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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Dezembro de 2019 

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 

Quando olhamos em retrospectiva o ano de 2019, podemos dizer que três temas centrais foram especialmente explorados: 

1. A perspectiva da queda estrutural nas taxas de juros no Brasil, diante de um quadro de inflação controlada;  

2. A expectativa de crescimento dos lucros e da qualidade creditícia das companhias brasileiras, em função da 

retomada da economia brasileira e da dupla alavancagem operacional e financeira dessas empresas;  

3. A desaceleração gradual da economia global, sustentada por estímulos fiscais e monetários que evitariam uma 

recessão técnica. 

De certa forma esse cenário, projetado no final de 2018 e explorado ao longo de 2019, acabou por se concretizar. 

Já destacávamos na última carta de 2018 que a inflação deveria se manter bem comportada, o que abriria espaço para 

a manutenção de uma política monetária ainda mais expansionista. Também mencionávamos a visão positiva para a 

retomada gradual da atividade, tema que demorou a se materializar, em especial pela incerteza política e pelo aumento 

do risco externo no primeiro semestre, mas ganhou força a partir do meio do ano.  

Paralelamente ao otimismo acerca da perspectiva econômica, sempre estivemos bastante animados com o quadro 

apresentado pelas empresas brasileiras. Após anos de compressão de margens e queda nas vendas e nos lucros, 

consequências da recessão econômica, as empresas brasileiras se viram obrigadas a promover uma série de ajustes internos 

(redução de quadro, corte de despesas, redução de dívida etc.) a fim de atravessar o difícil período. O resultado desse 

ajuste foram companhias muito mais eficientes, tanto do ponto de vista operacional quanto do financeiro. Adicionalmente, 

no Brasil, dados mais recentes de atividade, emprego, confiança e crédito reforçam e consolidam nosso cenário de 

crescimento econômico baseado no setor privado.  

O principal fator de incerteza dos mercados esteve ligado ao conturbado cenário geopolítico internacional e seus impactos 

no crescimento global. A disputa comercial entre EUA e China atingiu seu período mais agudo desde o início da disputa no 

meio do ano, afetando a confiança de consumidores e investidores e diminuindo as expectativas de crescimento. Desde 

então, a tensão tem gradualmente diminuído diante da análise pragmática de que a manutenção dessa situação geraria 

perdas econômicas e políticas para ambos os lados. Além disso, os dados econômicos divulgados recentemente indicam 

que o processo de desaceleração que dominou a economia global durante boa parte do ano parece ter ficado no 

passado.  

Para 2020, prevemos uma concretização do quadro de retomada do crescimento, tanto pelo aumento na confiança dos 

agentes quanto pelo impacto da política monetária promovida pelo Banco Central, que tem espaço para manter os juros 

em nível de estímulo da economia por um longo período. Esses impulsos, aliados à melhora do ambiente de negócios em 

função da agenda de reformas microeconômicas, devem permitir a aceleração da economia brasileira ao longo do ano. 

O cenário internacional não deverá ser um problema nesse sentido, já que prevemos uma estabilização da atividade 

econômica global, com marginal crescimento na Europa e Ásia, mesmo em um ambiente de aumento do risco político em 

função de uma imprevisível eleição norte-americana. 

Seguimos especialmente otimistas com a sustentabilidade do novo modelo econômico que vem sendo implementado no 

Brasil há mais de três anos. Esse modelo econômico, baseado em uma política macroeconômica responsável associada à 

aprovação de reformas estruturais que levam à redução do risco fiscal e do tamanho do Estado e a ganhos de 

produtividade, abre espaço para o aumento da participação do capital privado na economia, que permitirá ao país voltar 

a crescer de forma sustentada por um longo prazo, gerando grandes oportunidades de investimentos. 
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1.2 Contribuição de performance 

Para os fundos indexados ao CDI, a maioria das carteiras teve uma boa performance, em linha com suas rentabilidades 

intrínsecas; a principal exceção foi a carteira de debêntures hedgeadas. Particularidades que achamos interessante 

comentar serão descritas na seção dedicada a cada fundo. 

As debêntures em CDI tiveram uma boa rentabilidade (aproximadamente em linha com seu retorno intrínseco), porém o 

comportamento de cada ativo ainda sofreu as consequências da desancoragem de preços dos últimos meses. Explicamos: 

papéis com técnico mais “limpo” (ou seja, ativos em que não havia pressão vendedora por agentes que necessitavam de 

liquidez) apresentaram algum fechamento de spread, enquanto papéis com técnico “sujo” tiveram um pouco de abertura 

nos spreads (ainda buscando a taxa Raroc – ver carta de nov./19) ou ficaram com spreads aproximadamente estáveis. 

Em dezembro, as curvas de juros (real e prefixada) apresentaram um movimento de fechamento ao longo de toda a curva. 

A composição e a magnitude desses movimentos geraram um baixo impacto no resultado dos fundos que possuem um 

pouco de risco de mercado. 

Na carteira de debêntures hedgeadas, já observamos um comportamento misto dos spreads, com um pouco mais de 

aberturas que fechamentos. Isso levou a uma heterogeneidade no resultado para diferentes fundos, de acordo com a 

composição de cada portfólio ajustado a seu regulamento. 

Vale comentar que, para alguns fundos, reduzimos ativamente o nível de caixa. Essa decisão foi tomada como um 

movimento tático de gestão, pois entendemos que o mercado atingiu todas as premissas necessárias que nos permitiram 

tomar essa decisão, de modo a capturar de forma ativa as oportunidades que acabaram aparecendo ao longo deste 

último trimestre. 

O fundo de debêntures incentivadas apresentou rentabilidade em linha com seu benchmark (IMA-B5) e bastante acima do 

CDI. O fato de estar atrelado ao juro real explica o bom resultado desse mês. Os Efeitos Curva e Crédito tiveram resultados 

ligeiramente positivos, praticamente compensando os custos do fundo. Os spreads das debêntures isentas apresentaram 

mais fechamentos que aberturas, interrompendo a tendência dos meses anteriores. Dessa forma, esta é a grande 

mensagem que gostaríamos de destacar: a interrupção do movimento de abertura dos spreads de crédito, com uma 

estabilização entre o fluxo de oferta e demanda no mercado secundário. 

No mercado offshore, ocorreu um movimento de risk on que beneficiou nossa carteira. A maior parte dos nossos bonds 

apresentou fechamento de spread de crédito e, com isso, a Estratégia Offshore agregou bom resultado em dezembro. 

 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O pipeline de dezembro foi mais uma vez esvaziado, ainda por consequência do movimento de desancoragem de preços 

ocorrido no mercado de crédito. Os bancos coordenadores preferiram adiar eventuais ofertas para condições mais 

favoráveis de mercado. O ritmo mais lento de final de ano também contribui para essa baixa atividade e, como 

consequência, o número de bookbuildings no mês foi bem reduzido.  

Novamente o mercado secundário foi bem ativo e tivemos boa atuação em ambas as pontas. Observamos volatilidade 

ao longo do mês, de certa forma já esperada. Adicionalmente fomos percebendo uma melhora na dinâmica do secundário 

conforme a evolução do mês, com compradores sempre dando preço corretos (e com profundidade de volume) para 

aqueles que precisavam de liquidez. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 12 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação de todos os fundos cujo processo de precificação ocorreria em dezembro, acabamos 

participando de uma oferta e declinamos de outras duas. Fomos alocados e a liquidação ocorreu ainda no próprio mês. 

  



 
 

3 

 

1.4 Considerações Gerais 

Encerrado o ano, gostaríamos de fazer algumas considerações que achamos pertinentes na nossa comunicação com os 

investidores: 

• Houve um arrefecimento no humor dos participantes de crédito, notado claramente pela dinâmica de 

negociação no mercado secundário e pelo bate-papo entre os participantes dessa indústria. Em conversas 

privadas, percebe-se que em diferentes casas o comportamento dos investidores e gestores converge para uma 

volta à normalidade. 

• Foi mais um mês em que nossa tese sobre a abertura dos spreads de crédito até o patamar do “Raroc” manteve-

se válida (ver carta de novembro). Voltamos a esse tópico pois, apesar de sutil, esse foi um elemento técnico que 

permitiu visualizar o caminho dos preços dos ativos com todos os desdobramentos na dinâmica de gestão e de 

comportamento dos investidores. 

• Um dos poucos lados positivos dessa desancoragem de preços foi permitir para 2020 emissões com spreads de 

crédito bem “gordos” (para o risco incorrido dos emissores), o que fará a classe de ativos apresentar uma boa 

rentabilidade no ano. Devido ao otimismo e apetite para classes de maior risco, acreditamos que muitos 

investidores não estão prestando atenção nesse detalhe. 

• Houve redução do caixa de alguns fundos (já explicada em tópicos acima). Acreditamos que, para o nível atual 

da Selic, alguns mandatos (Altro, Prev, Deb Incentivada) obrigatoriamente terão uma gestão mais ativa do que a 

anterior e deverão também apresentar um nível de volatilidade um pouco maior do que seu histórico.  

• Acreditamos que a captação adicional da classe de crédito tenderá a ser baixa em 2020, talvez com alguma 

melhora marginal no último trimestre. Por outro lado, também não acreditamos que haja um resgate liquido (net) 

da classe. 

• Acreditamos também que, com o Brasil dando sinais positivos na economia e retomando a atividade, teremos um 

mercado primário recorrente com taxas mais elevadas – o que também é saudável para a classe. 

• Buscaremos aumentar, cada vez mais, nossa expertise na classe de bonds. Vemos um grande espaço para buscar 

rentabilidade e diversificação de crédito, com geração saudável de alpha sustentável para os fundos. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 103,9% do CDI no mês de dezembro, resultado em linha com a rentabilidade-alvo 

de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, o destaque foi a estratégia de debêntures em CDI. Mostramos essa 

distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram uma boa rentabilidade, praticamente em linha com seu retorno intrínseco, porém com o 

comportamento de cada ativo ainda sofrendo as consequências da desancoragem de preços dos últimos meses, como 

explicamos no item 1.2 da carta. Vale ainda reforçar aqui que essa carteira está rodando com spreads de crédito bem 

“gordos” e excelente qualidade de crédito.  

Para a carteira de LF houve a abertura de spread de crédito de um emissor específico cuja reprecificação, em relação aos 

seus pares, ficou atrasada e daí foi ajustada pelo administrador para o novo patamar, contudo sem qualquer tipo de piora 

da qualidade de crédito do emissor. As demais estratégias do fundo apresentaram resultados praticamente em linha com 

suas rentabilidades intrínsecas, sem nenhum destaque. 

Por fim, vale comentar que reduzimos ativamente o nível de caixa do fundo. Essa decisão foi tomada como um movimento 

tático de gestão, pois entendemos que o mercado atingiu todas as premissas que nos permitiram tomar essa decisão, de 

modo a capturar de forma ativa as oportunidades que acabaram aparecendo ao longo deste último trimestre. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 12 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de um único bookbuilding, no qual fomos alocados. Atuamos 

também no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 1. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 2. Atribuição de resultados em 2019 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

 

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

 

 

 
Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 
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Figura A. Breakdown de resultado por rating  Figura B. Cinco maiores detratores em dezembro 

 

 

 

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

Figura C. Evolução da performance em 2019  

 

 

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

No mês de dezembro, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de 125,5% do CDI, resultado acima da rentabilidade-alvo de 

longo prazo que buscamos. Nesse mês, a carteira da Estratégia Offshore foi o principal destaque, enquanto as demais 

estratégias rodaram em linha com seus respectivos carregos intrínsecos. Mostramos essa distribuição de resultados 

detalhadamente nas figuras 5 e 6 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram uma boa rentabilidade, praticamente em linha com seu retorno intrínseco, porém com o 

comportamento de cada ativo ainda sofrendo as consequências da desancoragem de preços dos últimos meses, como 

explicamos no item 1.2 da carta. Reforçamos que essa carteira está rodando com spreads de crédito bem “gordos” e 

excelente qualidade de crédito. 

Na carteira de debêntures hedgeadas houve um comportamento misto dos spreads de crédito – a maioria dos ativos com 

pequenas aberturas e uma minoria com fechamentos mais intensos, que no consolidado se contrabalancearam. Isso 

resultou, assim, numa carteira que rodou em linha com sua rentabilidade intrínseca.  

A carteira offshore se beneficiou do retorno do movimento de risk on ao longo do mês, que culminou no fechamento de 

spreads de crédito da grande maioria dos ativos. Ao longo do mês, adicionamos um novo nome a essa estratégia e zeramos 

outro.  

Por fim, vale comentar que voltamos a reduzir o nível de caixa do fundo para mais próximo de seu nível histórico. Essa 

decisão foi tomada como um movimento tático de gestão, pois entendemos que o mercado atingiu todas as premissas 

que nos permitiram tomar essa decisão, de modo a capturar de forma ativa as oportunidades que acabaram aparecendo 

ao longo deste último trimestre. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 12 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de um único bookbuilding, no qual fomos alocados. Atuamos 

também no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 5. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2019 – 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 

 

 

Figura A. Breakdown de resultado por rating  Figura B. Cinco maiores detratores em dezembro 

 

 

 

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

Figura C. Evolução da performance em 2019  

 

 

Fonte: AZQUEST  
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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) 1,22% (ante 1,24% do 

benchmark – IMA-B5) no mês, acumulando (b) 11,18% (ante 13,15% do benchmark – IMA-B5) no ano. 

O fato de estar aplicado em juro real foi o que mais beneficiou o fundo, dado que houve um fechamento da curva de juro 

real em toda sua extensão. Os Efeitos Curva e Crédito foram ligeiramente positivos, apenas suficientes para cobrir os custos 

do fundo no mês (fig. 9). 

O risco do fundo continuou ligeiramente acima do IMA-B5, o que permitiu agregar um pequeno alpha via Efeito Curva em 

dezembro. Já o Efeito Crédito gerou um pequeno ganho, porém com uma mensagem simbólica bem forte nesse resultado. 

Isso porque, nesse resultado positivo, vem intrínseca uma interrupção do movimento da forte abertura dos spreads de crédito 

nos ativos isentos ocorrida nos últimos meses, reforçada também pela dinâmica desses ativos no mercado secundário 

através de uma estabilização no fluxo oferta x demanda. Os spreads desses ativos chegaram a um nível que chamou a 

atenção inclusive de não participantes desse mercado, como fundos multimercados.  

Esse ponto de estabilização aconteceu em um patamar cuja relação risco x retorno dos ativos nunca foi tão favorável no 

mercado secundário, o que por sua vez já ancora também os preços para o pipeline de ofertas primárias a preços bem 

atrativos. Dessa forma, abre-se espaço potencial para uma boa performance das debêntures incentivadas, mesmo que os 

juros reais estejam nos níveis mais baixos de sua história. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 12 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de um único bookbuilding, no qual fomos alocados. Atuamos 

também no mercado secundário, em ambas as pontas. 

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: AZ QUEST 
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Figura 9.1. Curva de juros reais 

 

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 

O AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de 90,0% do CDI no mês de dezembro, resultado abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, o destaque foi a estratégia de debêntures em CDI. 

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

As debêntures em CDI tiveram uma boa rentabilidade, praticamente em linha com seu retorno intrínseco, porém com o 

comportamento de cada ativo ainda sofrendo as consequências da desancoragem de preços dos últimos meses, como 

explicamos no item 1.2 da carta. Vale ainda reforçar aqui que essa carteira está rodando com spreads de crédito bem 

“gordos” e excelente qualidade de crédito. 

Na carteira de LF houve a abertura de spread de crédito de um emissor específico cuja reprecificação, em relação aos 

seus pares, ficou atrasada e daí foi ajustada pelo administrador para o novo patamar, contudo sem qualquer piora da 

qualidade de crédito do emissor.  

Para a estratégia de debêntures hedgeadas observamos um comportamento misto dos spreads de crédito e, para esse 

fundo, um pouco mais de aberturas, rodando com uma rentabilidade abaixo do que deveria. Já as demais estratégias do 

fundo apresentaram resultados praticamente em linha com suas rentabilidades intrínsecas, sem nenhum destaque. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 12 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de um único bookbuilding, no qual fomos alocados. Atuamos 

também no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 12. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 13. Atribuição de resultados em 2019 – 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 

 

Figura A. Breakdown de resultado por rating  Figura B. Cinco maiores detratores em dezembro 

 

 

 

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

Figura C. Evolução da performance em 2019  

 

 

Fonte: AZQUEST  
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6. Fundo AZ Quest Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de 133,5% do CDI no mês de dezembro, resultado acima da rentabilidade-alvo de 

longo prazo pensada para o fundo. As diversas carteiras apresentaram bons resultados no mês, com destaque para as 

estratégias de debêntures em CDI e debêntures hedgeadas. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas 

figuras 16 e 17 abaixo. 

A estratégia de debêntures em CDI teve uma rentabilidade relevante (vinda de ganho de capital) devido a um ativo 

específico do fundo. Dessa forma, poderíamos enxergar um comportamento dessa carteira em linha com os demais fundos 

(carrego intrínseco) mais um ativo que adicionou praticamente todo o ganho de capital. Vale ainda reforçar aqui que essa 

carteira está rodando com spreads de crédito bem “gordos” e excelente qualidade de crédito. 

Na carteira de debêntures hedgeadas observamos um comportamento misto dos spreads de crédito e, para esse fundo, 

houve maior número de fechamentos, o que gerou um ganho de capital, rodando assim com rentabilidade acima do que 

deveria. A parcela de inflação livre, apesar de pequena, também teve uma boa contribuição de retorno no mês. Já as 

demais estratégias do fundo apresentaram resultados praticamente em linha com suas rentabilidades intrínsecas, sem 

nenhum destaque. 

Por fim, vale comentar que reduzimos ativamente o nível de caixa do fundo. Essa decisão foi tomada como um movimento 

tático de gestão, pois entendemos que o mercado atingiu todas as premissas que nos permitiram tomar essa decisão, de 

modo a capturar de forma ativa as oportunidades que acabaram aparecendo ao longo deste último trimestre. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 12 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de um único bookbuilding, no qual fomos alocados. Atuamos 

também no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 16. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 17. Atribuição de resultados em 2019 – 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 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 
 

Figura A. Breakdown de resultado por rating  Figura B. Cinco maiores detratores em dezembro 

 

 

 

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

Figura C. Evolução da performance em 2019  

 

 

Fonte: AZQUEST  
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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 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 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 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/. 

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. 

 

 
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://azquest.com.br/az-quest-luce-fic-fi-rf-cp-lp/
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