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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Outubro 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 

A eleição de Jair Bolsonaro é daqueles eventos que redefinem a estratégia de empresários, políticos, investidores e, claro, 

gestores de investimento. 

Mesmo considerando que ainda não foram divulgadas as primeiras medidas a serem implementadas, acreditamos que o 

país inicia agora uma nova fase que possibilitará a retomada de nossa capacidade de crescimento de longo prazo. 

Baseamos isso em alguns vetores que, quando combinados, levarão à redução da percepção de risco-país, e à retomada 

de investimento privado, do emprego e do consumo. 

O primeiro vetor vem da percepção de que o futuro governo encontrará um país cuja economia apresenta fundamentos 

muito melhores que os de tempos atrás. O atual governo implementou uma política econômica que permitiu ao país reverter 

a trajetória descendente da economia, ajustar as contas externas, derrubar a inflação e baixar os juros para o nível mais 

baixo da história. Enfim, em termos de fundamentos econômicos, o pior já ficou para trás, com exceção do fiscal. 

Nesse sentido, torna-se muito importante considerar o segundo fator de otimismo: a declarada disposição do futuro 

presidente e de sua equipe econômica de implementar uma agenda de reformas, a começar pela inadiável Reforma da 

Previdência, que levará à redução do tamanho e dos privilégios do Estado e gerará ganhos de competitividade para a 

economia. Além disso, iniciativas como a independência do Banco Central e um cronograma “acelerado” de privatizações 

também deverão trazer otimismo. Para isso, Bolsonaro precisará contar com um ambiente político favorável à aprovação 

dessas reformas.  

O Congresso que sai das urnas reflete uma sociedade que clama por mudanças, pelo fim de privilégios e por um ambiente 

de negócios mais leve e desburocratizado. Caso essa empreitada tenha sucesso, o país ganhará alguns pontos de PIB 

potencial através de uma economia mais produtiva e com maior participação da iniciativa privada. 

Do lado microeconômico, as empresas brasileiras enfrentaram a recessão dos últimos anos efetuando uma série de ajustes 

financeiros e administrativos e, atualmente, se encontram em situação muito mais eficiente do ponto de vista financeiro e 

operacional. A enorme capacidade ociosa permite-lhes crescer sem a necessidade de grandes investimentos e com a 

diluição de custos fixos, gerando alavancagem operacional.  

Por fim, não podemos desconsiderar que, mesmo sendo uma economia relativamente fechada, o Brasil ainda sofre 

impactos da dinâmica econômica internacional. Não obstante um ambiente externo marginalmente mais conturbado por 

conta da alta nos juros americanos, da guerra comercial e da desaceleração econômica na China e na Europa, ainda 

não consideramos em nosso cenário-base um choque ou uma crise externa que possa reverter o quadro de crescimento 

global, liquidez, juros baixos e preço de commodities sustentado que vem beneficiando o país nos últimos anos. 

Se as possibilidades parecem bastante favoráveis, também enxergamos alguns desafios para o futuro presidente, a 

começar pelo mandato muito amplo e ambicioso que ele recebe do eleitor. Bolsonaro chega à presidência com a 

incumbência de recuperar a economia brasileira e lhe dar competitividade, desestruturar o mecanismo de patrimonialismo 

e corrupção do Estado, e impor uma nova pauta de costumes e de combate à violência. Para atingir esses objetivos, 

precisará romper interesses e acabar com privilégios há muito enraizados nos mundos empresarial, político, sindical, 

acadêmico, cultural e do funcionalismo. Tarefa árdua! 

Consideramos correta a direção sinalizada pelo futuro governo, ao menos pelo discurso, mas entendemos que, durante 

essa jornada, o governo poderá se deparar com alguns desafios de execução nos campos político e administrativo. Se Jair 

Bolsonaro for capaz de entregar parte da agenda econômica proposta, os ativos de risco brasileiros deverão apresentar 

grande valorização. No entanto, as dificuldades inerentes a todo novo governo farão com que essa trajetória não seja 

linear.  

Nos próximos meses, estaremos atentos aos primeiros atos do futuro governo, como o anúncio de nomes para ministérios, 

projetos prioritários, articulações políticas e negociações para a chefia das casas parlamentares. Por enquanto, o fluxo de 

notícias deverá ser positivo. 
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1.2 Contribuição de performance 

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

hedgeadas e de FIDC. As demais carteiras tiveram, para os diferentes mandatos, uma performance sem grandes destaques 

para fins de comunicação. 

Em outubro, as curvas de juros (real e pré-fixada) apresentaram fortíssimo fechamento e diminuição da inclinação em sua 

parte média (bull flattening). Isso decorreu principalmente do cenário eleitoral, com a leitura do mercado, ainda no primeiro 

turno, de uma vitória do então candidato Jair Bolsonaro. Entramos no mês ainda com baixo risco de mercado para os fundos 

e, ao longo da segunda quinzena, fomos aumentando ligeiramente esse risco, de forma ainda bem cautelosa. Apesar de 

termos obtido algum ganho, não nos aproveitamos de toda a força do movimento ocorrido. 

A carteira de títulos hedgeados apresentou ganho, principalmente, do forte fechamento do spread de crédito de alguns 

ativos dessa carteira, respeitando a composição de cada fundo para fins de resultado. De forma geral, essas carteiras 

tiveram uma quantidade ligeiramente superior de ativos apresentando abertura de spread de crédito do que fechamento, 

contudo alguns poucos ativos foram responsáveis por uma boa parcela do resultado total. 

O fundo de debêntures incentivadas apresentou excelente rentabilidade efetiva e em relação ao CDI, porém abaixo do 

seu benchmark (indexado ao IPCA – IMA-B5). Pelo fato de o fundo estar com risco de mercado abaixo do seu benchmark, 

acabamos perdendo um pouco de alpha pelo Efeito Curva. Tomamos a decisão de ser conservadores nesse período (vis-

à-vis ao benchmark) porque o fundo tem uma gordura acumulada; preferimos deixar um “pedaço na mesa” dessa gordura 

à  apostar e ter a possibilidade de “bater no muro”.  

Daqui para a frente, enxergamos a possibilidade de se aumentar o risco (apenas um exercício teórico no momento) 

conforme haja mais previsibilidade da agenda do novo governo, tanto no que se refere a aspectos macroeconômicos 

quanto aos microeconômicos. 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O mês apresentou um pipeline ruim de anúncios de novas emissões no mercado primário, com perspectivas de que 

novembro seja também um mês com baixo número de novas ofertas. Creditamos isso ao momento eleitoral e, dado o 

resultado das eleições, acreditamos que esse pipeline volta a crescer ao longo do próximo ano. O mercado ainda continua 

tomador de ativos e essa interrupção do pipeline acaba mexendo no preço tanto do primário quanto do secundário, pois 

muitos fundos (principalmente aqueles em fase de captação) acabam comprando ativos a qualquer preço. 

O mercado secundário mantém a sua normalidade, diríamos até que com uma forte demanda de compradores para 

grandes volumes, uma vez que no momento atual não se consegue realizar muitas transações com profundidade por falta 

de vendedores.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

três e declinamos de outras três. Houve ainda a liquidação de quatro ativos e temos uma debênture a ser liquidada no início 

de novembro. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 104,48% do CDI no mês de outubro, resultado um pouco acima da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, o destaque positivo foi novamente a carteira de debêntures em 

CDI. Na outra ponta, tivemos a carteira de LFSN. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 1 e 

2 abaixo. 

Para a carteira de debêntures em CDI houve um movimento de fechamento dos spreads de crédito da maioria dos seus 

ativos e, como resultado disso, houve um ganho de capital que fez essa carteira rodar acima da sua rentabilidade intrínseca. 

A principal leitura disso é de que há atualmente um mercado secundário mais comprador para esse tipo de indexador, e 

não restrito a poucos nomes (geralmente os mais óbvios).  

Já a carteira de LFSN teve uma rentabilidade abaixo do CDI devido ao movimento de fechamento da curva de juros, em 

linha com a dinâmica já explicada em cartas anteriores. Por não termos aumentado nossa posição de hedge, não houve 

neutralização mais acurada desse movimento de juros. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de apenas um bookbuilding, no qual não fomos alocados. Além 

disso, liquidamos uma oferta cujo bookbuilding foi realizado no mês anterior. Já no mercado secundário, atuamos em ambas 

as pontas. 

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

 

 

 
Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

 

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 outubro, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 132,2% do CDI, acima da rentabilidade de longo prazo 

que buscamos. Nesse mês praticamente todas as carteiras apresentaram boa rentabilidade e destacaremos as carteiras 

de debêntures em CDI, de debêntures hedgeadas e de inflação livre. Mostramos essa distribuição de resultados 

detalhadamente nas figuras 5 e 6 abaixo.  

Na carteira de debêntures em CDI houve o fechamento dos spreads de crédito da maioria dos ativos. Para a maioria dos 

ativos houve pequenos fechamentos dos spreads de crédito, refletindo um mercado secundário mais comprador para esse 

tipo de indexador, e não restrito a poucos nomes (geralmente os mais óbvios). 

Para as debêntures hedgeadas tivemos dois tipos de dinâmicas principais: (i) forte fechamento do spread de crédito de 

alguns ativos da carteira e (ii) resultado de inclinação proveniente do flattening da curva (principalmente na parte média). 

Outro ponto que contribuiu de forma relevante com o resultado foi adicionar novamente um pouco de inflação livre 

conforme adquiríamos novos ativos ao longo do mês; com isso conseguimos nos beneficiar do grande fechamento da curva 

de juros no mês.  

A carteira de FIDC contou com boa rentabilidade devido ao seu bom carregamento intrínseco e continuou sem alterações 

em sua composição. As LFSNs devolveram remarcações ocorridas no mês anterior, portanto apresentaram resultado de 

ganho de capital positivo. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro de nosso escopo de atuação, acabamos participando de três bookbuildings e fomos alocados em todos. 

Declinamos de outras três ofertas por entender que seus termos e condições não eram adequados (principalmente a taxa 

de emissão) para o Altro. No mercado secundário, fomos novamente ativos na reciclagem da carteira de debêntures 

hedgeadas, buscando sempre que possível vender aqueles ativos cujo spread não era mais atrativo para o fundo. 

Figura 5. Atribuição de resultados em outubro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2018 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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Figura 7. Breakdown do fundo por rating  Figura 8. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 



 
 

6 

 

4. Fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP 

No mês de outubro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) +2,35% (ante +3,10% do 

benchmark – IMA-B5) no mês, acumulando (b) 9,43% (ante 8,23% 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, dado o fortíssimo 

fechamento da curva ocorrido no período. Mantivemos uma postura mais conservadora nesse período de eleições e 

deixamos o fundo com risco abaixo do seu benchmark até a segunda metade do mês, o que nos custou alpha no Efeito 

Curva. A parcela do Efeito Crédito ficou praticamente zerada. Para esse fundo houve a abertura dos spreads de crédito da 

maioria dos ativos, neutralizada pelos que fecharam; estes foram poucos, contudo tiveram grande magnitude (fig. 9). 

Importante mencionar que não houve nada do ponto de vista creditício das empresas integrantes do portfólio, apenas uma 

volatilidade natural de preços em ativos que sofreram forte valorização nos últimos meses. 

O ditado popular “mais vale um pássaro na mão do que dois voando” descreve bem nosso posicionamento de risco para 

esse período. Mantivemos o fundo com risco menor que o IMA-B5 mesmo vislumbrando um cenário no qual deixaríamos 

uma pequena parte do resultado (“alpha”) pelo caminho, uma vez que a “gordura” já existente nos permite ter esse tipo 

de conduta. Daqui para a frente, conforme exista maior previsibilidade da agenda do novo governo, já vemos possibilidade 

de aumentar o risco do fundo.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Participamos de dois 

bookbuildings para esse fundo no mês e fomos alocados em ambos. No mercado secundário, atuamos em ambas as 

pontas, em busca da melhoria de carrego do fundo. 

Figura 9. Atribuição de resultados em outubro 
 

 

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: AZ QUEST 
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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 119,36% do CDI no mês de outubro, resultado bastante acima da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Os destaques positivos foram as estratégias de debêntures em 

CDI, debêntures hedgeadas e inflação livre. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

Para a carteira de debêntures hedgeadas tivemos novamente tanto aberturas quanto fechamentos nos spreads de crédito, 

com número ligeiramente maior de fechamentos. Porém, alguns poucos foram responsáveis por boa parcela do resultado 

total. Fizemos um ligeiro aumento na parcela de inflação livre ao longo do mês (à medida que fomos comprando novos 

ativos) e, com isso, conseguimos nos beneficiar do grande fechamento da curva de juros real no mês. 

A estratégia de debêntures em CDI também teve um resultado bastante positivo de ganho de capital no mês, devido ao 

fechamento dos spreads de crédito da maioria dos ativos dessa carteira. Por fim, as demais carteiras tiveram retorno em 

linha com suas rentabilidades intrínsecas, um pouco acima ou abaixo delas, sem nenhum evento que mereça mais 

destaque. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em ambos. No mercado 

secundário, atuamos principalmente na ponta de compra. 

Figura 12. Atribuição de resultados em outubro  Figura 13. Atribuição de resultados em 2018 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 

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 119,92% do CDI no mês de outubro, resultado bastante acima da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, as diversas estratégias do fundo apresentaram bons resultados, com 

destaque para as carteiras de debêntures em CDI, debêntures hedgeadas e inflação livre. Mostramos essa distribuição de 

resultado detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

Na estratégia de debêntures hedgeadas tivemos tanto aberturas quanto fechamentos nos spreads de crédito, com número 

ligeiramente maior de fechamentos, porém alguns poucos foram responsáveis por boa parcela do resultado total. Fizemos 

um ligeiro aumento na parcela de inflação livre ao longo do mês (à medida que fomos comprando novos ativos) e, com 

isso, conseguimos nos beneficiar do grande fechamento da curva de juros real no mês. 

Para a carteira de debêntures em CDI, o expressivo resultado de ganho de capital foi devido ao fechamento mais 

generalizado dos spreads de crédito dos ativos dessa subestratégia. Por fim, as demais carteiras tiveram retorno em linha 

com suas rentabilidades intrínsecas, sem nenhum evento que mereça mais destaque. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em ambos. No mercado 

secundário, atuamos principalmente na ponta de compra. 

Figura 16. Atribuição de resultados em outubro  Figura 17. Atribuição de resultados em 2018 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 

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 AZ 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/

