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Introdução
•

A ABVCAP acredita que é fundamental ter dados sobre a indústria de PE & VC no
Brasil de forma recorrente e abrangente. Isto permite demonstrar a dimensão
da indústria e promover ainda mais o Brasil como um relevante player global,
acelerando o desenvolvimento das empresas, economia e sociedade.

•

Neste contexto, a ABVCAP, em parceria com a ANBIMA, investiu no
desenvolvimento do banco de dados ABVCAPData, para capturar informações
sobre a indústria PE & VC no Brasil, incluindo dados sobre os gestores, fundos,
investimentos, desinvestimentos e empresas investidas.

•

A ABVCAP renovou parceria com a KPMG para consolidar os dados da indústria
do ano de 2013, assim como foi feito para os dados de 2012/11, e contribuir no
aperfeiçoamento do processo de obtenção, compilação e divulgação dos dados.
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 363 Instituições
 624 Fundos
 1.016 Empresas
 3.514 Investimentos
 197 Desinvestimentos
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ABVCAP Data v2
•

Após análise da versão atual do sistema ABVCAP Data, a associação decidiu
realizar significativo investimento de recursos financeiros e humanos para
desenvolver a versão 2.0 do sistema – ABVCAP Data V2.

•

Além de servir como base de dados para o Código ABVCAP| ANBIMA de
Regulamentação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE, a nova
versão agregará diversas novas funcionalidades e relatórios tanto para a
indústria de FIP/FIEE e Private Equity e Venture Capital.

•

O ABVCAP Data v2 servirá de base para a geração de relatórios trimestrais
consolidados da indústria de Private Equity e Venture Capital.

•

O lançamento oficial do sistema ocorrerá durante o congresso anual da ABVCAP
durante os dias 14 e 15 de abril deste ano.
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Como faremos?
•

Com base nos dados já cadastrados no ABVCAPData, quando disponíveis,
totalizaremos as informações relevantes das atividades do ano de 2013 e
solicitaremos aos participantes confirmar e/ou complementar as referidas
informações, no próprio ABVCAPData.

•

Durante o prazo para preenchimento/confirmação dos dados pelos
participantes, estaremos ao dispor e poderemos entrar em contato para
esclarecer eventuais dúvidas e/ou inconsistências observadas.

•

Com base nos dados consolidados pela equipe técnica da ABVCAP, a KPMG
compilará a evolução e tendências da indústria de PE & VC no Brasil no ano de
2013.
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Etapas da Consolidação
• 23 de Janeiro de 2014
Envio de comunicação para acesso aos dados consolidados às instituições
participantes, dando um prazo final para homologação, atualização e/ou
complementação das respostas.
• 31 de Janeiro de 2014
Prazo final para homologação, atualização e/ou complementação dos
dados na tela de Consolidação dos dados da indústria de Private
Equity/Venture Capital no Brasil – 2013 no sistema ABVCAPData.
• Até 21 de março de 2014:
ABVCAP e/ou KPMG poderão entrar em contato com os participantes para
esclarecer eventuais dúvidas ou inconsistências observadas.
• 15 de abril de 2014:
Apresentação dos resultados da pesquisa pela ABVCAP no Congresso Anual
www.abvcap.com.br
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Importância da Fase de Homologação
• De 23 de janeiro até 31 de janeiro de 2014

 Delimitação precisa das datas-base que servirão de referência histórica
para o relatório (inicialmente não previstas no ABVCAPData).
 Inclusão de participantes, ainda não aderentes ao Código ABVCAPANBIMA (fundos offshore, corporate ventures, investidores diretos etc.).
 Homologação dos dados já informados pelas instituições aderentes ao
Código, permitindo identificar eventuais necessidades de atualização.
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Instruções (1/3)
1. Os participantes receberão convite, via e-mail, para acessar o sistema ABVCAPData na
tela Consolidação dos Dados da Indústria de PE & VC 2013.
2. Os participantes que já possuem login do ABVCAPData devem acessar o sistema
utilizando a mesma senha de acesso.
3. Os participantes que ainda não possuem acesso, deverão enviar um e-mail para
abvcapdata@abvcap.com.br solicitando o login e senha de acesso ao sistema. A senha
de acesso deverá ser mudada obrigatoriamente logo após o primeiro acesso.
4. A consolidação poderá ser acessada na página inicial do sistema ao lado direito da tela
e estará disponível até o dia 31 de janeiro de 2014 às 23:59.
5. Alguns grupos de empresas poderão estar cadastrados como mais de um participante,
portanto receberão mais do que uma senha de acesso.
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Instruções (2/3)
6. Os participantes poderão editar e salvar as informações quantas vezes quiserem até
a data limite. Quando todas as informações já estiverem sido conferidas e
atualizadas, os participantes deverão responder à pergunta 5.1 como "Sim".
7. Os participantes que possuem acesso ao ABVCAPData terão diversos campos da
Consolidação já preenchidos com base nas informações do sistema. Neste caso, os
participantes deverão confirmar ou editar os dados da Consolidação.
8. É importante alertar que a alteração de dados na tela de consolidação NÃO exime o
aderente ao Código de atualizar os dados detalhados nas demais fichas do
ABVCAPData, para que não haja inconsistência de informações entre a consolidação e
os dados individualizados. As informações do ABVCAPData poderão ser
incluídas/editadas acessando a página inicial do ABVCAPData ao lado esquerdo.
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Instruções (3/3)
9. Os participantes devem preencher e/ou atualizar APENAS as informações sobre
veículos de investimento sob sua efetiva gestão.
10. Eventualmente, os administradores serão solicitados a preencher e/ou confirmar os
dados não informados pelos respectivos gestores.
11. De forma a evitar dupla contagem dos dados é importante que investimentos que
transitam por mais de um veículo de investimento sejam considerados apenas uma
vez.
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Resultado da Consolidação
•

Assim como no relatório da Consolidação dos
Dados da Indústria nos anos de 2012/11 não
haverá divulgação de informações detalhadas
de gestores, captação, investimentos ou
desinvestimentos.

•

As informações obtidas serão divulgadas
apenas de forma consolidada.

•

O relatório da Consolidação dos dados da
indústria nos anos de 2012/11 pode ser
acessado em:
http://www.abvcap.com.br/Download/Estudos/2325.pdf
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Obrigado a todos!
Dúvidas?
abvcapdata@abvcap.com.br
Comitê de Consolidação dos dados da indústria de Private
Equity/Venture Capital no Brasil – 2013
Ângela Ximenes
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