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CARTA DO GESTOR – SETEMBRO 2016  
 

Meses atrás, comentávamos em nossa carta a difícil tarefa de se tomar decisões em 

situações limites e de escassez de recursos. De certa forma, voltamos ao tema, com 

uma nova questão: como agir em uma situação onde a estratégia escolhida perde a 

eficiência e pondo em xeque sua capacidade de resolver um problema?   

Médicos costumam lidar com esse dilema sempre que um paciente passa a não reagir 

ao tratamento escolhido: devo insistir um pouco mais ou tentar um novo tratamento? A 

mudança do procedimento pode ser a única alternativa, mas o paciente pode não ter 

tempo suficiente para reagir.  Situação semelhante vivem os cartolas de muitos times de 

futebol que, diante da perspectiva do rebaixamento, se questionam se devem procurar 

um novo treinador, ainda que a decisão pouco ajude no desempenho do time.  

O atual quadro de anemia da economia global coloca as principais autoridades 

monetárias em situação semelhante aos dos médicos e dirigentes esportivos. Talvez o 

fato econômico mais importante do mês tenha sido a permanência de uma política 

monetária bastante expansionista por parte dos principais bancos centrais. 

O primeiro a se manifestar nessa direção foi o BCE. Apesar de alguns PMI’s e dados de 

confiança terem surpreendido positivamente, os índices de produção industrial (-1,1%) e 

de inflação indicam que a atividade econômica ainda é muito fraca. Os salários na 

zona do euro subiram apenas 1,0% em relação ao mesmo período do ano passado, 

ritmo mais lento desde o primeiro trimestre de 2014. Com isso, seguiu sem alterar o ritmo 

do programa de compra de ativos e manteve a taxa de juros de refinanciamento na 

mínima histórica de 0%. A taxa de depósitos ficou -0,40% a.a., o que significa que os 

bancos comerciais continuarão pagando para deixar recursos depositados no BCE. 

Adicionalmente, o presidente da instituição reiterou que pode estender o programa de 

compra de ativos (que se encerra em março de 2017) se necessário.  

  

 

Dias depois,  o BoJ decidiu manter sua taxa básica de juros  em -0,1% ao ano e o 

volume de compra de ativos a fim de elevar a taxa de inflação dos atuais -0,4%, para 

2,0% ao ano. Também estabeleceu uma nova meta de 0% para a taxa de juros de dez 

anos, que vem sendo negociada em patamar negativo há alguns meses. Essa 

mudança é relevante, no sentido de reduzir o risco de uma elevação abrupta dos juros 

longos na economia. 

Nos Estados Unidos, declarações recentes de alguns diretores do FED sinalizavam uma 

postura mais conservadora do FOMC em relação ao ritmo de alta na taxa básica de 

juros.  Porém, o comitê preferiu se ater aos indicadores de curto prazo que apontavam 

certo esfriamento da atividade e baixos níveis de inflação e manteve sua taxa básica 

de juros entre 0,25% a.a. e 0,50% a.a, reforçando o discurso que espera dados mais 
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concretos antes de dar este próximo passo no aperto monetário, mas que o processo 

de normalização monetária não tardará muito a ser retomado. Nossa expectativa é de 

que a os juros deverão ser elevados de forma gradual partir de dezembro deste ano, 

sem provocar uma mudança significativa no quadro de liquidez abundante e search for 

yield. O risco para esse quadro é uma aceleração na taxa de inflação, que levaria a 

um ritmo de alta de juros mais rápido do que o sinalizado. 

O prolongamento dessa política de super expansão monetária, sem que os esperados 

efeitos na retomada da atividade econômica global sejam observados, já começa a 

gerar discussões sobre a eficácia dessas medidas e das potenciais distorções geradas 

por um período tão longo de taxas de juros negativas. O sistema bancário, sempre o 

primeiro canal de propagação com crises, já dá sinais de preocupação, como no caso 

dos recentes problemas com o Deutsche Bank. Também já se discute a possibilidade 

dos bancos centrais ficarem “sem munição” e a necessidade de uma nova estratégia 

de expansão fiscal, com aumento dos gastos e corte de impostos como forma de 

estimular a demanda. 

O fato é que os países desenvolvidos vêm apresentando taxas de crescimento muito 

baixas e analistas questionam os motivos.  Apesar da tentativa dos Bancos Centrais de 

acelerar a atividade econômica a partir da expansão monetária, os mercados passam 

por um “empoçamento“ desse capital, entre outros fatores, devido a uma regulação 

financeira cada vez mais restritiva. Da mesma forma, essas regiões vêm sofrendo, em 

maior ou menor grau, com a redução do seu estoque de força de trabalho. A difícil 

realidade demográfica, somada a um novo perfil de jovens trabalhadores, menos 

afeitos ao consumismo e mais preocupados com a melhor utilização do seu tempo, 

diminui a oferta de mão de obra nessas economias. Em uma sociedade madura, onde 

a oferta adicional de capital parece não fazer efeito, a alternativa de crescimento 

passa pelo ganho de eficiência dos fatores. Porém, os índices de produtividade não 

melhoram, reforçando a necessidade de reformas estruturais nessas regiões. Em discurso 

de abertura de uma conferência do BCE, no final do mês, Mario Draghi, conclamou as 

autoridades europeias: “Precisamos de reformas estruturais para elevar o potencial de 

produção na Zona do Euro e impulsionar as taxas de juros no longo prazo”. 

Outro fator de risco que vem ganhando força é o resultado da eleição presidencial 

americana. Com as pesquisas eleitorais nos EUA mostrando que Donald Trump está se 

aproximando de Hillary Clinton, o mercado passa também a discutir as possíveis 

consequências de um eventual governo Trump. Ainda que seja muito difícil prever o 

resultado do pleito, acreditamos que o espaço de manobra do presidente dos Estados 

Unidos, em especial no que se refere à política econômica, é menor do que se imagina, 

principalmente  se confirmada a divisão do controle das duas casas do Congresso, 

cenário esperado pelos analistas políticos. 

No Brasil, setembro foi um mês de poucas novidades no campo econômico, e de 

consolidação do novo governo após a aprovação do impeachment. Michel Temer e 

boa parte dos principais ministros aproveitaram para viajar ao exterior para as 

conferências da ONU e G20 em busca de respaldo político e investimentos.  

Diante de um quadro político mais definido e da expectativa de reformas econômicas, 

o mercado seguiu ajustando suas projeções do PIB para cima, em compasso com as 

melhoras nos índices de confiança entre consumidores e empresários, atingindo os 

maiores patamares desde janeiro de 2015 e julho de 2014, respectivamente. 

O IPCA registrou alta de 0,44% em agosto, com importante desaceleração na inflação 

de alimentos e transportes também foram menos intensos, acumulando +8,97% em 12 

meses. O IPCA-15 registrou inflação de 0,23% em setembro, abaixo das expectativas do 

mercado. A melhora marginal do quadro inflacionário, somada à percepção de que a 

PEC do teto dos gastos poderá ser aprovada sem alterações, aumentou a chance de 

que o início do ciclo de queda dos juros ocorra em outubro. A divulgação do Relatório 
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Trimestral de Inflação reforçou essa visão, diante da queda das projeções do Banco 

Central, para números próximos da meta. Uma nova rodada de dados indica melhora 

da atividade econômica, com destaque para a recuperação da indústria, que voltou a 

crescer 0,1% em julho. Os dados negativos ficaram por conta do desemprego, que 

seguiu trajetória de aceleração, superando os 12% e do déficit primário, que atingiu R$ 

22,3 bilhões em julho, projetando déficit de R$ 170 bilhões no ano. Apesar da óbvia 

necessidade da aprovação das medidas para controle dos gastos, fica cada vez mais 

claro que a estabilização da relação Dívida/PIB depende da urgente recuperação da 

atividade econômica e do consequente aumento da arrecadação do Estado. 

 

 

Passada a votação do impeachment, o Governo se sentiu mais livre para se posicionar 

maneira mais firme e intransigente com a questão fiscal, vetando integralmente o 

projeto de lei sobre o subsídio do defensor público geral federal e não cedendo aos 

pedidos dos governadores do Norte e Nordeste por apoio financeiro.  

Agora, inicia-se a fase de negociação e aprovação das medidas mais importantes e 

polêmicas da reforma econômica, em especial a PEC dos gastos e as reformas 

trabalhista e previdenciária. O mercado certamente estará muito atento a essas 

votações. Apesar da aprovação geral em relação às medidas propostas, ainda pairam 

muitas dúvidas quanto à disposição do Congresso em aprovar medidas muitas vezes 

impopulares. 

Estamos confiantes que o Governo será capaz de negociar a aprovação de boa parte 

dos textos propostos. Para isso, além do bloco que liderou o processo de impeachment 

(PSDB, DEM e PPS), deverá contar com o apoio dos parlamentares do chamado 

“Centrão”, ávidos pelos escassos recursos do governo federal e pelo apoio do Planalto 

nas eleições de 2018. Rogério Rosso, um dos líderes desse grupo, recentemente 

entregou ao presidente uma nota de “compromisso e apoio” às ações do governo. 

Caso o Governo seja bem sucedido nesse processo, haverá uma generalizada redução 

na percepção do risco do país, o que deverá destravar os investimentos privados que 

ainda estão represados, tanto nos ativos financeiros, quanto na economia real. 
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ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 

Apesar do apresentar um resultado próximo da estabilidade em setembro (+0,80%), o 

Ibovespa oscilou bastante no intra-mês. Após iniciar o mês em alta, incertezas 

relacionadas ao processo de redução dos estímulos monetários, sobretudo nos EUA, e a 

volatilidade na cotação do petróleo fizeram com que os índices de ações recuassem. A 

partir das declarações das autoridades monetárias na Europa, Japão e EUA, 

reafirmando o compromisso com a política conjunta de expansão de liquidez, os 

mercados voltaram a operar em alta.  

No Brasil, um evento importante foi a divulgação do plano de negócios da Petrobrás 

para o período entre 2017 e 2021, cujo objetivo mais relevante é a redução de sua 

alavancagem financeira. A meta é trazer a Dívida Líquida/Ebitda de 5,3x no fim de 

2015, para 2,5x já em 2018. Para isso, anunciou corte de 25% nos investimentos, que 

podem chegar a US$ 74,1 bilhões, no período, com maior foco na exploração e 

produção de petróleo. Também planeja um ambicioso plano de vendas de ativos, que 

pode atingir USD 40 bilhões nos próximos dez anos, especialmente nas áreas de 

biocombustíveis, distribuição, fertilizantes, petroquímica. O presidente da empresa, 

Pedro Parente, também foi explícito no objetivo de “promover política de preços de 

mercado e maximização de margens na cadeia de valor”. O mercado reagiu 

positivamente, e as ações preferencias subiram 5,6% no mês. 

Nossos fundos de ações apresentaram ligeira valorização negativa, abaixo dos 

benchmarks, principalmente em consequência das perdas nos setores Elétrico e de 

Construção, em movimento de realização de lucros após forte valorização nos últimos 

meses. As principais contribuições vieram dos setores de Petróleo, Agribusiness e Varejo, 

com destaques para as posições compradas em Petrobrás, Raia Drogasil e São 

Martinho. Os fundos da estratégia Long Short apresentaram rentabilidade positiva, (AZ 

Quest Equity Hedge: 0,61% e AZ Quest Total Return: 0,47%), mas abaixo do CDI (+1,11%).  

Nossas carteiras seguem posicionadas para um cenário de melhora da economia 

brasileira, com maior exposição líquida e exposição a empresas com altas taxas de 

retorno sobre capital e setores de maior alavancagem operacional. 
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ESTRATÉGIA MACRO 

Em um mês de forte oscilação no mercado de juros internacional, nossa posição de 

flattening na parte intermediária da curva dos DI’s se mostrou bem protegida, durante o 

do movimento de sell off do início do mês. Porém, após os bancos centrais dos EUA, 

Europa e Japão confirmarem a manutenção da política monetária expansionista, as 

curvas de juros no Brasil recuaram de forma paralela, e nossa ponta tomada nesse 

flatteting impediu que nós maximizássemos os ganhos com esse movimento. Entre idas e 

vindas, a posição de NTN não apresentou nenhum resultado relevante. 

Seguimos aplicados na parte intermediária da curva através de um flattening nos DIs e 

comprados em NTN-Bs. A divulgação do Relatório de Inflação, confirmando a 

expectativa de inflação de 4.5% em 2018, somada à perspectiva de aprovação das 

medidas fiscais, abre espaço para substancial queda das taxas de juros reais e nominais 

no Brasil. Acreditamos que o Banco Central iniciará o ciclo de corte de juros, de 

maneira conservadora, já na próxima reunião em outubro. 

O mercado de moedas também se comportou de maneira errática, de olho no 

mercado de juros internacionais. Seguimos apostando na desvalorização do dólar 

frente às moedas cíclicas. Temos preferido explorar esse tema através da compra de 

BRL através de uma estrutura de opções que aumenta de tamanho à medida que a 

moeda brasileira aprecia em relação ao dólar, em função da perspectiva de inflow de 

moeda estrangeira pela repatriação de capitais e interesse do investidor internacional 

por novas emissões de renda fixa e programa de privatizações e concessões. Apesar da 

perspectiva de valorização do Real, é preciso ficar atento aos movimentos do FED e 

com eventuais intervenções do Bacen para conter uma sobrevalorização da moeda. 

O book de valor relativo apresentou pequena perda em setembro, após meses de forte 

contribuição positiva nos últimos meses. Seguimos liquidamente comprados em bolsa 

em setores e empresas com taxas de retorno sobre capital ou com maior elasticidade à 

melhora do cenário econômico no Brasil. 

Também mantemos posições de hedge para os dois riscos políticos que podem 

comprometer esse cenário, seja no caso da eleição de Donald Trump nos Estados 

Unidos ou de novas delações da Lava Jato atingirem diretamente o alto escalão do 

governo. Por isso, mantemos um put spreads de Ibovespa e S&P para dezembro, com 

relações que nos parecem bastante favoráveis. 

Diante desse quadro, nossos fundos tiveram performance positiva no mês - AZ Quest 

Multi (+0,44%) e AZ Quest Yield (+0,97%) mas abaixo do abaixo do CDI, no período.  
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ESTRATÉGIA DE CRÉDITO 

 

Nossos fundos de crédito apresentaram resultado acima da rentabilidade alvo de longo 

prazo este mês (AZ Quest Altro, 115,3% CDI e AZ Quest Luce, 105,9% CDI).  

As principais contribuições vieram dos fatores dos últimos três meses, destacando-se a 

carteira de debentures. No AZ Quest Altro, também destacamos os resultados das 

carteiras de títulos hedgeados e LF Sênior.  

Chama a atenção a rentabilidade da carteira de LFS e LFSN, visto que uma delas ficou 

abaixo do CDI e outra ligeiramente superior, consequência de dois eventos 

completamente distintos. De um lado, a abertura dos spreads de crédito, 

especialmente na carteira de LFSN em função de uma nova captação de um grande 

emissor, que levou à equalização do mercado secundário ao mercado primário. De 

outro, o fechamento da curva de juros, que gera um resultado negativo em ativos 

indexados ao percentual do CDI (quando seu MTM é acima do par). 

Mantivemos o perfil conservador dos portfólios, com boa parte dos fundos alocados em 

Caixa e LFTs (aprox. 54,9% do AZ Quest Luce e aprox. 32,7% do AZ Quest Altro). 

É importante ressaltar que todo o cenário político-macroeconômico ocorrido no último 

bimestre tem sido importante na decisão das empresas em voltar a emitir no mercado 

de capitais. Conjuntamente, talvez atuando como catalizador, houve algumas ofertas 

ocorridas em agosto e setembro, que simbolizaram de alguma maneira que agora 

pode ser o timing apropriado para ofertas primárias. São nove ofertas diferentes 

acontecendo ao longo de outubro e novembro (e que estamos analisando) que 

exemplificam bem o atual momento. Até agora entendemos que boa parte dessas 

ofertas se enquadra nos mandatos dos fundos. 

Ainda em setembro, liquidamos novas operações no fundo, provenientes de ofertas 

primárias que participamos no começo do mês. Adicionamos também, via mercado 

secundário, nomes que já tínhamos no fundo de forma a alocar o caixa disponível. 

Continuam válidas as dinâmicas de oferta e demanda por ativos de crédito que 

comentamos nas cartas anteriores. Os investidores ainda estão sub-alocados em crédito 

e há uma necessidade de se comprar ativos para uma correta composição do 

portfólio. Porém, exigem preços em níveis de um mercado em crise (como se ainda 

estivéssemos vivendo as mesmas condições do primeiro semestre). Entendemos que a 

conjunção desses altos prêmios com uma boa análise de crédito, além de uma gestão 

responsável, permite construir uma carteira com um estoque de prêmio bastante 

interessante. 

Para maiores detalhes sobre o resultado dos fundos de crédito nesse período, click aqui 

para download. 

Por fim, reforçamos o lançamento dos fundos AZ Quest Debêntures Incentivadas e AZ 

Quest Icatu Previdenciário Renda Fixa.  

 

 

  

http://www.azquest.com.br/cartagestor/CARTA-DO-GESTOR-CREDITO-SET16.pdf
http://www.azquest.com.br/cartagestor/CARTA-DO-GESTOR-CREDITO-SET16.pdf
http://azquest.com.br/az-quest-debentures-incentivadas-fim-cp/
http://azquest.com.br/az-quest-icatu-fic-fi-rf-prev-cp-lp/
http://azquest.com.br/az-quest-icatu-fic-fi-rf-prev-cp-lp/
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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 

    set/16 2016 set/16 2016 

AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 01-jun-05 -0.20% 23.59% -1.0 p.p. -11.1 p.p. 

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 30-dez-09 -1.43% 17.29% -1.5 p.p. -17.9 p.p. 

AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 18-out-11 -2.06% 14.71% -2.7 p.p. -18.6 p.p. 

AZ QUEST EQUITY HEDGE FIM 30-nov-07 0.61% 11.95% 55% 115% 

AZ QUEST TOTAL RETURN FIA 23-jan-12 0.47% 14.86% 43% 143% 

AZ QUEST YIELD FI RF LP 20-set-12 0.97% 11.44% 87% 110% 

AZ QUEST MULTI FIC FIM 13-set-13 0.44% 20.40% 40% 196% 

AZ QUEST LUCE 15-dez-15 1.17% 11.33% 106% 109% 

AZ QUEST ALTRO 11-dez-15 1.28% 12.16% 115% 117% 

ICATU SEG AZ QUEST PREV. MULTIM. 1 22-abr-15 0.24% 12.26% -0.8 p.p. -5.4 p.p. 

AZQ DEBENTURES INCENTIVADAS 06-set-16 - - - - 

AZ QUEST ICATU PREV RENDA FIXA 09-set-16 - - - - 

 

          

Índices   set/16 2016 

  CDI   1.11% 10.42%   

 Dólar (Ptax)   0.18% -16.87%   

 Ibovespa - Fech   0.80% 34.64%   

 IGPM   0.20% 6.48%   

 IBX-100   0.60% 33.33%     

Indice Small Caps   0.09% 35.19%   

 

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/

