
 
 

 

CARTA MENSAL –  OUTUBRO 2019 

Se houve um tema central em nossas discussões esse ano, e que consequentemente foi 

explorado em nossos portfólios, foi a expectativa de retomada da atividade econômica no 

Brasil.  

Após um primeiro semestre onde as expectativas de crescimento foram constantemente 

revisadas para baixo, consequência da desaceleração global e do aumento da incerteza 

política, temos observado de que a economia brasileira finalmente começa a dar sinais que 

começa a acelerar.  

No cenário externo, a disputa entre Estados Unidos e China, que está por trás da 

desaceleração do comércio e da produção industrial, ainda inibe projeções mais otimistas 

para o crescimento global. No entanto, as negociações entre os presidentes Xi Jinping e 

Donald Trump devem aliviar o risco de escalada da disputa no curto prazo. Entendemos que 

a questão tarifária é parte de um conflito mais amplo, o que justifica a postura dovish dos 

Bancos Centrais, garantindo a liquidez dos mercados. 

Mesmo considerando uma desaceleração gradual da atividade global, os estímulos 

monetários e fiscais fazem com que sejam limitados os riscos de contaminação da fraqueza 

identificada dos setores industrial e exportado na dinâmica doméstica das maiores economias 

globais. Por isso, preferimos manter nossa visão de certa cautela em relação ao ambiente 

internacional, com viés positivo aos impactos nas economias emergentes. 

A definição desse impasse dependerá do desempenho do setor industrial exportador nos 

próximos meses. Uma maior contração da indústria e do comércio global terá impacto 

inevitável nos setores domésticos. Por outro lado, se a trégua da disputa comercial e os 

estímulos forem suficientes para aliviar a contração industrial, a tal contaminação pode ser 

evitada, resultando em uma estabilização do processo de desaceleração global. Dados 

recentes, como o da forte recuperação no indicador de confiança industrial dos EUA, 

sugerem maior probabilidade do cenário de acomodação do setor industrial.   

No Brasil, os dados verificados ao longo mês reforçaram nossa visão otimista com a retomada 

da atividade no médio prazo, em função de um conjunto de condicionantes favoráveis que 

devem levar a aceleração do PIB de 0,9% em 2019 para 2,5% no próximo ano. Os indicadores 

econômicos mantiveram a visão de que a recuperação gradual tem se consolidado (com 

destaque para o desempenho da produção industrial) ao mesmo tempo em que as projeções 

de inflação permanecem contidas para os próximos anos. 

Sem o entrave inflacionário, o Copom segue com amplo espaço de manobra para estimular 

a atividade econômica. Nesse sentido, o Comitê reduziu a taxa Selic adicionalmente, e 

sinalizou por meio de suas projeções que há espaço adicional para novos cortes, em linha 

com nosso cenário base de Selic a 4,25% no início de 2020.  

A taxa de câmbio também apresentou um comportamento de apreciação no mês, refletindo 

um ambiente global de maior apetite ao risco. Como descrito, consideramos que o ambiente 

externo deve permanecer relativamente benigno, com a redução dos riscos de recessão na 

margem e manutenção do ambiente de ampla liquidez. Esperamos que a consolidação de 

um quadro de maior crescimento econômico beneficie a moeda brasileira. 

O Governo segue trabalhando na agenda de reformas estruturais nas questões fiscal e de 

competitividade da economia brasileira. Mesmo diante de um quadro político-partidário 

instável, a equipe econômica enviou ao Congresso um pacote com três medidas (PEC 

Emergencial, PEC do Pacto Federativo e PEC dos Fundos Públicos) que tratam de conter 

gastos de estados e municípios e redistribuir recursos. Também lançou um pacote de medidas 

para estimular a geração e empregos e estimular o crédito para pequenas empresas. 

Acreditamos que a direção das propostas é correta, já que atacam problemas centrais de 

nossa economia (déficit fiscal e produtividade) e que o Congresso deverá seguir modificando 

e aprovando os textos, assim como feito em temas ainda mais polêmicos e impopulares. Tal 

agenda contribui para a recuperação da confiança dos agentes, por sua vez, fator 

fundamental para a retomada da atividade via consumo e investimento privados. 



 
 

ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 

A bolsa voltou a apresentar a dinâmica de valorização, volatilidade e intensa rotação setorial 

observada nos últimos meses. Apoiada em novos dados que sinalizam uma marginal 

aceleração da economia e na temporada de divulgação de balanços que reforçam o 

crescimento de lucro das empresas, o Ibovespa fechou o mês em alta de 2,36%. Destaque 

para a alta das ações de Petrobrás, diante da aproximação do leilão da cessão onerosa.  

Nossos fundos de ações novamente apresentaram resultado positivo, com destaque para o 

AZ Quest Small Mid Caps, com valorização de 3,63%. As principais contribuições para os 

diversos portfólios vieram dos setores de Varejo, Petróleo, Utilities e Saúde. As perdas vieram 

dos setores de Proteínas, Educação e Bancos.   Os fundos Long Short voltaram a superar o CDI, 

com maiores ganhos vindo das posições compradas nos setores de Varejo e Construção e no 

short em Bens de Consumo. A maior perda veio da posição comprada no setor de Educação.  

ESTRATÉGIA MACRO  

Os fundos Macro voltaram a ter uma ótima performance no mês.  As posições aplicadas em 

juros no Brasil voltaram a ser uma importante fonte de contribuição, diante da perspectiva de 

um ciclo mais longo de redução nos juros. Ao final do mês, o Banco Central confirmou a 

expectativa de corte da Selic para 5,0%, deixando a porta aberta para novos cortes nas 

próximas reuniões. Também tivemos ganhos com as posições comprada e de Long Short em 

bolsa brasileira. As maiores perdas vieram do livro de hedges.  

Mantivemos a estrutura central do portfólio aplicados em juros nominais e reais no Brasil, 

comprados em bolsa brasileira e carregando diversas proteções para esse cenário benigno. 

Dada nossa expectativa de retomada da atividade, julgamos que as oportunidades nos DI’s 

mais curtos foram reduzidas, preferindo gradualmente alongar as posições nesse mercado. 

Seguimos acreditando na valorização da moeda brasileira em função da perspectiva de 

retomada gradual da economia e da entrada de capital estrangeiro para a participação no 

leilão de cessão onerosa e outros processos de concessões.   

ESTRATÉGIA CRÉDITO 

Tivemos um mês atípico no mercado de crédito, marcado pela forte reprecificação dos ativos 

e um notável fluxo vendedor, principalmente nos os títulos indexados ao CDI de alta 

qualidade de crédito, que apresentam maior liquidez e referência de preço. Justamente em 

função da sua liquidez, esses ativos foram utilizados por alguns agentes do mercado para 

gerar caixa, a fim de liquidar os resgates de seus fundos, gerando uma rápida remarcação 

desses ativos. 

Entendemos que esse foi um movimento essencialmente técnico, já que não observamos 

qualquer evento de crédito ou corporativo que pudesse deflagrar essa remarcação. 

Diferentemente de crises anteriores, esse movimento foi agravado por vendas desordenadas, 

o que prolonga o problema e potencializa os danos para o mercado como um todo.  

É importante mencionar que observamos apenas a remarcação dos ativos, mas não houve 

realização desse resultado. Isso significa que, estabilizado esse processo, os fundos tenderão 

a ter um carrego superior ao que tinham no final de setembro. Considerando a duration e o 

cenário de estabilização de preços dos ativos, a nova curva de carrego dos fundos tenderá 

a devolver boa parte desse movimento. 

Entre outras medidas adotadas, dissecamos nossos portfólios e observamos que essas 

empresas nunca estiveram tão saudáveis, longe de qualquer tipo de crise de crédito. Nossas 

carteiras são bastante conservadoras (o AZ Quest Luce possui mais de 90% do portfólio em 

ativos AAA + AA + caixa), montadas para resistir a eventos e crises de crédito. Dito isso, 

optamos por fazer caixa através da venda de ativos curtos, para atravessarmos esse 

momento de volatilidade com maior liquidez, para podermos voltar a comprar bons ativos 

com taxas mais elevadas, no momento que os preços se estabilizarem. 

Olhando para os demais subportfólios, mais uma vez destacamos a contribuição da carteira 

de debêntures hedgeadas. As carteiras Yield (Imobiliário) e de títulos offshore provaram a 

importância estratégica de diversificação.  



 
 

RENTABILIDADES     

Os relatórios gerenciais com estatísticas de performance e risco estão disponíveis para 

download nos links acima. 
  

 Fundos Início Rentabilidades 
Comparação com 

Benchmark 

     out/19 2019 out/19 2019 

Ações 

AZ QUEST AÇÕES 01-jun-05 2,27% 20,34% -0,1 p.p. -1,7 p.p. 

AZ QUEST SMALL MID CAPS 30-dez-09 3,63% 29,68% 1,3 p.p. -3,9 p.p. 

AZ QUEST TOP LONG BIASED 18-out-11 2,09% 20,97% -0,1 p.p. -2,2 p.p. 

Long Short 
AZ QUEST EQUITY HEDGE 30-nov-07 0,88% 4,72% 184% 91% 

AZ QUEST TOTAL RETURN 23-jan-12 1,40% 5,23% 292% 101% 

Macro 

AZ QUEST MULTI 13-set-13 1,71% 8,02% 355% 155% 

AZ QUEST MULTI 15 20-out-17 1,71% 8,01% 354% 155% 

AZ QUEST MULTI MAX 24-fev-17 3,04% 11,70% 631% 226% 

AZ QUEST YIELD 20-set-12 0,89% 8,21% 185% 159% 

AZ QUEST JURO REAL 03-out-18 2,31% 16,93% 0,7 p.p. 4,8 p.p. 

Crédito 

AZ QUEST LUCE 11-dez-15 0,25% 5,04% 52% 97% 

AZ QUEST ALTRO 15-dez-15 0,33% 5,91% 69% 114% 

AZ LEGAN VALORE 09-fev-15 0,17% 5,12% 35% 99% 

AZQ DEBENTURES INCENTIVADAS 06-set-16 0,82% 11,57% -0,8 p.p. -0,5 p.p. 

Arbitragem 
AZ QUEST LOW VOL 28-nov-08 0,50% 5,47% 104% 106% 

AZ QUEST TERMO 03-ago-15 0,50% 5,60% 104% 108% 

Impacto AZ QUEST AZIMUT IMPACTO 17-nov-16 0,72% 5,18% 150% 100% 

Previdência 
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR 09-set-16 0,13% 5,17% 27% 100% 

AZ QUEST PREV ICATU MULTI 22-abr-15 1,86% 8,97% 387% 174% 

  

          

Índices    out/19 2019   

CDI    0,48% 5,17%   

Ibovespa   2,36% 22,00%   

Índice Small Caps    2,30% 33,59%   

IBX-100   2,20% 23,15%   

IMA-B 5    1,65% 12,09%   

IMA-B    3,36% 23,57%    

Dólar (Ptax)    -3,85% 3,34%   

       

http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-acoes.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-small-mid-caps.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-top-long-biased.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-equity-hedge.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-total-return.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-multi.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-multi-15.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-multi-max.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-yield.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-juro-real.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-luce.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-altro.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-valore.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-debentures.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-low-vol.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/lamina-az-quest-termo.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-impacto.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-icatu-conservador.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-icatu-multi-prev.pdf


 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 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 obtida no passado não representa garantia de 

resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida 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. 

AZ QUEST AÇÕES FIC FIA: ações livre, renda variável, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+1(u)/D+2(u) após a cotização, respectivamente, 

consulte http://azquest.com.br/az-quest-acoes-fic-fia/; AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA: ações livre, renda variável, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de 

resgate em D+27(u)/D+2(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-small-caps-fic-fia/; AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA: ações livre, renda variável, 

destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+30(u)/D+2(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-top-long-

biased-fic-fia/; AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM: multimercado livre, renda variável, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+5(u)/D+1(u) após a 

cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-equity-hedge-fic-fim/; AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM: multimercado long short direcional, renda variável, destinado 

ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+27(u)/D+2(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-total-return-fic-fim/; AZ 

QUEST MULTI FIC FIM: multimercado macro, multimercado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+0/D+1(u) após a cotização, respectivamente, 

consulte http://azquest.com.br/az-quest-multi-fic-fim/; AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM: multimercado macro, multimercado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de 

resgate em D+14(u)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-multi-15-fic-fim/; AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM: multimercado macro, multimercado, 

destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+29(u)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-multi-max-

fic-de-fim/; AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP: renda fixa - duração livre, renda fixa, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+0/D+1(u) após a cotização, 

respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-yield-fic-fi-rf-lp/; AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP: renda fixa - duração livre, renda fixa, destinado ao público em geral, prazo de 

cotização e liquidação de resgate em D+4(u)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-juro-real-fic-fi-rf-lp/; AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP: renda 

fixa - duração livre, crédito privado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+0/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte 

http://azquest.com.br/az-quest-luce-fic-fi-rf-cp-lp/; AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP: multimercado livre, crédito privado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de 

resgate em D+44(c)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-altro-fic-fim-cp/; AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM: multimercado 

estratégia específica, crédito privado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+29(c)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte 

http://azquest.com.br/az-quest-debentures-incentivadas-fim-cp/; AZ QUEST VALORE FI RF CP: renda fixa - duração livre, crédito privado, destinado ao público em geral, prazo de cotização 

e liquidação de resgate em D+4(c)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-valore-fi-rf-cp/; AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM: previdência 

multimercado, multimercado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+1(u)/D+3(u) após a cotização, respectivamente, consulte 

http://azquest.com.br/az-quest-icatu-multi-previ-fic-fim/; AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF: previdência renda fixa, crédito privado, destinado ao público em geral, prazo de 

cotização e liquidação de resgate em D+1(u)/D+2(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-prev-icatu-conservador-fic-rf/; AZ QUEST LOW VOL FIM: 

multimercado livre, arbitragem, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+0/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte 

http://azquest.com.br/az-quest-legan-low-vol-fim/; AZ QUEST TERMO FIM: multimercado livre, arbitragem, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em 

D+5(u)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-termo-fim/; AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM: multimercado livre, impacto social, destinado 

ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+5(u)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-azimut-impacto-fic-fim/. 

O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no 

mínimo, 12 (doze) meses. Este material não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer propósito sem autorização da AZ Quest Investimentos. Para mais informações, 

ligue para (55) 11 3526 2250 ou acesse www.azquest.com.br. 

 

 

 

 

http://azquest.com.br/az-quest-azimut-impacto-fic-fim/

