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CARTA DO GESTOR – JUNHO 2016 

 

Em 14 de novembro de 1940, a cidade inglesa de Coventry foi arrasada por um 

bombardeio alemão de enormes dimensões. A população poderia ter sido evacuada, 

pois os ingleses já tinham prévia informação do bombardeio, já que meses antes 

haviam decifrado o sistema de códigos alemão. Porém, Churchill decidiu pelo sacrifício 

da população da cidade para evitar que os alemães soubessem da decifração das 

suas mensagens, o que colocaria o grande objetivo inglês de vitória na guerra em risco. 

Diante de situações de extrema necessidade, urgência e escassez de recursos, líderes 

muitas vezes são levados a tomar decisões controversas em prol do objetivo maior. 

Michel Temer parece estar em situação semelhante.  

Com a obrigação de dar solução para uma crise econômica sem precedentes e 

reestabelecer o pleno funcionamento do Estado e do mundo político, mas 

impossibilitado pela Lava Jato e pela dura realidade fiscal de lidar com esses problemas 

de forma populista, Temer se viu obrigado a fazer escolhas.  

E o presidente percebeu muito rapidamente qual era a sua agenda: a economia. Por 

mais que tenha consciência do caos nos serviços públicos, Temer sabe que será 

avaliado pelos resultados econômicos que obtiver nesse período.  

Todas suas decisões e ações iniciais convergem nesse sentido, a começar pela 

composição do seu ministério. De um lado, blinda dos interesses políticos uma equipe 

econômica que traz de volta a confiança dos agentes econômicos. De outro, coloca 

na chefia de ministérios importantes líderes partidários provenientes de um sistema 

político contaminado. Ainda que lhe custe pontos de popularidade, sabe que esse 

grupo é fundamental para garantir a vitória em duas batalhas que o Governo 

enfrentará no Congresso: a confirmação do Impeachment no Senado em agosto e a 

aprovação das medidas de ajuste, ao longo dos próximos meses.  

O Governo parece ter o diagnóstico correto dos problemas a serem enfrentados e 

conta com uma equipe preparada e adequada para atacá-los. As dúvidas que ficam 

são: qual será o grau do apoio parlamentar e qual será a consequente magnitude dos 

ajustes que o Governo conseguirá aprovar no Congresso. O fato é que Temer precisará 

mostrar capacidade de articulação para aprovar medidas estruturais, muitas vezes 

impopulares. Por enquanto, ele tem mostrado habilidade para angariar esse apoio. 

Em poucas semanas, a política saiu da paralisia e avançou numa agenda legislativa 

que sinaliza a sustentabilidade fiscal e uma economia mais eficiente. Nesse breve 

período, o Governo aprovou, em 1º turno, a prorrogação da DRU até 2023, parada na 

Câmara há quase um ano, propôs a Lei de Responsabilidade de Estatais, e o esboço 

inicial da proposta de teto do gasto público. Também assinou o acordo para o 

deferimento do pagamento de juros das dívidas dos estados, item fundamental para 

conseguir o apoio dos governadores para suas batalhas no Congresso.  

Ainda que estejamos cientes dos riscos que a Lava Jato traz à sustentação do Governo, 

acreditamos que o Governo tem plenas condições de aprovar as medidas de ajuste 

necessárias. Nossa convicção se baseia no histórico de força da caneta presidencial e 

no fato de que será muito custoso ao parlamentar brasileiro votar contra um plano que 

pode reestabelecer a estabilidade econômica no país. O fardo carregado pelo PT por 

ter votado contra o Plano Real é um bom exemplo do que deve ser evitado.  

A aprovação dessas medidas ainda levará meses. Apesar do Executivo ter uma alta  

taxa de aprovação de suas propostas, o prazo médio histórico para elas se tornarem lei 

é de quase um ano. Será preciso ter paciência.  
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CENÁRIO MACRO 

A consulta popular sobre a manutenção do Reino Unido na Comunidade Europeia foi o 

principal evento econômico no mês. A até então improvável vitória do “Brexit” detonou 

um movimento de aversão a risco e “search for yield” em todos os mercados. A Libra 

perdeu mais de 10% do seu valor contra o dólar e os juros da Treasury de 10 anos recuou 

para 1,32%, o menor nível da história, também influenciado por números fracos no 

mercado de trabalho dos Estados Unidos. Além das incertezas com relação ao destino 

da Europa, também preocupam as baixas taxas de crescimento da produtividade, os 

altos níveis de dívida global e o pequeno espaço para novas medidas de estímulo.  

O Brasil foi impactado de maneira suave. O fato de termos uma economia fechada, 

com altas taxas de juros locais, somada à perspectiva de reformas e melhora na 

economia, fizeram do Brasil um destino atraente para o capital global. 

Apesar do estado catatônico da economia, números da atividade econômica recentes 

têm surpreendido positivamente, sinalizando estarmos próximos do fundo do poço. A 

queda do PIB do 1T16 foi menos intensa do que o esperado e o IBC-Br subiu 0,3% em 

abril, primeiro crescimento desde dezembro de 2014. A produção industrial permaneceu 

estável em maio, mas a média móvel trimestral apontou crescimento de 0,6%, o primeiro 

número positivo desde out/2014. A produção de veículos aumentou em 2,8% em junho 

e as vendas no varejo cresceram pela primeira vez nos últimos três anos. Também 

destacamos a melhora da taxa de investimento, que após oito trimestres de 

desempenho negativo, parece estar próximo a zero na leitura do segundo trimestre. 

O quadro inflacionário tem apresentado melhora desde o início de 2016. Acreditamos 

que essa tendência se manterá nos próximos meses, já que o hiato do produto 

(diferença entre o PIB potencial e o PIB realizado) passou a preponderar sobre a inércia 

inflacionária, trazendo os diferentes índices para baixo. 

O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que trabalha com uma inflação 

de 4,7% em 2017, sem descartar a convergência à meta de 4,5%, caso o Governo 

consiga manter uma política fiscal mais austera. Por outro lado, afirmou que, dada as 

condições atuais, não há como reduzir a meta de 2018 para 4%. Com isso, sinalizou que 

será criterioso com a dinâmica da inflação, antes de iniciar o movimento de corte de 

juros. Também voltou a defender o câmbio flutuante como importante componente da 

restauração do tripé macroeconômico, mas utilizará os diferentes instrumentos 

disponíveis para gerenciar o mercado. O dólar reagiu com forte queda de 10,7% no 

mês e os DI’s curtos se elevaram.  

O cenário externo acomodatício e a perspectiva de melhores ventos na economia 

doméstica começam a se refletir na confiança dos agentes, fator fundamental para a 

retomada do investimento e do crescimento. O Focus já mostra uma menor contração 

esperada para 2016, agora em -3,3%, e de crescimento de 1,0% em 2017. 
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ESTRATÉGIA MACRO 

Nossos fundos mais uma vez apresentaram um bom resultado no mês. Destaque para o 

AZ Quest Multi (+3,46% em junho), acumulando 165% do CDI no período de doze meses. 

Os ganhos vieram principalmente da posição jul17xjan18 em juros nominais, do book de 

valor relativo em ações, vendido em Euro vs. Dólar. Também tivemos ganhos com puts 

de FTSE, como opcionalidade de vitória do Brexit. As perdas vieram da posição 

aplicada em juros reais no Brasil.  

Dadas as incertezas a respeito da intensidade e perfil do ajuste fiscal, do impacto do La 

Niña no preço dos alimentos e o prazo de convergência, acreditamos que o ciclo de 

corte de juros será postergado. Por isso, decidimos encerrar a posição de flattening nos 

DI´s Jul17 x Jan18, que foi fonte de grande resultado para os fundos esse ano, mas seguir 

aplicados no DI Jan19 e tomados no DI Jul/17. Também aumentamos a posição 

aplicada no meio da curva de juros reais, à medida que o mercado foi piorando, dado 

que o nível de 6.30% nos parece incompatível com a melhora de fundamentos.  

ESTRATÉGIA DE CRÉDITO 

Nossos fundos obtiveram um resultado em linha com a rentabilidade alvo de longo 

prazo. O AZ Quest Altro obteve um rendimento de 1,29% (111,5% CDI), enquanto o AZ 

Quest Luce se valorizou 1,20% (103,4% CDI). Destacam-se os ganhos vindos das 

debêntures, títulos “hedgeados” e letras financeiras de bancos de primeira linha.  

Ao decompormos esse resultado, obtivemos ganhos através do carrego de juros dos 

ativos, bem como uma parcela significativa de ganhos de capital provenientes do 

fechamento dos spreads de crédito. O mercado vem apresentando um perfil 

marginalmente mais comprador nos últimos meses, o que sinaliza um pequeno aumento 

da confiança do investidor, oposto ao cenário do início desse ano.  

Com nossos fundos completando seis meses, preparamos uma carta mais detalhada 

sobre a atribuição de performance nesse período. Click aqui para download. 

 

ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 

O mercado de ações no Brasil reagiu positivamente à perspectiva de ajustes na 

economia e ao cenário global de busca por ativos de maior retorno, após a forte 

queda nos yields dos títulos soberanos das economias centrais. O Ibovespa subiu 6,30% 

em junho, com destaque para os ativos mais líquidos. 

Nossas carteiras seguem posicionadas para a perspectiva de melhora do ambiente 

econômico no Brasil, com maior exposição líquida e exposição a empresas com taxas 

de retorno (ROIC / TIR) superiores ao custo de capital e setores mais sensíveis à 

recuperação da atividade econômica, apresentando valuations mais depreciados. 

Nossos fundos da estratégia Long Short apresentaram valorização no mês (AZ Quest 

Equity Hedge: 1,76% e AZ Quest Total Return: 2,84%), com contribuição positiva da 

maioria dos setores e destaque para os ganhos com as posições compradas em 

Petróleo & Gás, Serviços Financeiros e Utilities e de valor relativo em Educação. Os 

fundos vêm apresentando bom resultado nos últimos três meses (132% e 203% do CDI, 

respectivamente), desde a implementação desse novo posicionamento das carteiras. 

A maior parte dos nossos fundos de ações apresentou performance positiva, mas 

abaixo dos benchmarks. A maior perda absoluta veio de exportadoras, em especial no 

setor de Papel e Celulose, devido à forte queda do dólar. Também tivemos perdas 

relativas aos principais índices por não mantermos posições nos setores de Educação e 

de siderurgia, que apresentaram forte valorização no mês. 

http://www.azquest.com.br/cartagestor/CARTA-DO-GESTOR_CREDITO.pdf
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ESTUDO DE CASO: LOCALIZA 

Maximizando o EVA 

Além de ser líder no setor de aluguel de carros, a Localiza está muito bem posicionada 

no mercado, tanto se considerarmos uma perspectiva positiva para o cenário 

macroeconômico, quanto no ambiente restritivo atual. A empresa possui claras 

vantagens competitivas comparativamente a suas pares, baseadas principalmente na 

escala necessária para executar melhor que os concorrentes a compra e venda de 

carros, além de ter uma eficiência superior na operação e aumento do giro dos ativos. 

Isso tudo aliado a um management focado em gerar retornos e um dos pioneiros a 

aplicar o conceito de EVA e ROIC (Valor Econômico Adicionado e Retorno sobre 

Capital Investido), extremamente importantes para esse business de capital intensivo e 

de giro de ciclo curto (os carros são vendidos em média com 1 a 3 anos de uso). 

Embora o crescimento histórico de aluguel de carros esteja diretamente ligado ao 

crescimento do PIB, a Localiza foi capaz de crescer volumes em mais de 10% no primeiro 

trimestre, mesmo com uma queda do PIB de mais de 5%, ganhando Market Share de 

forma sustentável. 

ROIC Spread 

Acreditamos que a Localiza possui a melhor rentabilidade do setor dadas as seguintes 

vantagens competitivas: 

- Escala: extremamente importante para definir o desconto e poder de barganha junto 

às montadoras para a compra de veículos. Também é importante para ter diversas lojas 

próprias e conseguir um melhor preço de venda.  

- Eficiência: management muito bem preparado e focado em retornos. O modelo de 

gestão objetiva a precificação inteligente, o aumento da taxa de utilização dos ativos e 

busca operar  sob uma estrutura de custos enxuta. 

O business model e a taxa de retorno são muito sensíveis a qualquer variação dos 

principais indicadores operacionais. 

No gráfico abaixo, fizemos uma sensibilidade simples de quanto o ROIC varia para uma 

desvantagem de 5% em relação às premissas apresentadas (preço de compra dos 

concorrentes 5% maior, preço de venda 5% menor, taxa de utilização 5% menor, preço 

das diárias 5% menor e OPEX 5% maior). O resultado é de um de retorno de 8,4%, que 

ainda está abaixo do custo de capital e compatível com o retorno que calculamos nas 

concorrentes. 

 

Quando a Localiza reduz o ROIC spread, através de uma maior agressividade em 

preço, ela acaba por forçar os concorrentes a também reduzir seu ROIC e, 
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consequentemente, ficar abaixo do custo de capital, destruindo valor aos seus 

acionistas. Esta estratégia também visa evitar novos entrantes que também terão baixas 

rentabilidades. 

 
 

No longo prazo, essa destruição de valor se traduz em problemas na estrutura de capital 

e restrições para o crescimento, uma vez que acesso a capital é de extrema 

importância dada a necessidade de investimento em frota para crescer. 

Nesse cenário, a empresa consegue ganhar Market Share e aumentar a taxa de 

crescimento, elevando o capital investido e maximizando a geração de EVA no longo 

prazo, mas não o ROIC (é melhor ganhar 10% em cima de R$1 milhão do que 100% em 

cima de 1 Real). 

Ademais, uma maior previsibilidade de crescimento e de fluxo de caixa acaba também 

por refletir em um prêmio no valuation e menores prêmios de risco exigidos pelo 

investidor. 

 

Estrutura de Capital 

Em um cenário macro mais positivo, acreditamos que a Localiza é a melhor 

posicionada para crescer dado a sua estrutura de capital mais robusta e maior caixa 

necessário. 

Neste cenário, ela deve continuar a ganhar Market Share, acelerando a taxa de 

crescimento. 

 

Valuation  

Em termos de valuation a empresa está 

negociando perto de sua média 

histórica. Acreditamos que há espaço 

para revisões positivas de expectativas, 

uma vez que a empresa deve continuar 

entregando altas taxas de crescimento e 

também se beneficiar diretamente da 

queda de juros esperada para 2017. 

Com essas perspectivas positivas e maior 

consistência de resultados, acreditamos 

que ela possa negociar a múltiplos 

acima do histórico. 
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RENTABILIDADES  

 

Os relatórios gerenciais com estatísticas de performance e risco estão disponíveis 

para download nos links acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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. 

 

 

Fundos Início Rentabilidades 
Comparação com 

Benchmark 

    jun/16 2016 jun/16 2016 

AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 01-jun-05 3.88% 7.02% -2.4 p.p. -11.8 p.p. 

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 30-dez-09 4.71% 10.12% -4.4 p.p. -7.5 p.p. 

AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 18-out-11 -2.55% 4.46% -9.0 p.p. -13.3 p.p. 

AZ QUEST EQUITY HEDGE FIM 30-nov-07 1.76% 5.62% 152% 84% 

AZ QUEST TOTAL RETURN FIA 23-jan-12 2.84% 6.25% 245% 93% 

AZ QUEST YIELD FI RF LP 20-set-12 1.22% 7.63% 105% 114% 

AZ QUEST MULTI FIC FIM 13-set-13 3.46% 13.67% 298% 203% 

AZ QUEST LUCE 15-dez-15 1.20% 7.25% 103% 108% 

AZ QUEST ALTRO 11-dez-15 1.29% 7.70% 111% 115% 

ICATU SEG AZ QUEST PREVIDENCIÁRIO 1 22-abr-15 2.48% 4.03% -0.2 p.p. -6.3 p.p. 

 

          

Índices   jun/16 2016 

  CDI   1.16% 6.72%   

 Dólar (Ptax)   -10.72% -17.80%   

 Ibovespa - Fech   6.30% 18.86%   

 IGPM   1.69% 5.91%   

 IBX-100   6.48% 17.74%     

Indice Small Caps   9.12% 17.65%   

 

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/relatorioperformance/Lamina-AZ-Quest-Acoes-FIC-FIA.pdf
http://www.azquest.com.br/relatorioperformance/Lamina-AZ-Quest-Small-Caps-FIC-FIA.pdf
http://www.azquest.com.br/relatorioperformance/Lamina-AZ-Quest-Top-Long-Biased-FIC.pdf
http://www.azquest.com.br/relatorioperformance/Lamina-AZ-Quest-Equity-Hedge-FIC-FIM.pdf
http://www.azquest.com.br/relatorioperformance/Lamina-AZ-Quest-Total-Return-FIC-FIM.pdf
http://www.azquest.com.br/relatorioperformance/Lamina-AZ-Quest-Yield-FIC-FIM.pdf
http://www.azquest.com.br/relatorioperformance/Lamina-AZ-Quest-Multi-FIC-FIM.pdf
http://www.azquest.com.br/relatorioperformance/Lamina-AZ-Quest-Luce.pdf
http://www.azquest.com.br/relatorioperformance/Lamina-AZ-Quest-Altro-FIC.pdf
http://www.azquest.com.br/relatorioperformance/Lamina-ICATU-QUEST-PREV.pdf
http://www.azquest.com.br/

