda acreditamos que haja oportunidade nesses ativos, contudo o timing é importante nesse tipo de dinâmica. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo (cinco ao total) de atuação do fundo, não participamos das ofertas ocorridas em novembro e devemos participar 

de uma em dezembro. No mercado secundário, fomos ativos em ambas as pontas com ligeira predominância da venda. 

Isso deveu-se à venda de uma posição à qual consideramos ter alcançado o preço justo, por isso não fazia mais sentido 

carregar o ativo. 

Figura 9. Atribuição de resultados em novembro 
 

 

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 outubro, o fundo AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de 84,40% do CDI, resultado abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Estamos atentos e trabalhando para buscar reverter isso. Nesse 

mês, destacamos os resultados negativos obtidos pelas carteiras de LFSN e caixa. As demais carteiras tiveram resultado em 

linha com a sua rentabilidade intrínseca. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 12 e 13 

abaixo. 

A carteira de LFSN teve uma rentabilidade abaixo do CDI (em torno de 67,42% do CDI) devido à abertura dos spreads de 

crédito. Esses valores estiveram em média entre 0,55% e 1,00% do CDI (exemplo: taxa MTM de um ativo saindo de 107,00% 

para 107,55%) e detraíram bastante o resultado global do fundo, visto que são ativos de longo prazo. Importante lembrar 

que, no agregado anual, essa carteira apresenta resultados bastante positivos e expressivos!  

A subcarteira “Caixa + Outros” também teve uma rentabilidade abaixo do CDI (71,68% do CDI), devido ao resultado de 

trading de uma compra de NTN-F casada (com hedge no DI, que classificamos como “outros”). Essa operação se deve à 

necessidade de enquadrar o fundo a atuais regras da legislação de previdência privada; trata-se do “prazo médio 

repactuação” da Resolução nº 4.444/15 do Banco Central. Importante também avisar que isso proporcionará um aumento 

da volatilidade diária do fundo, entretanto para medições da volatilidade em janelas mais longas haverá um impacto bem 

menos significativo, devido ao alisamento/decaimento exponencial da volatilidade. O mesmo vale para a inclusão da 

estratégia de Debêntures Hedgeadas no fundo. Não vislumbramos modificações na meta gerencial de rentabilidade do 

fundo devido a essas inclusões de estratégia no mandato. 

Outro ponto que consideramos relevante no período foi a ausência do fechamento dos spreads de crédito em ativos 

atrelados ao CDI, o que não ajudou a compensar a baixa performance de outras carteiras. Esse tipo de “dinâmica de 

compensações” é importante para o resultado global de um portfólio e assim equilibrar eventuais aberturas nos spreads de 

alguns papéis específicos ou subcarteiras. 

No mês fomos bem ativos no mercado secundário, tanto na ponta de compra quanto na de venda. No mês houve (ou 

estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias e não houve ofertas em novembro dentro do escopo de 

atuação do fundo. Entretanto, algumas dessas ainda ocorrerão ao longo de dezembro (aprox. cinco operações). 

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

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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Figura 14. Breakdown do fundo por rating  Figura 15. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST 

 
 Fonte: AZ QUEST 



 
 

10 

 

6. Fundo AZ Legan Valore FIRF CP 

No mês de novembro, o fundo AZ Legan Valore teve um rendimento de 104,97% do CDI, resultado em linha com 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, destacamos os bons resultados obtidos pelas carteiras 

de debêntures em CDI e FIDC. As demais carteiras tiveram resultado em linha com a sua rentabilidade intrínseca. Mostramos 

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

Novamente, no mês de novembro, tivemos como maior gerador de performance o resultado da carteira de debêntures 

em CDI, que foi proveniente do carrego intrínseco dessa carteira e de alguns fechamentos pontuais de spread de crédito. 

Já a carteira de Debêntures Hedgeadas teve um resultado um pouco abaixo do CDI, devido principalmente ao movimento 

de steepening da curva de juros real (aumento da inclinação) e à forma como fazemos o hedge, a qual não contempla 

uma “estrutura perfeita de imunização” para esses tipos de movimento da curva. 

Outro destaque do mês foi a carteira de FIDC, que teve um resultado de 158,75% do CDI, basicamente oriundo da 

composição de alguns ativos que para o mês tiveram um carrego intrínseco bem elevado. Acreditamos que essa 

subcarteira continuará apresentando bons rendimentos, dado o modo como é formado o seu spread de crédito  

No mês fomos pouco ativos no mercado secundário e, no mercado primário, não tivemos nenhuma liquidação ao longo 

do mês de novembro. Dentre as ofertas primárias dentro do escopo de atuação do fundo, acabamos participando de 

apenas um bookbuilding no mês, no qual não fomos alocados. Há ofertas de bookbuilding que acontecerão ao longo do 

mês de dezembro, das quais participaremos (aprox. cinco operações). 

 

Figura 16. Atribuição de resultados em novembro  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/

