
 
 

Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Impactos COVID-19 

1. Panorama do Gestor 

A crise do coronavírus atingiu em cheio o mercado de crédito privado, em todos os seus subgrupos de títulos. Ainda que a 

forte desaceleração da economia possa levantar dúvidas de alguns sobre a futura deterioração dos balanços, entendemos 

que os aspectos técnicos desse movimento de abertura de spreads foram exacerbados num patamar bem acima da 

possível deterioração dos fundamentos creditícios das companhias emissoras em que investimos. A Figura 5 abaixo ilustra o 

forte movimento de correção verificado em nossos fundos e nos índices de crédito. 

Desmembramos esse movimento em três partes: (i) o aumento do spread de crédito; (ii) o aumento do prêmio de risco de 

investimentos e (iii) a disfunção da circulação monetária no sistema (política monetária). Principalmente os itens (ii) e (iii) 

provocaram uma reação rápida e tempestiva do BC para a sua regularização, já que esta disfuncionalidade aumentaria 

o custo de captação do setor produtivo, se é que não inviabilizaria a disponibilidade de financiamento em meio ao choque 

simultâneo de oferta e demanda. 

O BC anunciou na segunda-feira um programa de liquidez de até R$ 1,2 trilhão (próximo a quase todo o estoque de 

empréstimos para PJ no sistema bancário). Isso é uma bazuca nos moldes do Quantitative Easing (QE) que é praticado há 

tempos pelo FED e por outros bancos centrais. No lastro dessas medidas, na segunda-feira, 30 de março, o mercado 

secundário teve seu recorde de volume negociado, no valor aproximado de R$ 4 bi, segundo reportagem do jornal Valor 

Econômico. Falamos mais detalhadamente dessas medidas no item 3 abaixo. 

Se bem-sucedidas, as medidas de destravamento dos canais de crédito também vão mitigar os efeitos sobre a atividade 

econômica e sobre outras classes de ativos (ações, imobiliários etc.). Consequência direta dessa ação será (a) a diminuição 

da volatilidade, (b) a volta do carrego positivo e (c) o retorno dos fechamentos dos spreads dos patamares atuais.  

As notícias são bem melhores, ainda que as cotas estejam apresentando uma performance negativa (ajuste dessa fase 

pior, que ficou para trás). Dessa forma, respeitado o momento, gostaríamos de orientar que a melhor tomada de decisão 

para nossos investidores é aguardar o tempo atuar e apresentar os resultados que advirão dessas medidas. 

Ao longo da semana passada, tivemos uma série de perguntas de investidores e decidimos, com base na sua frequência, 

elencá-las abaixo: 

2. Saúde financeira das empresas e risco de inadimplência 

Nosso portfólio é composto pelas principais empresas do Brasil, aquelas que permitirão ao país reconduzir seu processo de 

recuperação. Reavaliamos todos os nossos emissores e continuamos confortáveis com a saúde financeira de nossas 

posições:  

✓ Setores defensivos da economia: energia elétrica, saneamento, rodovias, papel e celulose, supermercados, 

shoppings (empresas líderes), aluguel de veículos, entre outros. 

✓ Segundo nossa análise, os emissores têm pelo menos 1 ano de serviço da dívida¹1 em caixa, muitos deles com 2 ou 

mais anos do serviço da dívida¹ em caixa (gestão de liquidez).  

✓ A alavancagem² poderá aumentar um pouco, mas ainda em níveis bastante aceitáveis e gerenciáveis sob a ótica 

do crédito. 

✓ Segundo nosso levantamento, a grande maioria ficará com os covenants financeiros em níveis confortáveis e 

aqueles que chegarem mais perto do limite estarão entre os que têm perfil anticíclico (ex.: recessão 2015-2016). 

Portanto, há margem de segurança adequada. 

✓ Importante lembrar que em 2015/2016 foram 11 trimestres seguidos de recessão com juros médio de 14% a.a., 

altíssima inflação, alto spread de crédito, alto nível de alavancagem (estavam vindo de um período de altos 

investimentos) e foram capazes de saírem maiores e melhores. 

✓ Para nossa análise, simulamos um hit no faturamento extremamente severo e, em alguns casos, modelamos 3 

meses sem receitas tanto em 2020 quanto em 2021. Ainda assim, todas as nossas empresas passam no teste dos 

índices acima. 

✓ Mais de 99% da nossa carteira tem classificação de risco (rating) com grau de investimento, conforme a figura 

abaixo. 

 
¹ Serviço da dívida – equivale à totalidade de juros + amortização das dívidas detidas por uma empresa e devidas em dado período. 

² Alavancagem – geralmente medida pela Dívida Líquida/EBITDA. Representa o nível de endividamento da empresa no médio/longo prazo 

e sua respectiva capacidade de pagamento.  



 
 

Figura 1. Breakdown do Rating por fundo  Figura 2. Exemplos de empresas investidas 

 

 

 

Fonte: Az Quest – Data base: 27/03/2020  Fonte: Az Quest 

3. Oscilações na Cota 

✓ Nesse ambiente de incertezas, com altíssima volatilidade, a abertura dos spreads reflete o aumento no prêmio de 

risco para se trocar caixa por qualquer tipo de aplicação financeira – ver figura 3 abaixo. 

✓ Spreads de crédito muito elevados para grandes empresas configuram-se um grande problema para o país, pois 

causam um efeito contracionista na política monetária.  

✓ Mesmo com a queda da Selic, fica mais caro o custo de crédito, que por sua vez é elevado em maior magnitude 

para pequenas e médias empresas → questão-chave que passou a ser abordada pelo BC. 

✓ Dessa forma, o BC anunciou na segunda-feira um programa de liberação de recursos para o mercado de R$ 1,2 

trilhão (próximo a quase todo o estoque de empréstimos PF do sistema brasileiro). 

✓ Do valor acima, R$ 91 bilhões se destinam para a compra de debêntures no mercado secundário (estoque de 

mercado de aproximadamente R$ 120 bilhões) via bancos privados. 

✓ Empréstimos aos bancos em lastro de LF garantidas por suas carteiras de crédito no valor aproximado de R$ 670 

bilhões. 

✓ Na sexta-feira (27/03), o BC anunciou uma PEC que visa permiti-lo a comprar diretamente crédito privado no 

mercado secundário, na linha que outros bancos centrais vêm fazendo. Isso é muito similar ao Quantitative Easing 

realizado pelo FED e por outros Bancos Centrais mundiais. 

✓ São medidas extremamente fortes que já geraram uma melhora no mercado secundário de debêntures e 

entendemos que serão positivas para normalizar o custo do crédito. Na segunda-feira (30/03), o mercado 

secundário teve negociação recorde no valor de aproximadamente R$ 4 bilhões. 

✓ É preciso atravessar o movimento de retroalimentação de cota x resgate. Isso passa pela paciência do investidor 

em aguardar que as condições técnicas se acomodem de forma que ele possa enxergar as cotas capturarem 

resultados positivos conforme os vencimentos dos ativos se aproximam. 

✓ A soma dos elementos acima nos dá confiança em uma reversão da tendência da performance negativa 

observada recentemente (Obs.: essas medidas acabam também fazendo preço na atividade econômica e sobre 

outras classes de ativos, como mercado de renda variável e imobiliário). 

 

 

 

 

 



 
 

4. Carrego dos Portfólios 

Como consequência direta da abertura dos spreads de crédito e da consequente remarcação dos preços, há um aumento 

substancial na taxa de carregamento de nossos fundos. Isso significa que o rendimento a ser auferido (tudo mais constante) 

é muito superior a qualquer outro que já existiu na história de nossos fundos.  

Abaixo segue a evolução do carrego:  

Figura 3. Carregos* dos fundos 

 
Fonte: Az Quest. Data base: 27/03/2020. * Carrego dos fundos Masters (MT).  

5. Nível de caixa e duration 

Figura 4. Posição de caixa e duration dos fundos 

 
Fonte: Az Quest. Data base: 27/03/2020 
 

✓ A meta é aumentar o caixa, pois entendemos que haverá oportunidades um pouco mais para frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Como olhar para comparáveis/referências das cotas 

Uma boa maneira de enxergarmos o que ocorreu com os preços dos ativos aos quais estamos expostos é observar os índices 

que refletem isso: 

✓ O índice de debêntures da ANBIMA, IDA DI (duration 2,6 anos), apresenta queda de 4,1% no mês de março (até 

27/03). Vale ressaltar que o índice inclui ativos menos líquidos e com maior delay na marcação a mercado (ativos 

encarteirados e seus preços são dados por planilha segundo a metodologia da ANBIMA). Por mais parodoxal que 

pareça, os ativos de maior qualidade de crédito são, naturalmente, os mais líquidos e acabam sofrendo antes o 

impacto da marcação a mercado. 

✓ O índice de debêntures IDEX DI - JGP (duration 2,89 anos) apresenta queda de 7,7% no mês de março (até 27/03) 

>> inclui os ativos mais líquidos com precificação mais em real time. É um índice mais real daquilo que efetivamente 

é negociado no mercado secundário. 

✓ Essa dinâmica de queda aconteceu em função de preço, sem que qualquer evento de crédito tenha ocorrido. 

 

Figura 5. Índices de crédito corporativo - IDA DI (ANBIMA) e IDEX DI (JGP)  

 
 
 

 
Fonte: Bloomberg 
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6.1 Exemplos de empresas (ativos) que compõem o índice 

O intuito abaixo é exemplificar de forma mais concreta empresas e suas respectivas dívidas que compõem os índices acima 

e tentar através disso, materializar o tamanho do impacto. Para isso, escolhemos algumas empresas que além de um 

balanço muito sólido possuem uma marca de altíssimo reconhecimento em diversas regiões do Brasil e cujos negócios fazem 

parte do dia a dia das pessoas. 

Figura 6. Ativos que compõem os indices de crédito corporativo  

 
Fonte: Az Quest. Data base: 27/03/2020 

Iguatemi:  

✓ Posição de liquidez mais tranquila para enfrentar a crise atual.  

✓ Iniciou o ano com R$ 1,02 bi em caixa 

o Possui R$ 0,1bi para pagar em dívidas em 2020 e R$ 0,53bi em 2021. 

✓ Dívida Líquida atual (de R$ 1,3bi) e 3 meses de EBITDA ZERO neste ano (cenário de stress), a alavancagem 

financeira atingiria patamar de 2,8x, o que seria ainda gerenciável de forma segura. 

Lojas Americanas:  
 

✓ Posição de liquidez mais tranquila para enfrentar a crise atual.  

✓ O aumento de capital deixou a Companhia numa posição mais confortável para enfrentar a possível menor 

geração de caixa deste ano.  

✓ Iniciou o ano com R$ 10,8bi em caixa + R$ 2,5bi em recebíveis. 

o Possui R$ 2,3bi para pagar em dívidas em 2020 e R$ 0,6bi em 2021. 

✓ Dívida líquida atual (de R$ 2.198 milhões) e uma queda de EBITDA de 50% (R$1.728 milhões) neste ano (cenário de 

stress), a alavancagem financeira atingiria patamar de 1,3x, o que seria ainda gerenciável de forma segura.  

Localiza:  
 

✓ Posição de liquidez mais tranquila para enfrentar a crise atual.  

✓ Iniciou o ano com R$ 3,5bi em caixa.  

o Realizou rolagem de dívida no início desde ano e atualmente possui R$ 0,01bi para pagar em dívidas em 

2020 e R$ 1,2bi em 2021. 

✓ Dívida líquida atual (de R$ 6.6 bi) e uma queda de EBITDA de 20% (R$1.7 milhões) neste ano (cenário de stress), a 

alavancagem financeira atingiria patamar de 3,2x, o que seria ainda gerenciável de forma segura.  

✓ Mesmo racional se aplica para a Unidas S.A, onde uma boa gestão de liquidez também foi feita de antemão. 

 

Deixamos fora desse exemplo várias empresas de também excelente qualidade, o que em nossa opinião não diminui em 

nada a força e qualidade de seus negócios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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. 
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