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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Novembro de 2020 

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 Contribuição de performance 

Em novembro, os mercados foram basicamente impulsionados pelas notícias de progresso das vacinas no mundo e da 

eleição de Joe Biden. O mercado de crédito offshore acompanhou esse movimento de risk-on e teve um mês forte. Já no 

mercado de crédito local, podemos separar a dinâmica em dois grupos: (i) ativos em CDI, que são pouco sensíveis a esses 

movimentos e mantiveram a estabilidade do mês anterior; e (ii) ativos em IPCA (com boa performance no mês), mais 

sensíveis a esses movimentos e a outros fatores internos, como as questões fiscal e de inflação, discutidas no item 1.3 abaixo. 

Destacamos no mês a contribuição da carteira de debêntures hedgeadas e Offshore. As demais carteiras tiveram, para os 

diferentes mandatos, uma performance sem grandes destaques para fins de comunicação. 

Na carteira de debêntures em CDI, a boa performance decorreu do elevado carrego intrínseco, uma vez que os spreads 

de crédito novamente apresentaram estabilidade, com pequenos fechamentos e aberturas que se compensaram no 

resultado. Por mais um mês, reduzimos a exposição a ativos indexados ao %CDI e respectivos swaps, o que diminui a 

volatilidade dos fundos (conforme explicado em cartas anteriores). 

As curvas de juros (real e prefixada), apesar de apresentarem um aumento da inclinação, tiveram comportamentos distintos: 

a curva de juros reais apresentou fechamento, enquanto os juros prefixados ficaram próximos da estabilidade a despeito 

da forte volatilidade intramês. A composição e a magnitude desse movimento geraram baixo impacto naqueles fundos 

com um pouco de risco de mercado. 

A carteira de debêntures hedgeadas foi destaque novamente, com elevado carrego e fechamento de spread de crédito 

na maioria dos ativos. Notamos forte apetite por ativos indexados ao IPCA, devido a um movimento global de risk-on em 

conjunto com um momento em que investidores buscam proteção contra a inflação e a possibilidade de uma piora fiscal. 

Essa demanda se traduziu em fechamento dos spreads e beneficiou essa estratégia. 

O fundo de debêntures incentivadas teve rentabilidade bastante acima de seu benchmark (IMA-B5) e do CDI. Estar atrelado 

ao juro real contribuiu para sua boa performance, dado o comportamento da curva de juros reais. Adicionalmente, tanto 

o Efeito Crédito quanto o Efeito Curva contribuíram positivamente para o resultado, com destaque para o fechamento de 

spread de crédito da maioria dos ativos da carteira. 

A Estratégia Offshore teve mais um mês de boa rentabilidade, acompanhando o movimento de risk-on global e uma busca 

de alocação global mais forte em ativos de Emerging Markets. Praticamente todos os ativos dessa carteira tiveram bom 

desempenho, inclusive os primários de que participamos no mês. 

1.2 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O mês apresentou um bom pipeline de emissões primárias, ainda que muitas delas tenham seu processo de bookbuilding 

apenas em dezembro. As leituras dos bancos de investimentos sobre novas operações nos levam a crer que o mercado 

primário continuará ativo nos próximos meses. Em momentos como esse, reforçamos que nossa gestão é bastante seletiva 

e criteriosa na análise das novas emissões, dispensando as que julgamos mal precificadas e/ou com termos e condições 

inadequados, principalmente em ativos isentos (o que tem ocorrido com alguma frequência).  

O mercado secundário teve continuidade em relação ao mês anterior: bom volume, estabilidade dos spreads de crédito 

nos ativos em CDI e fechamentos para os ativos IPCA. No Trading tivemos atividade até abaixo da nossa média histórica, 

principalmente focada em reduzir a exposição a ativos em %CDI (que já estava baixa historicamente) e otimizando o 

carrego das carteiras.  

Destacamos ainda a aprovação da nova Lei das Falências no Senado. Entre seus avanços, traz maior segurança processual 

e busca facilitar o DIP financing, importante instrumento de dívida para empresas em recuperação judicial, muito comum 

em mercados mais desenvolvidos. Apesar de a lei não impactar diretamente o nosso dia a dia, esse é um pilar 

importantíssimo para o aprimoramento do mercado de crédito brasileiro como um todo. Melhorias no mercado de créditos 
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mais estressados permitirão cada vez mais a entrada de players nichados, que por sua vez farão o mercado ter mais liquidez 

em diferentes perfis de crédito. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 22 ofertas primárias no mercado local. Após 

selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação de todos os fundos cujo processo de precificação ocorreria em 

novembro, não participamos de nenhuma oferta e declinamos de três. Liquidamos ainda duas operações precificadas em 

outubro. 

Por fim, vale mencionar que estamos em fase de testes de uma nova operação: a compromissada de debêntures. Ela nos 

permite dar debêntures da carteira como lastro e receber em troca dinheiro que pode ser alocado para comprar novos 

ativos e/ou aumentar a posição de caixa do fundo. Esse instrumento, muito importante para o aumento da eficiência da 

classe de crédito, é muito comum no mercado externo e permitirá novos tipos de estratégia aos gestores. Dito isso, teremos 

uma oportunidade de aumentar a rentabilidade e a pulverização, ainda que a modalidade seja utilizada inicialmente com 

parcimônia e pouca percepção do cotista no início. Apenas os fundos Altro, Debêntures Incentivadas e Supra estão 

habilitados para essas operações. 

1.3 Considerações econômicas e gerais 

Novembro foi um mês muito positivo para os ativos de risco globais. A despeito do crescente número de casos de Covid-19 

na Europa e nos EUA, observamos um aumento na confiança dos agentes, consequência de dois eventos importantes. 

Primeiro, o rápido resultado da eleição americana, com vitória Democrata e provável controle Republicano no Senado, 

indicando um governo mais moderado. Em adição, ainda mais relevante, o anúncio dos resultados das pesquisas das 

vacinas da Pfizer e da Moderna, que apontaram eficácia acima de 90%, indicando o início do processo de imunização 

ainda no primeiro trimestre do ano. 

Nas nossas últimas cartas, comentávamos que a economia global já vinha apresentando dados de atividade bastante 

positivos. Após a sinalização de que a vacinação e a consequente normalização da atividade econômica deverão ocorrer 

em prazo mais curto do que anteriormente esperado, passamos a considerar um cenário de crescimento ainda mais 

promissor.  

Em relação ao novo governo norte-americano, nossa expectativa é que a administração de Joe Biden trará de volta visões 

mais tradicionais à Casa Branca. No campo do comércio exterior, deverá propor uma relação mais aberta com os parceiros 

estratégicos, mantendo a postura mais dura nas negociações com a China. Nesse contexto, esperamos um ambiente de 

dólar fraco e de crescimento do comércio global, com impacto favorável para a classe de commodities. 

No Brasil, mais um mês sem avanços relevantes na pauta política ou econômica. Nesse ambiente de paralisia e incerteza 

política, fica bastante difícil prever o timing, a profundidade e o consequente impacto das eventuais reformas a serem 

votadas. A ausência de qualquer decisão, somada ao tempo curto, provavelmente levará a um resultado em que o teto 

de gastos será preservado em 2021. Por si só, esse fato deveria contribuir para alguma redução do prêmio de risco no curto 

prazo, mas a evolução da segunda onda da epidemia no Brasil, associada a uma eventual nova rodada de estímulos fiscais, 

faz com que a percepção de risco siga elevada. 

Novos dados de inflação acima da expectativa refletem o aumento de custos, o descompasso de oferta e demanda em 

alguns setores e a recomposição nos preços de serviços, associada à retomada da cobrança de taxa extra nas tarifas de 

energia elétrica. Apesar da perenidade desses efeitos na inflação dos últimos meses, mantemos a visão de que os atuais 

choques têm características temporárias. No entanto, o risco de médio prazo é que o desarranjo fiscal se traduza em maior 

persistência desses choques, mesmo em ambiente de elevada ociosidade.  
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de +0,31% (208,8% do CDI) no mês de novembro. As estratégias de FIDC e debêntures 

em CDI foram os principais responsáveis pelo resultado do fundo nesse mês. Mostramos essa distribuição mais 

detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

Na carteira de debêntures em CDI, a boa performance decorreu do elevado carrego intrínseco, uma vez que os spreads 

de crédito novamente apresentaram estabilidade, com pequenos fechamentos e aberturas que se compensaram no 

resultado. Por mais um mês reduzimos a exposição a ativos indexados ao %CDI e respectivos swaps, o que diminui a 

volatilidade dos fundos (conforme explicado em cartas anteriores). 

Já na estratégia de FIDC, tivemos um ganho de capital relevante com fechamento de spread de crédito de alguns de seus 

ativos, em conjunto com a rentabilidade do seu carrego intrínseco. Por fim, as demais carteiras tiveram resultado um pouco 

acima ou abaixo de sua rentabilidade intrínseca, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 22 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, optamos por não participar de nenhum bookbuilding nesse mês. Fomos ativos no 

mercado secundário, focando a otimização do carrego do portfólio. 

 

Figura 1. Atribuição de resultados em novembro  Figura 2. Atribuição de resultados em 2020 – 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 

O AZ Quest Altro teve rendimento de +0,76% (510,3% do CDI) no mês de novembro. As estratégias Offshore e debêntures 

hedgeadas foram os principais destaques positivos no mês. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente nas 

figuras 5 e 6 abaixo. 

Na carteira de debêntures em CDI, a boa performance decorreu do elevado carrego intrínseco, uma vez que os spreads 

de crédito novamente apresentaram estabilidade, com pequenos fechamentos e aberturas que se compensaram no 

resultado. O resultado da carteira de FIDC também foi consequência do bom carrego dos seus ativos, e vale aqui reforçar 

que ainda enxergamos espaço para ganho de capital nessa estratégia.  

A estratégia Offshore foi o maior destaque. As posições tiveram ganhos bem relevantes de maneira geral, acompanhando 

o movimento de risk-on global e uma busca de alocação global mais forte em ativos de mercados emergentes. Ao longo 

do mês, adicionamos dois novos bonds a essa estratégia via mercado primário. 

A carteira de debêntures hedgeadas também teve boa rentabilidade no mês, já explicada no item 1.1 acima. Quando 

olhamos isso no nível dos ativos, o ganho de capital é proveniente da compressão dos spreads de crédito da maioria dos 

papéis da carteira. 

Por fim, como mencionamos no item 1.2 acima, começamos a fazer uma nova operação para esse mandato que nos 

permite alavancar o fundo por meio de papéis (não derivativos). Trata-se de operações compromissadas com lastro em 

debêntures, nas quais o fundo está na ponta tomadora dos recursos; esses recursos são utilizados para comprar mais ativos, 

visando capturar um retorno alavancado.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 22 ofertas primárias no mercado local. Após 

selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, optamos por não participar de nenhum bookbuilding nesse 

mês. Tivemos atuação modesta no mercado secundário, em ambas as pontas, focando a otimização do carrego do 

portfólio. 

 

Figura 5. Atribuição de resultados em novembro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2020 – YTD 

 

 

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

  

Fonte: AZQUEST 

 

 

Figura 8. Breakdown do fundo por setor  Figura 9. Breakdown por tipo de ativo 

    

  

 

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 
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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) 1,88% (ante 1,32% do 

benchmark – IMA-B5) no mês, acumulando (b) 3,80% (ante 6,01% do benchmark – IMA-B5) no ano. 

O fato de estar aplicado em juro real contribuiu positivamente para a rentabilidade do fundo no mês, dado que tivemos 

um forte fechamento da curva de juros reais. Em relação ao IMA-B5, o fundo performou acima do seu benchmark e 

agregamos alpha tanto com o Efeito Crédito quanto com o Efeito Curva (fig. 9). De forma semelhante ao que ocorreu no 

mês de outubro, o alto carrego do IPCA (inflação corrente) também ajudou na composição do resultado. 

Mantivemos o risco do fundo acima do IMA-B5 ao longo do mês e, com isso, ganhamos no posicionamento relativo entre 

os vértices da curva (“Efeito Curva”), devolvendo uma parte relevante da perda auferida em outubro nesse mesmo Efeito 

Curva. 

O Efeito Crédito apresentou boa performance, seguindo a tendência do mês anterior, devido ao fechamento de spreads 

de crédito da maioria de seus ativos, sem destaques individuais que valham ser detalhados.  

Por fim, como mencionamos no item 1.2 acima, começamos a fazer uma nova operação para esse mandato que permite 

alavancar o fundo por meio de papéis (não derivativos). Trata-se de operações compromissadas com lastro em debêntures, 

nas quais o fundo está na ponta tomadora dos recursos; esses recursos são utilizados para comprar mais ativos, visando 

capturar um retorno alavancado.  

Ao longo do mês não participamos de nenhum bookbuilding, apenas liquidamos uma operação em que fomos alocados 

no mês anterior. Adicionamos alguns novos ativos ao fundo, sendo um deles o da liquidação primária e outros dois do 

mercado secundário. Atuamos basicamente na ponta de compra, utilizando parte dos recursos advindos da operação 

compromissada mencionada acima. 

 

Figura 10. 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: AZ QUEST 
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Figura 10.1. Curva de juros reais 

 

 

Fonte: AZQUEST 

 

Figura 11. Breakdown do fundo por rating 

   

Fonte: AZQUEST 

Figura 12. Breakdown do fundo por setor  Figura 13. Breakdown por tipo de ativo 

    

  

 

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 
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5. Fundo AZ Quest Icatu Conservador – Previdência CP 

O AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de +0,30% (202,6% do CDI) no mês de novembro. As estratégias de FIDC 

e debêntures hedgeadas foram os destaques positivos no mês. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas 

figuras 14 e 15 abaixo. 

Na carteira de debêntures em CDI, a boa performance decorreu do elevado carrego intrínseco, uma vez que os spreads 

de crédito novamente apresentaram estabilidade, com pequenos fechamentos e aberturas que se compensaram no 

resultado. Já na estratégia de FIDC, tivemos um ganho de capital relevante com fechamento de spread de crédito de 

alguns de seus ativos, em conjunto com a rentabilidade do seu carrego intrínseco. 

A carteira de debêntures hedgeadas também teve boa rentabilidade no mês, já explicada de forma macro no item 1.1 de 

nossa carta. Quando olhamos isso no nível dos ativos, o ganho de capital é proveniente da compressão dos spreads de 

crédito da maioria dos papéis da carteira. Por fim, as demais carteiras tiveram resultado um pouco acima ou abaixo de sua 

rentabilidade intrínseca, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 22 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, optamos por não participar de nenhum bookbuilding nesse mês. Tivemos atuação 

modesta no mercado secundário, basicamente na ponta de venda, focando na otimização do carrego do portfólio. 

 

Figura 14. Atribuição de resultados em novembro  Figura 15. Atribuição de resultados em 2020 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 16. Breakdown do fundo por rating  Figura 17. Breakdown do fundo por setor 

   

 

   
Fonte: AZ QUEST 
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6. Fundo AZ Quest Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de +0,32% (214,2% do CDI) no mês de novembro. A estratégia de debêntures 

hedgeadas foi o destaque positivo no mês. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 18 e 19 

abaixo. 

Na carteira de debêntures em CDI, a boa performance decorreu do elevado carrego intrínseco, uma vez que os spreads 

de crédito novamente apresentaram estabilidade, com pequenos fechamentos e aberturas que se compensaram no 

resultado. 

A carteira de debêntures hedgeadas também teve boa rentabilidade no mês, já explicada de forma macro no item 1.1 de 

nossa carta. Quando olhamos isso no nível dos ativos, o ganho de capital é proveniente da compressão dos spreads de 

crédito da maioria dos papéis da carteira. Por fim, as demais carteiras tiveram resultado um pouco acima ou abaixo de sua 

rentabilidade intrínseca, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 22 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, optamos por não participar de nenhum bookbuilding nesse mês. Tivemos atuação 

modesta no mercado secundário, basicamente na ponta de venda, focando a otimização do carrego do portfólio. 

 

Figura 18. Atribuição de resultados em novembro  Figura 19. Atribuição de resultados em 2020 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 20. Breakdown do fundo por rating  Figura 21. 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 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/
http://azquest.com.br/az-quest-altro-fic-fim-cp/
http://azquest.com.br/az-quest-debentures-incentivadas-fim-cp/
http://azquest.com.br/az-quest-valore-fi-rf-cp/
http://azquest.com.br/az-quest-prev-icatu-conservador-fic-rf/
http://azquest.com.br/az-quest-prev-icatu-conservador-fic-rf/
http://www.azquest.com.br/
http://www.azquest.com.br/

