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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Dezembro 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 

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, o resultado foi basicamente do carrego intrínseco da carteira. Os spreads de crédito 

tiveram pequenas oscilações, sem alterações da tendência de estabilidade já apresentada no mês anterior. Apesar do 

grande recuo dos spreads pós-pico da crise, eles se estabilizaram num patamar ainda elevado. Isso gera uma carteira “com 

gordura” para 2021, tanto no estoque quanto para novas emissões. 

As curvas de juros (real e prefixada) apresentaram forte fechamento e redução da inclinação (bull flattening), com exceção 

da parte curtíssima da curva de juro real, que abriu. A composição e a magnitude desse fechamento da curva beneficiaram 

os fundos que contêm um pouco de risco de mercado. 

A carteira de debêntures hedgeadas foi destaque novamente. Nesse mês, a maior parte do ganho veio de ajustes das 

inclinações em alguns segmentos da curva, que geraram pequenos descasamentos da metodologia de hedge e assim 

beneficiaram a rentabilidade dessa estratégia. Já os spreads de crédito apresentaram comportamento misto e sem 

contribuição relevante para o resultado, cessando a tendência de fechamento dos últimos meses. 

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

ao juro real explica a boa rentabilidade nominal no mês. O Efeito Curva foi o responsável pela outperformance, pois o fundo 

estava posicionado para o flattening da curva ocorrido em dezembro. O Efeito Crédito teve contribuição imaterial perto 

dos fatores acima. 

A Estratégia Offshore continuou se beneficiando do movimento de risk on, que foi impulsionado pelo noticiário positivo sobre 

as vacinas no mundo, pela elevada liquidez global em um cenário de juros baixos e com viés de busca por yield em ativos 

de mercados emergentes. Observamos fechamento de spread em praticamente todos os ativos dessa carteira. 

1.2 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O pipeline de dezembro foi intenso, dando continuidade ao ritmo do mês de novembro. Observamos algumas empresas 

AAA e pouco recorrentes no mercado primário que testaram o apetite do investidor e tiveram sucesso ao buscar um 

patamar com menores prêmios de emissão (motivos técnicos). Ao mesmo tempo, emissores também de altíssima qualidade, 

porém mais recorrentes, precisaram pagar um prêmio para captar. Focamos nossos esforços nesses últimos. 

O mercado secundário seguiu sua normalidade de liquidez e volume. Os spreads de crédito dos ativos em CDI apresentaram 

de forma geral estabilidade, enquanto os ativos em IPCA cessaram a tendência de fechamento que vinham apresentando. 

Em nossos fundos, fomos atuantes em ambas as pontas e realizamos operações para abrir espaço para os ativos adquiridos 

do mercado primário e para a otimização de carrego. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 27 ofertas primárias no mercado local. Após 

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

dezembro, participamos de sete ofertas e declinamos de outras oito. Fomos alocados em seis operações. 
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1.3 Considerações gerais de 2020 

Histórico e desafiador, o ano de 2020 teve um início, da nossa parte, com um cenário construtivo, com boa perspectiva 

para o crescimento do Brasil e com spreads de crédito em níveis adequados. Com esse cenário, tínhamos um portfólio bem 

alocado. Iniciada a crise global provocada pelo coronavírus, tivemos uma completa desancoragem de preços que afetou 

fortemente a rentabilidade de nossos fundos e da indústria de crédito como um todo.  

Em conjunto com o entendimento da situação, fizemos um intenso trabalho de comunicação com nossos cotistas, 

explicando as especificidades do nosso segmento, e mostramos nossa tese de investimento, de certa forma simples: alta 

qualidade dos créditos da carteira, com empresas investidas que conseguiriam passar pelos momentos mais turbulentos e 

perspectiva de a desancoragem de preços ser corrigida uma vez que nosso Banco Central tinha providenciado as medidas 

cabíveis. Ou seja:  

• as empresas em que investimos continuam saudáveis: empresas do universo high grade, de setores com perfil 

defensivo, com bancabilidade e recursos em caixa para pagamento entre um a dois anos de suas dívidas.  

• a desancoragem de preços ocorreu por motivos técnicos, devido ao empoçamento da liquidez e não por motivos 

de deterioração de crédito das empresas.  

• o Bacen tomou medidas para restabelecer a liquidez do sistema; assim, haveria a volta da funcionalidade dos 

mercados e, portanto, a recuperação dos preços.  

• com intenso trabalho de gestão, posicionamos nossos fundos para capturar ao máximo esse movimento de volta 

de preços sem aumentar o risco de crédito incorrido. Respeitando sempre o mandato de cada um deles e 

preservando a essência com que foram concebidos. 

Num trabalho de constante acompanhamento, vimos nossa tese se consolidando: forte recuperação de preços e todos os 

nossos fundos capturando esse movimento de forma muito intensa. Pudemos, assim, mostrar nosso compromisso e dever 

fiduciário para com o nosso cotista.  

Para 2021, enxergamos uma perspectiva positiva para a classe e especialmente para os nossos fundos. Com uma “gorda” 

estrutura de carrego, cenário de risco de crédito positivo, possibilidade de diversificação em outros mercados e estruturas, 

vemos que nossos fundos conseguirão se destacar como uma bela opção de alocação para otimizar aquela parte do 

portfólio destinada a renda fixa com liquidez e até alguns mandatos de multimercados “low vol”. Neste último caso, 

principalmente pelo fundo Supra (lançado em Jun./20). Fornecemos mais detalhes no segmento dedicado a ele. 

1.4 Considerações econômicas  

O último mês de 2020 foi marcado por uma nova rodada de melhora dos ativos de risco, na esteira do início da vacinação 

no mundo desenvolvido, fator-chave para a volta à normalidade econômica, bem como da aprovação do pacote de 

impulso fiscal nos Estados Unidos. No Brasil, contou favoravelmente a redução do risco fiscal no Brasil, após o governo 

anunciar que desistiu da renovação dos auxílios emergenciais. 

Olhando adiante, entendemos que 2021 deverá confirmar o quadro de retomada do crescimento. O ano deverá ser 

marcado pela reativação da atividade econômica nos setores ainda afetados pela pandemia, em especial nos serviços 

que exigem elevado contato humano. A situação fiscal ainda frouxa e a postura acomodatícia dos principais bancos 

centrais do mundo devem servir como pano de fundo ideal para a continuidade do processo de reflação de ativos.  

Monitoramos dois fatores de risco, que entendemos ser de baixa probabilidade, que podem comprometer esse cenário 

internacional benigno. O primeiro diz respeito à história da Covid-19 em si, uma vez que a hipótese de efetividade da vacina 

e capacidade de produção é de fundamental importância para a normalização da circulação de pessoas e, portanto, 

para a retomada do crescimento. O segundo refere-se ao comportamento da inflação. Estamos diante de uma das mais 

relevantes recuperações da atividade econômica global, em um ambiente de liquidez abundante e, dessa forma, uma 

não linearidade da resposta inflacionária precisa ser considerada. 

No Brasil, o quadro de retomada da atividade, inflação controlada e juros baixos, confirmado pelos dados mais recentes 

de emprego e crescimento, se assemelha ao de outros países. Nosso cenário é de crescimento em 2021 com destaque para 

a recuperação do consumo de serviços pelas famílias. Essa dinâmica, somada à postura estimulativa de política monetária, 

deve ser suficiente para manter a economia brasileira na trajetória de recuperação.  

A questão fiscal sempre esteve em nosso radar como principal fator de risco. Durante alguns meses, a tentação da expansão 

de gastos foi tema constante de discussão. Até o presente momento, esse risco de cauda, de ruptura fiscal, foi bastante 

reduzido, e deverá perder força ao longo de 2021, já que o orçamento de guerra e as medidas de auxílio não foram 

renovados, e as receitas públicas deverão ganhar novo impulso com a retomada do crescimento econômico. 
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2. Fundo AZ Quest Supra FIC FIM CP  

O AZ Quest Supra é o mais novo produto da família de fundos de crédito da AZ Quest. Ele teve início no dia 15 de junho de 

2020, completando seus primeiros seis meses no mês de dezembro. O fundo teve rendimento de +0,54% (326,0% do CDI) em 

dezembro e +7,34% (673,4% do CDI) desde o seu início. 

O propósito do fundo é se posicionar num nível de tomada de risco acima do Altro e buscar uma rentabilidade também 

superior. Posicionamos o produto para ser um multimercado de crédito low vol, cuja maior fonte de alpha virá do mercado 

de crédito. Para isso ele terá um portfólio constituído de diversas subestratégias: maior exposição ao mercado de crédito 

offshore, long and short bonds, derivativos de crédito, arbitragem IPCA x CDI , estratégia High Yield, por exemplo. 

Devido a esse tipo de composição, o fundo apresentará uma maior volatilidade do que outros produtos de crédito da casa 

e uma maior exposição a ativos high yield do que o Altro. Buscaremos uma composição de portfólio tal que possua alta 

liquidez de seus ativos no mercado secundário e ainda mantenha uma alta qualidade de crédito no agregado do fundo. 

A rentabilidade auferida nessa primeira fase do fundo veio inicialmente de uma alocação majoritária em debêntures CDI e 

ao longo do tempo fomos aumentando nossa participação no mercado de bonds offshore, conseguindo assim capturar o 

“risk on mode” do mercado externo pós-eleição de Biden e vacinas para a Covid-19. Estamos aumentando gradualmente 

a alocação em high yield principalmente em ativos imobiliários, o que proporcionará uma parcela de carrego mais 

recorrente ao fundo. 

 

Figura 1. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 2. Atribuição de resultados em 2020 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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Figura 3. Breakdown do fundo por rating 

  

 

Fonte: AZQUEST 

 
 

Figura 4. Breakdown do fundo por setor  Figura 5. Breakdown por tipo de ativo 

     

  

    

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 
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3. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de +0,38% (228,8% do CDI) no mês de dezembro. A estratégia de debêntures em CDI 

foi o principal destaque positivo nesse mês. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 6 e 7 abaixo. 

Na carteira de debêntures em CDI, novamente a boa performance decorreu do elevado carrego intrínseco dos seus ativos; 

os spreads de crédito tiveram pequenas oscilações em torno de um mesmo patamar, sem alterações de tendência em 

relação aos últimos meses. Vale ainda mencionar que essa estratégia continua rodando com taxas (ajustadas ao risco) 

bastante interessantes, conforme dito no item 1.1 acima. 

Na estratégia de FIDC, o resultado também foi decorrente do seu carrego, sem nenhum destaque. E, por fim, as demais 

carteiras tiveram resultado um pouco acima ou em linha com sua rentabilidade intrínseca, também sem nenhum destaque 

específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 27 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de cinco processos de bookbuilding e fomos alocados em três deles. 

Fomos ativos no mercado secundário, focando a otimização do carrego do portfólio. 

 

Figura 6. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 7. Atribuição de resultados em 2020 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

 

Figura 8. Breakdown do fundo por rating  Figura 9. Breakdown do fundo por setor 

     

 

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

O AZ Quest Altro teve rendimento de +0,57% (344,5% do CDI) no mês de dezembro. As estratégias Offshore e debêntures 

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

detalhadamente nas figuras 10 e 11 abaixo. 

Na carteira de debêntures em CDI, o resultado foi basicamente do carrego intrínseco dos seus ativos; os spreads de crédito 

tiveram pequenas oscilações, sem alterações de tendência em relação aos últimos meses. O resultado da carteira de FIDC 

também foi consequência do bom carrego, e vale aqui reforçar que ainda enxergamos espaço para ganho de capital 

nessa estratégia. 

A estratégia Offshore continuou se beneficiando do movimento de risk on, que foi impulsionado pelo noticiário positivo sobre 

as vacinas no mundo, pela elevada liquidez global em um cenário de juros baixos e com viés de busca por yield em ativos 

de mercados emergentes. 

A carteira de debêntures hedgeadas foi destaque novamente. Nesse mês, a maior parte do ganho veio de ajustes das 

inclinações em alguns segmentos da curva, que geraram pequenos descasamentos da metodologia de hedge e assim 

beneficiaram a rentabilidade dessa estratégia. Os spreads de crédito apresentaram comportamento misto e sem 

contribuição relevante para o resultado, cessando a tendência de fechamento dos últimos meses. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 27 ofertas primárias no mercado local. Após 

selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de seis processos de bookbuilding e fomos 

alocados em cinco deles. Tivemos atuação modesta no mercado secundário, em ambas as pontas, focando a otimização 

do carrego do portfólio. 

 

Figura 10. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 11. Atribuição de resultados em 2020 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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Figura 12. Breakdown do fundo por rating 

   

Fonte: AZQUEST 

 

 

Figura 13. Breakdown do fundo por setor  Figura 14. Breakdown por tipo de ativo 

     

  

    

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 
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5. Fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP 

No mês de dezembro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 2,37% (ante 1,83% do 

benchmark – IMA-B5) no mês, acumulando (b) 6,25% (ante 8,04% 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 em praticamente toda a curva de juros reais. Em relação ao IMA-B5, o fundo performou bastante 

acima do seu benchmark, principalmente devido ao Efeito Curva (fig. 15).  

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”). Somando o resultado do mês anterior, o fundo devolveu praticamente todo o resultado 

negativo auferido de agosto a outubro, quando a curva de juros aumentou sua inclinação (steepening).  

O Efeito Crédito apresentou um resultado tímido, com os ativos tendo um comportamento misto, tanto de aberturas como 

de fechamentos em seus spreads de crédito, sem qualquer destaque individual.  

Ao longo do mês participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em ambos. No mercado secundário, atuamos 

somente na ponta de compra e adicionamos um novo ativo ao fundo.  

Fechamos 2020 tendo acumulado um ganho de 2,61% no Efeito Curva e uma perda de 2,93% no Efeito Crédito. Enxergamos 

2021 com perspectiva positiva, com carrego do fundo muito acima de seu histórico, com uma boa perspectiva no risco de 

crédito de suas investidas e ainda como um bom veículo para uma eventual subida da inflação. 

 

Figura 15. 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 15.1. Curva de juros reais 

 

 

Fonte: AZQUEST 

 

Figura 16. Breakdown do fundo por rating 

  

 

Fonte: AZQUEST 

Figura 17. Breakdown do fundo por setor  Figura 18. Breakdown por tipo de ativo 

     

  
 

  

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

O AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de +0,42% (253,1% do CDI) no mês de dezembro. As estratégias de 

debêntures em CDI e debêntures hedgeadas foram os destaques positivos no mês. Mostramos essa distribuição mais 

detalhadamente nas figuras 19 e 20 abaixo. 

Na carteira de debêntures em CDI, o resultado foi basicamente do carrego intrínseco dos seus ativos; os spreads de crédito 

tiveram pequenas oscilações, sem alterações de tendência em relação aos últimos meses. O resultado da carteira de FIDC 

também foi consequência do bom carrego, e vale aqui reforçar que ainda enxergamos espaço para ganho de capital 

nessa estratégia. 

A carteira de debêntures hedgeadas foi destaque novamente. Nesse mês, a maior parte do ganho veio de ajustes das 

inclinações em alguns segmentos da curva, que geraram pequenos descasamentos da metodologia de hedge e assim 

beneficiaram a rentabilidade dessa estratégia. Os spreads de crédito apresentaram comportamento misto e sem 

contribuição relevante para o resultado, cessando a tendência de fechamento dos últimos meses. Por fim, as demais 

carteiras tiveram resultado acima ou em linha com sua rentabilidade intrínseca, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 27 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de cinco processos de bookbuilding e fomos alocados em quatro 

deles. Tivemos atuação modesta no mercado secundário, basicamente na ponta de venda, focando a otimização do 

carrego do portfólio. 

Figura 19. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 20. Atribuição de resultados em 2020 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 21. Breakdown do fundo por rating  Figura 22. Breakdown do fundo por setor 

    

 

    
Fonte: AZ QUEST 

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

O AZ Quest Valore teve um rendimento de +0,38% (230,7% do CDI) no mês de dezembro. A estratégia de debêntures 

hedgeadas foi o destaque positivo no mês. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 23 e 24 

abaixo. 

Na carteira de debêntures em CDI, o resultado foi basicamente do carrego intrínseco dos seus ativos; os spreads de crédito 

tiveram pequenas oscilações, sem alterações de tendência em relação aos últimos meses. 

A carteira de debêntures hedgeadas foi destaque novamente. Nesse mês, a maior parte do ganho veio de ajustes das 

inclinações em alguns segmentos da curva, que geraram pequenos descasamentos da metodologia de hedge e assim 

beneficiaram a rentabilidade dessa estratégia. Os spreads de crédito apresentaram comportamento misto e sem 

contribuição relevante para o resultado, cessando a tendência de fechamento dos últimos meses. Por fim, as demais 

carteiras tiveram resultado acima ou em linha com sua rentabilidade intrínseca, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 27 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de quatro processos de bookbuilding e fomos alocados em três 

deles. Tivemos atuação modesta no mercado secundário, basicamente na ponta de venda, focando a otimização do 

carrego do portfólio. 

 

Figura 23. Atribuição de resultados em dezembro  Figura 24. Atribuição de resultados em 2020 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 25. Breakdown do fundo por rating  Figura 26. 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/;AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP: multimercado livre, crédito privado, destinado a investidor qualificado, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+89(c) /D+1(u) 

após a cotização, respectivamente. 

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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