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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Setembro de 2017 

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 um 

determinado tópico não dependerá da leitura prévia de outro tópico.  

1.1  Considerações 

Se houve um tema recorrente em nossos comitês de investimentos nos últimos meses, foi o surpreendente processo de 

desinflação no Brasil e os impactos desse movimento nos diferentes mercados. A perspectiva de que os preços se manterão 

controlados nos próximos anos abriu espaço para que o BCB pudesse sinalizar a extensão do ciclo de cortes e a 

manutenção dos juros em níveis historicamente baixos por um período mais longo. 

Olhando para curto e médio prazos, não devemos observar fontes de pressão na inflação, principalmente em função do 

hiato do produto criado pela recessão. Após esse período, será necessário gerar ganhos de produtividade, para que o país 

possa crescer em um ritmo mais acelerado sem que apareçam pressões inflacionárias e para que esse crescimento não 

seja baseado apenas no consumo. O Brasil segue tendo um ambiente muito pouco favorável ao empreendedorismo e ao 

crescimento econômico, com amplo espaço para avanço. 

Portanto, é fundamental acompanhar a dinâmica de aprovação de reformas microeconômicas e de desestatização, que 

visam criar um ambiente de negócios mais eficiente e aberto, além de um crescimento econômico mais sustentável em 

longo prazo. Exemplo claro é a Reforma Trabalhista, que entrará em vigência ainda este ano e reduzirá os custos de 

contratação de mão de obra. 

Olhando para o ambiente doméstico, o fator de risco que certamente demanda maior atenção é a questão fiscal. Ainda 

que a PEC 241, aprovada em 2016, seja uma peça importante para a estabilização do gasto público e que o governo esteja 

trabalhando em medidas importantes para a redução das despesas (reorganização da carreira do funcionalismo, 

programa de demissão voluntária, entre outras), a Reforma da Previdência é um fator essencial para a estabilização das 

contas públicas. 

A política interna e os impactos advindos da Lava Jato também são fatores de risco importantes, na medida em que podem 

desestabilizar o instável quadro de relativa força do governo junto ao Congresso e sua capacidade de aprovação de 

reformas. Os parlamentares já miram 2018 e cobram cada vez mais caro por seu apoio nesse momento. O governo tem 

conseguido sobreviver com certa eficácia a todos os contratempos ocorridos e às denúncias feitas; entretanto, quanto mais 

fraco e acuado o governo, menor será sua capacidade de conseguir votos para temas complicados e que demandam 

quórum constitucional. 

Por fim, é preciso monitorar os impactos da economia internacional no ambiente que, nos últimos anos, vem sendo tão 

favorável aos países emergentes, mais especificamente ao Brasil. Ou seja, ainda que o cenário de juros baixos e liquidez 

abundante no longo prazo siga positivo para países emergentes, podemos esperar um aumento de volatilidade nos 

mercados internacionais de juros e moedas caso esse ritmo de alta nos juros se aproxime daquele descrito nos comunicados 

oficiais. 

Acreditamos que há uma grande possibilidade de já estarmos numa mudança de ciclo econômico e que se faz necessário 

nos adaptar ao momento. O correto ajuste do portfólio e o timing para sua execução nos possibilitarão passar por esse ciclo 

com o melhor binômio risco x retorno possível para os cotistas. 

1.2 Contribuição de Performance 

Para os fundos indexados ao CDI, destacamos a contribuição do resultado das carteiras (i) de LFs; (ii) de LFSN e (iii) de 

Debêntures Hedge. As demais carteiras tiveram diferentes comportamentos em cada mandato e, de forma geral, tiveram 

uma performance em linha com suas rentabilidades intrínsecas.  

Foi mais um mês em que conseguimos realizar boas alocações no mercado primário, o que contribui para um aumento 

estrutural da carteira de debêntures dos fundos (uma das nossas estratégias core) e do estoque de de “alpha” fundos. 

Continuaremos a seguir com essa estratégia, cujo racional foi detalhado na carta de julho. 
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No mês de setembro, houve um fechamento em toda a curva de juro real, que teve maior magnitude nas partes curta e 

intermediária da curva. Essa foi a razão pela qual alguns fundos tiveram um bom ganho na carteira de “inflação livre” 

(posição direcional) e na carteira de títulos hedgeados (fechamento nos spreads de crédito).  

O fundo de debêntures incentivadas obteve uma rentabilidade abaixo da rentabilidade do seu benchmark (indexado ao 

IPCA – IMA-B5). Já no detalhamento do seu resultado, houve uma perda oriunda da abertura dos spreads de crédito e um 

ganho proveniente do fechamento da curva de juros real. Ainda que a nossa gestão ativa tenha possibilitado que o 

resultado do fundo ficasse acima do CDI, em relação ao seu benchmark o alpha gerado pelo risco de mercado incorrido 

não foi suficiente para compensar a abertura do spread de crédito mais os custos. Na seção exclusiva sobre o fundo, 

daremos mais detalhes de como posicionamos o portfólio desse fundo. 

1.3  Mercado de crédito e suas perspectivas 

Setembro continuou um mês bem ativo no mercado de emissões primárias, dando continuidade ao movimento iniciado em 

julho. Outra característica foi que boa parte dessas emissões teve tamanho relevante e, ainda assim, uma demanda 

significativa e com um grande número de investidores participantes.  

Por serem de alto montante, de emissores não frequentes e de setores com perfil menos defensivo, essas ofertas poderiam 

ter tido uma dinâmica ruim em sua distribuição, contudo verificamos o oposto. Com um número crescente de participantes 

nesse segmento e com a demanda por crédito privado forte, nós entendemos que o call de liquidez para esse mercado 

deverá ser mantido para o futuro.  

Outro aspecto importante foi uma certa disciplina dos participantes no preço de formação dessas ofertas, ajudado, é claro, 

pelo tamanho delas. Além de isso ser bom para balizar novas ofertas, permite que montemos um portfólio com “estoque de 

alpha” que nos beneficiará no futuro. 

O mercado secundário está pouco ativo em nossa percepção, principalmente pela falta de vendedores de ativos. Por isso, 

começamos a atuar de forma um pouco diferente em determinados fundos. Já realizamos algumas vendas no secundário 

para otimizar a carteira com os novos ativos provenientes das ofertas primárias acima citadas. Além de diversificar o portfólio 

do fundo, isso nos permite ter um portfólio com melhor taxa de “carrego”.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação de todos os fundos, acabamos participando no mês de oito bookbuildings e fomos alocados 

em seis deles, além de uma compra primária de LF de um banco médio. Há também ofertas que acontecerão ao longo do 

mês de outubro.
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

No mês de setembro, o fundo AZ Quest Luce teve um rendimento de 104,03% do CDI, resultado alinhado com a 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Continuamos com a carteira bastante conservadora (caixa e LFT 

em aprox. 46,3% do PL) e ressaltamos o bom resultado obtido pela carteira de LF e pela carteira de LFSN. Já a carteira de 

debêntures CDI teve uma performance em linha com a sua rentabilidade intrínseca. Mostramos essa distribuição de 

resultado detalhadamente nas figuras [1] e [2] abaixo. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de sete bookbuildings e fomos alocados em cinco deles. Compramos também 

uma emissão de LFSN diretamente com o banco emissor. Já no mercado secundário, fomos atuantes em ambas as pontas, 

com predominância na compra. 

Tivemos como maiores geradores de performance o resultado da carteira de LF e LFSN, proveniente do fechamento do 

spread de crédito de uma parcela de seus títulos. Ressaltamos ainda que o resultado da carteira de LFSN melhora 

substancialmente quando acrescentamos o resultado do seu hedge, conforme a figura 1. 

Em linha com o item (1.1) acima, o mês de setembro apresentou uma série de dados que podem estar evidenciando um 

crescimento sustentado. O correto ajuste do portfólio e o timing para sua execução nos possibilitarão passar por esse ciclo 

com o melhor binômio risco x retorno possível para os cotistas. 

 

Figura 1. Atribuição de resultados em setembro  Figura 2. Atribuição de resultados em 2017 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 

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  

No mês de setembro, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 110,83% do CDI, em linha com rentabilidade-alvo de 

longo prazo que buscamos. Ainda consideramos o perfil da carteira conservador, mesmo com a alocação de parte do 

caixa disponível (caixa + LFT em aprox. 11,7% do PL). Nesse mês, destacamos o resultado obtido pela carteira de LFs, pela 

carteira de LFSN e pela carteira de inflação livre, cuja dinâmica explicamos mais detalhadamente abaixo. A carteira de 

debêntures CDI teve uma performance em linha com a sua rentabilidade intrínseca. Mostramos essa distribuição de 

resultados detalhadamente nas figuras 5 e 6 abaixo.  

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de oito bookbuildings e fomos alocados em sete deles. Compramos também 

uma emissão de LFSN diretamente com o banco emissor. Já no mercado secundário, fomos mais ativos na ponta de venda, 

uma vez que o fundo está fechado para novas captações, e utilizamos o caixa dessas vendas para comprar os ativos das 

ofertas primárias. 

Ainda haverá mais processos de bookbuilding durante o mês de outubro, que possibilitarão ao fundo adquirir novos ativos. 

Dessa forma, prosseguimos com a otimização da carteira, isto é, a troca de ativos atualmente com baixo yield por ativos 

com melhores retorno e risco de crédito equivalente. 

Os ganhos obtidos nas carteiras de LF e LFSN foram devidos a fechamentos pontuais dos spreads de crédito de alguns ativos. 

A carteira de debêntures hedgeadas teve seu resultado proveniente do fechamento do spread de crédito e do 

posicionamento relativo do hedge. E, por último, temos a carteira de inflação livre, que apresentou uma excelente 

rentabilidade (devido ao fechamento da curva), porém com uma baixa contribuição agregada devido ao seu baixo 

tamanho. 

Em linha com o item (1.1) acima, o mês de setembro apresentou uma série de dados que podem estar evidenciando um 

crescimento sustentado. O correto ajuste do portfólio e o timing para sua execução nos possibilitarão passar por esse ciclo 

com o melhor binômio risco x retorno possível para os cotistas. 

Figura 5. Atribuição de resultados em setembro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2017 - YTD 
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Figura 7. Breakdown do fundo por rating  Figura 8. Breakdown do fundo por setor 
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4. Fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP  

No mês de setembro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 0,90% (ante 1,00% do 

benchmark - IMA-B5) no mês; (b) 10,09% (ante 10,94% do benchmark - IMA-B5) no ano e (c) 14,55% (ante 14,43% do 

benchmark - IMA-B5) desde o início do fundo. 

O fato de o fundo estar aplicado em juro real permitiu a sua rentabilidade positiva no mês (e bem acima do CDI). 

Adicionalmente, a forma como montamos o posicionamento da carteira permitiu que tivéssemos uma performance no item 

relativo ao risco de mercado melhor do que a do benchmark do fundo, gerando assim alpha devido à parcela de risco de 

mercado do fundo. 

Estamos overweight na parte média/longa da curva e underweight na parte mais curta da curva de juros. Em razão da 

forma como a curva mexeu durante o mês, essa geração de alpha via risco de mercado só foi possível pela forma que 

posicionamos o tamanho de risco da ponta overweight. Importante informar que tudo isso foi realizado mantendo-se um 

DV01 praticamente igual ao do benchmark do fundo. O ganho proveniente do chamado Efeito Curva (fig. 9) é devido a 

essa conjunção de fatores. 

Já na parcela proveniente do Efeito Crédito (fig. 9), houve uma perda no resultado consolidado, causada pela abertura 

dos spreads de crédito em vários ativos, sem qualquer tipo de dinâmica específica em cada um deles que mereça maior 

explicação. O que notamos, sim, foi um ajuste natural desses spreads por entendermos que estavam muito justos.  

A abertura dos spreads de crédito, somada aos custos do fundo, anulou o ganho gerado pelo alpha do risco de mercado. 

Dessa forma, o fundo teve uma performance um pouco abaixo da de seu benchmark. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de sete bookbuildings e fomos alocados em seis deles. Todos não incentivados, 

entretanto dentro do mandato do fundo. Ainda haverá mais processos de bookbuilding durante o mês de outubro, e isso 

possibilitará ao fundo adquirir novos ativos incentivados e não incentivados. 

No mercado secundário, fomos bem ativos, em ambas as pontas. Em relação aos não incentivados, giramos o subportfólio 

para melhorar o carrego dessa subcarteira. Para os incentivados, encontramos melhores oportunidades no secundário, no 

qual fomos atuantes só na compra. 

Em linha com o item (1.1) acima, o mês de setembro apresentou uma série de dados que podem estar evidenciando um 

crescimento sustentado. O correto ajuste do portfólio e o timing para sua execução nos possibilitarão passar por esse ciclo 

com o melhor binômio risco x retorno possível para os cotistas. 

Figura 9. Atribuição de resultados em setembro 
 

 

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: AZQUEST 

 

 

 

 



 
 

7 

 

Figura 9.1. Curva de juro real 
 

 

Fonte: AZQUEST 

 

Figura 10. Breakdown do fundo por rating  Figura 11. Breakdown do fundo por setor 
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5. Fundo AZ Quest Icatu Conservador – Previdência CP  

No mês de setembro, o fundo AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de 100,02% do CDI, resultado alinhado com 

a rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Continuamos com a carteira bem conservadora (caixa e LFT 

em aprox. 36,40% do PL) e ressaltamos o bom resultado obtido pela carteira de LFSN, pela carteira de LF e pela carteira de 

debêntures hedgeadas. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de sete bookbuildings e fomos alocados em seis deles. Ainda haverá mais 

processos de bookbuilding durante o mês de outubro, e isso possibilitará ao fundo adquirir novos ativos e consequentemente 

alocar seu caixa. No mercado secundário, fomos pouco ativos e com atuação majoritária na ponta de compra, 

basicamente em ofertas primárias. 

As performances das carteiras de LF e LFSN foram provenientes do fechamento do spread de crédito de uma parcela de 

seus títulos. Nesse mês também iniciamos a estratégia de Debêntures Hedgeadas (igual à do Fundo Altro), que já apresentou 

uma ótima rentabilidade, apesar de ainda pequena, devido ao fechamento do spread do ativo adquirido.  

Em linha com o item (1.1) acima, o mês de setembro apresentou uma série de dados que podem estar evidenciando um 

crescimento sustentado. O correto ajuste do portfólio e o timing para sua execução nos possibilitarão passar por esse ciclo 

com o melhor binômio risco x retorno possível para os cotistas. 

Figura 12. Atribuição de resultados em setembro  Figura 13. Atribuição de resultados em 2017 - 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 
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6. Fundo AZ Legan Valore FIRF CP 

No mês de setembro, o fundo AZ Legan Valore teve um rendimento de 104,94% do CDI, resultado acima da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. Ainda consideramos o perfil da carteira conservador, mesmo com a alocação 

de parte do caixa disponível (caixa + LFT em aprox. 9,10% do PL), e ressaltamos o bom resultado obtido pelas carteiras de 

debênture, pela carteira de debênture Hedge e pela carteira de FIDC. Mostramos essa distribuição de resultado 

detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de seis bookbuildings e fomos alocados em cinco deles. Compramos também 

uma emissão de LFSN diretamente com o banco emissor. Já no mercado secundário, fomos pouco ativos. 

Tivemos como o maior gerador de performance o resultado da carteira de Debêntures CDI, proveniente do fechamento 

do spread de crédito de uma parcela de seus títulos. Ainda que as carteiras de FIDC e Debêntures Hedge tenham 

apresentado boa performance, seus tamanhos são substancialmente menores e assim contribuem menos no agregado. A 

carteira de LFSN obteve no mês uma rentabilidade abaixo do CDI, pois compramos no primário uma LFSN que foi marcada 

pelo administrador do fundo a uma taxa maior que a taxa da emissão. 

Em linha com o item (1.1) acima, o mês de setembro apresentou uma série de dados que podem estar evidenciando um 

crescimento sustentado. O correto ajuste do portfólio e o timing para sua execução nos possibilitarão passar por esse ciclo 

com o melhor binômio risco x retorno possível para os cotistas. 

 

Figura 16. Atribuição de resultados em setembro  Figura 17. Atribuição de resultados em 2017 - YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 

Figura 18. Breakdown do fundo por rating  Figura 19. Breakdown do fundo por setor 
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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 passada não é garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de 

impostos. Todos os fundos de investimento geridos pela 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. Nenhum fundo conta com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo 

Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. 

 

 

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://www.azquest.com.br/

