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Canvas Enduro FIC FIM 
 
O mês de agosto foi marcado por duas fases distintas para os mercados, mais uma vez pautadas pelas 
oscilações na percepção a respeito da condução da política monetária pelos principais Bancos Centrais e 
suas implicações para a trajetória da economia.  
 
Como havíamos alertado em nossa última Carta Mensal, a despeito do alívio observado em julho, 
quando se assumiu que a convergência da inflação para as metas não seria buscada a qualquer custo, o 
cenário externo ainda deveria ser visto como desafiador e com nível de incerteza elevado. Mesmo hoje, 
com alguns sinais recentes mais favoráveis, ainda se percebe um caminho a ser percorrido até que se 
tenha maior convicção do retorno da inflação para níveis mais baixos. Além disso, persistem fatores de 
risco relevantes para o crescimento global, ainda mais se os Bancos Centrais se virem obrigados a adotar 
postura mais firme no aperto das condições financeiras. 
 
De fato, este último ponto foi particularmente relevante no final do mês passado, com a comunicação de 
dirigentes dos principais Bancos Centrais mostrando-se praticamente consensual no sentido de que ainda 
há um longo trabalho a ser feito para garantir o controle da inflação. Nessa linha, importante destacar 
duas questões. A primeira delas foi o discurso do presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos no 
evento anual em Jackson Hole. Na ocasião, foi enfatizada a necessidade de uma postura restritiva na 
política monetária por algum tempo. Esta sinalização poderia ser lida como indicação de repetição de 
um ritmo contundente de aperto (75bps) em sua próxima reunião de política monetária, de juros mais 
altos ao final do ciclo, ou até mesmo de que não deve ser esperada uma reversão de curso em pouco 
tempo. Independente da alternativa, a indicação foi de forte comprometimento com o cumprimento do 
objetivo do lado da inflação, mesmo que correndo um risco maior do lado da atividade. 
 
A segunda questão, similar à primeira em relação a esta ideia de maior preocupação com a trajetória da 
inflação, acabou vindo de dirigentes do Banco Central Europeu. Nas últimas semanas, devido às 
surpresas para cima em indicadores de preços, diversos discursos indicaram uma disposição a se adotar 
um ritmo mais pronunciado no ciclo de alta dos juros, ainda que na estratégia de decisão a cada reunião 
(“meeting by meeting”). Trata-se de postura que chama a atenção tendo em vista que, para a Europa, a 
evolução da atividade econômica não apenas já mostra contornos mais negativos, como também parece 
enfrentar riscos maiores de desaceleração. A continuidade do conflito na Ucrânia, diversos problemas 
associados à oferta e custo de energia e suas implicações para a atividade econômica constituem-se em 
fatores que podem se constituir em maiores obstáculos para a economia europeia e que deverão ser 
monitorados. 
 
Para fechar a descrição do cenário externo recente, vale ainda registrar a piora de percepção em relação 
ao crescimento da China, levando a uma rodada de revisões para baixo nas projeções para o PIB do país. 
Diante desse contexto, têm sido ampliadas algumas iniciativas do governo chinês para conter a 
desaceleração da economia, mas até o momento estas tem sido vistas mais como reativas e incapazes de 
impedir esta piora nas projeções. Trata-se, portanto, de mais um risco para a economia global. 
 
Passando para a esfera local, no último mês houve diversos temas importantes na avaliação do cenário 
macroeconômico. 
 
Como esperado, o tema das eleições presidenciais começou a ser monitorado mais de perto, dada a 
definição das candidaturas e o início oficial da campanha eleitoral. As pesquisas mais recentes 
continuaram mostrando um quadro de polarização entre as candidaturas Lula e Bolsonaro, mas com o 
crescimento das intenções de voto em outras candidaturas reduzindo as chances de definição do 
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resultado no primeiro turno das eleições. A nosso ver, ainda permanece um quadro de indefinição para o 
resultado das eleições, podendo até mesmo ser observado um encurtamento da diferença entre os 
candidatos que lideram as pesquisas. Dessa forma, importante considerar que também permanece 
elevada a incerteza sobre a política econômica a partir do próximo ano. Já é dada como certa uma 
revisão das regras fiscais, mas o formato final ainda não é claro, e isso ainda deverá ser monitorado com 
mais atenção à frente. 
 
Do lado da economia, as informações mais recentes reforçaram um quadro mais favorável para a 
atividade local, com uma série de surpresas positivas em diversos indicadores de atividade econômica. 
Já no início de setembro, a divulgação do resultado do PIB no segundo trimestre do ano confirmou um 
desempenho bastante positivo da absorção doméstica, incentivando uma nova rodada de revisões para 
cima nas projeções para o crescimento do PIB do ano. Ainda que isso continue relativamente restrito às 
expectativas para 2022 – os números mais recentes apontam para expansão próxima a 3% – mantemos 
uma visão mais construtiva que a demonstrada pelo consenso e acreditamos que gradualmente deva ser 
incorporada uma visão mais favorável também para o próximo ano. 
 
Por último, mesmo com um quadro de sustentação da demanda doméstica, começamos a observar sinais 
mais favoráveis para a inflação, inclusive quando observada a trajetória recente das expectativas do 
mercado. Obviamente, as medidas de desoneração de impostos tiveram grande influência nos números 
correntes, mas entendemos que a melhora de percepção em relação à inflação não se resume a isso. A 
nosso ver, estamos na transição para uma fase em que a inflação deve se mostrar menos pressionada, 
num primeiro momento pelo comportamento dos preços dos bens e posteriormente na inflação de 
serviços. Se confirmado, esse cenário deverá dar maior embasamento para a interrupção do ciclo de 
elevação dos juros no Brasil, optando-se pela manutenção da taxa básica em patamar elevado pelo 
período que se mostrar necessário para a convergência da inflação para as metas. 
 
O Enduro fechou o mês de agosto com rentabilidade positiva de 2,29% (equivalente a 196% do CDI), 
ampliando o resultado do ano para 10,15% (132% do CDI). No semestre, o resultado acumulado é de 
2,57% (116% do CDI). 
 
As estratégias nos ativos locais tiveram resultados mistos no último mês. Foram obtidos ganhos nos 
posicionamentos aplicados em juros nominais, com contribuições positivas concentradas em ativos na 
parte curta da curva de juros. A parcela de bolsa local também contribuiu positivamente para o resultado 
do mês, principalmente por conta das posições em ações específicas. Na direção contrária, as estratégias 
em juros reais apresentaram resultado levemente negativo em agosto, registrando-se ainda uma 
contribuição desfavorável as posições compradas no Real. 
 
Nos mercados internacionais, as diversas estratégias – posições tomadas em juros, em bolsa e em 
moedas – contribuíram de forma positiva para o resultado do Fundo no mês. 
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Atribuição de Performance 
 

Brasil Mês Ano 

Juros 54.7 -68.7 
Cupom Cambial - - 
BRL -4.9 88.7 
Bolsa 59.1 152.8 

   

Internacional     
Juros 35.3 235.0 
Moeda 4.5 4.0 
Bolsa 0.4 35.9 
Commodities -1.1 0.5 

   

Alfa 148.0 446.9 

Custos -36.0 -205.2 
CDI 116.8 773.6 

   

Canvas Enduro FIC FIM 228.8 1015.3 
* Os valores estão aproximados e sujeitos a arredondamento  

 
 
 
 
 
Rentabilidade Acumulada do Fundo 
 

 
 
 
PL médio (média aritmética da soma do seu patrimônio líquido apurado nos últimos doze meses): R$ 185.426.414,42 
Canvas Enduro FIC FIM (CNPJ: 13.106.979/0001-29) 
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Rentabilidade 
 

 
 

29/08/2008 – data de lançamento do Canvas Enduro Master FIM (CNPJ: 09.720.565/0001-18) e Canvas Enduro I 
FIC FIM (CNPJ: 09.645.253/0001-97) e 31/3/2011 data de lançamento do Canvas Enduro III FIC FIM (CNPJ: 
13.106.979/0001-29). Em 29 de março de 2021, o Canvas Enduro FIC FIM (atual denominação do Canvas Enduro 
III FIC FIM) (CNPJ: 13.106.979/0001-29) incorporou o Canvas Enduro I FIC FIM (CNPJ: 09.645.253/0001-97) e o 
Canvas Enduro II FIC FIM (CNPJ: 18.480.735/0001-25). A política de investimento e taxas de administração e 
performance não foram alteradas. A rentabilidade histórica apresentada no período compreendido entre 
29/08/08 e 31/03/2011 refere-se à rentabilidade do Canvas Enduro I FIC FIM. A rentabilidade histórica 
apresentada no período compreendido entre 31/03/2011 e 31/08/2022 refere-se à rentabilidade do Canvas 
Enduro III FIC FIM.  
 
 
A performance apresentada acima representa o resultado da estratégia dos fundos Enduro líquida das taxas de 
administração (2%), performance (20% do que exceder o CDI) e tributos.    
 
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de 
tributos. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo 
de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações 
complementares, a lâmina de informações essenciais, o prospecto e o regulamento dos fundos de investimento 
pelo investidor antes de investir seus recursos. 

 
Fontes: Canvas Capital / Fonte CDI: Portal B3 
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AVISO LEGAL 
A Canvas Capital S.A. (“Canvas Capital”) não vende ou distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário Este documento 
foi produzido pela Canvas Capital, na qualidade de gestora do Canvas Enduro FIC de FIM (“Fundo”), sendo certo que as informações contidas neste 
documento possuem caráter exclusivamente informativo, não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em 
valores mobiliários em qualquer jurisdição, tampouco recomendação para compra e venda de cotas do Fundo, cujas características poderão não se 
adequar ao perfil do investidor, nos termos da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada. 
 
Recomendamos aos investidores a leitura completa dos regulamentos dos fundos, do formulário de informações complementares, a lâmina de 
informações essenciais, bem como da regulamentação aplicável, antes de tomar uma decisão de investimento. Investir em fundos apresenta risco 
aos investidores. Ainda que o gestor possa usar sistemas de gestão de risco, não há garantia de que será eliminado o potencial de incorrer em 
perdas pelos fundos e investidores. Os investidores devem estar cientes que os valores dos seus investimentos podem aumentar ou diminuir, e eles 
podem não ser capazes de recuperar os valores inicialmente investidos e, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado, com a 
consequente obrigação do investidor de aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos gerados. 
 
 
Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Canvas Capital não se responsabiliza pela 
publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste 
documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. A Canvas Capital não assume qualquer compromisso de publicar 
atualizações ou revisões dessas previsões. Este documento não deverá, em qualquer hipótese, ser definido ou interpretado como sendo um 
relatório de análise nos termos do artigo 19 e seguintes da Resolução CVM n° 20, de 25 de fevereiro de 2021, por se tratar de natureza meramente 
informativa, constituindo tão somente a opinião da Canvas Capital sobre os assuntos abordados pelo presente. 
 
Em relação aos fundos de investimento, as normas da ANBIMA recomendam que a análise de rentabilidade seja efetuada considerando, no mínimo, 
12 meses. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de tributos.  Os 
investimentos em fundos não contam com a garantia do respectivo administrador, gestor, proteção do Fundo Garantidor de Crédito ou de qualquer 
outro mecanismo de seguro para os investidores. 
 
Para informações adicionais, consulte o site do Gestor: www.canvascapital.com.br ou entre em contato com a área de Relações com Investidores 
pelo telefone (011) 3185-9200. 
 
 
Canvas Enduro FIC FIM (CNPJ: 13.106.979/0001-29 – Data início: 31/03/2011. Do Objetivo e da Política de Investimento: A política de investimento 
do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 97% de seu patrimônio líquido em cotas do Canvas Enduro Master FIM (CNPJ: 09.720.565/0001-18), que 
por sua vez buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades 
operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do CDI. Público Alvo: O fundo tem como público alvo os 
investidores em geral que buscam obter rentabilidade superior ao CDI no longo prazo. Classificação ANBIMA: Multimercados Macro (descrição do 
tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações Complementares). Tributação: Longo Prazo. PL médio (média aritmética da soma do seu 
patrimônio líquido apurado nos últimos doze meses): R$ 185.426.414,43. Taxa de administração: 1,95% a.a. Taxa de administração máxima: 2,45% 
a.a. Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI. Taxa de saída: 5%. Não é cobrada taxa de ingresso. Cotização da Aplicação: D+1 
(fechamento). Cotização do Resgate: D+29 (fechamento) e liquidados em D+1 (1º du. após a data de cotização). Administrador e Distribuidor: BNY 
Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61), Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º 
andar, Rio de Janeiro/RJ, SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: www.bnymellon.com.br ou 
0800 725 3219 – Caixa Postal 140,0 CEP 20030-905 – Rio de Janeiro, RJ. Gestor: Canvas Capital S.A., 
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