
                                                                                                             

 

ABVCAP DATA – Guia Referência para Preenchimento 

 

Este Guia Referência para Preenchimento é Anexo às DIRETRIZES PARA A BASE DE 
INFORMAÇÕES DO CÓDIGO ABVCAP/ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES 
PRÁTICAS PARA O MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
(“FIP”) E FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES (“FIEE”). 

 

A ABVCAP disponibilizou o acesso ao ABVCAP Data (www.abvcapdata.com.br) versão 1.0, 
para preenchimento de informações de Gestores, Fundos, Empresas e Transações. Para 
evitar repetir o cadastro em dois sistemas distintos, alguns dados comuns entre ANBIMA e 
ABVCAP foram importados para o ABVCAP Data. Entretanto, alguns campos obrigatórios 
no ABVCAP Data (destacados com ), por não possuírem os dados na ANBIMA, foram 
preenchidos com valores não reais para permitir a realização da importação. Seguiu-se as 
seguintes regras: 

 

- Campos texto: "Favor preencher" 

- Campos numéricos: 000000000 

- Campos de valores (R$): 1,00 

- Campos percentual: 100% 

- Campos que permitem % ou R$: 1,00 

- Campos de data: 01/01/2000 

- Campos de Ano: 2011 

- Campos de e-mail: “favorpreencher@email.com.br” 

- Campos percentual com consistência (soma de dois campos = 100%): 50% cada campo 

- Campos de data futura (Data de Encerramento, Período de Investimento – Final): 
Preenchimento com exatamente um ano das datas dos campos Data da 1a. Integralização 
e Período de Investimento – Inicial respectivamente 

 

Favor atentar aos campos que seguem esta regra para  atualização das informações! 

 

Maiores detalhes podem ser encontrados no Guia para preenchimento a seguir. 



                                                                                                             

Guia para preenchimento 

 

O ABVCAP Data segue a estrutura da indústria de PE/VC, respeitando a hierarquia entre 
Gestores, Fundos, Empresas e Transações (Investimentos e Desinvestimentos). A 
navegabilidade no sistema foi concebida também respeitando esta hierarquia (ver figura 
01). Portanto é indispensável que seja seguida tal condição no preenchimento das 
informações. 

 

Figura 01 – Menu de Navegação 

 

Ao término no preenchimento do formulário, para gravar no banco de dados, clique em 
Insert no rodapé. Caso queira apagar todos os campos clique em Cancel (ver figura 02). 

 

Figura 02 – Botões Insert e Cancel 

 

IMPORTANTE:  Uma vez cadastrado Gestores, Fundos, Empresas e Transações, não 
poderão ser excluídos, apenas atualizados. 

 



                                                                                                             

Algumas informações, como já citado, foram importadas da ANBIMA. São elas: 

- Informações cadastrais de Gestores e Fundos (respectivos Gestores); 

- Dados de contatos (Custodiante, Controlador de Ativos, Controlador de Passivo, etc.) 

- Dados do fundo (Veículo de Investimento, etc). 

 

Abaixo as regras para preenchimento das informações: 

 

1 - Os dados do ABVCAP Data servirão para publicação em diretório quando desejado pelo 
responsável pelo preenchimento das informações. Para isso foram divididos em blocos de 
informações onde é possível distinguir cada bloco destacado com a cor cinza para os 

respectivos campos. Ao final de cada bloco, há um check box  com o rótulo Publicar no 
Diretório. Ao selecioná-lo, o responsável pelo preenchimento assume que concorda que as 
informações do respectivo bloco serão exibidas nos Diretórios ABVCAP a partir de 2012-
2013. 

 

2 - Todos os campos assinalados com  são de preenchimento obrigatório. 

 

3 – Os campos que possuem Ver detalhes, são campos que abrem uma nova janela pop-up 
(favor desativar bloqueador de pop-up no seu browser). Estes campos podem assumir 
múltipla escolha ou possuem mais de um único dado, como por exemplo, campo 
Modalidade de Investimento. Caso o fundo possua mais do que uma Modalidade de 
Investimento, será permitido o cadastro neste formato.  

 

4 – Alguns campos realizam consistência de informação como campos de percentual e 
datas dependentes. Exemplos: 

 

 

A) Soma entre campos % Capital Nacional e % Capital Estrangeiro ser igual a 100%. 
Caso o percentual de capital seja de 100% em um dos campos, preencher com 0% o 
outro campo de consistência; 



                                                                                                             

B) Data de Encerramento do fundo não pode ser anterior à Data da 1a. Integralização. 
 

5 – Por segurança há contagem de tempo por sessão, ou seja, a partir do momento em que 
é realizado o login, inicia-se uma contagem regressiva de 25 minutos para preenchimento 
das informações (Gestores, Fundos, Empresas e Transações). Caso o volume de 
informações a serem inseridas no sistema seja elevado, recomendamos atentar ao tempo 
informado para evitar interrupção na continuidade do processo. 

 

6 - Recomendamos a utilização dos browsers Mozilla Firefox 7.0 (ou superior) ou Internet 
Explorer 8 (ou superior). 

 

7 – Campos para os quais a ANBIMA não possui informações e que são obrigatórios no 
ABVCAP Data, foram preenchidos com informações fictícias. Estes campos deverão ser 
atualizados, pois provavelmente não remetem à realidade da empresa. São eles: 

 

A) Menu Gestores 
 

CAMPO VALOR 

Ano de fundação  2000 

Contato - E-mail favorpreencher@email.com.br 

Categoria da Empresa  Independente 

Tipo de Capital  Aberto 

Descrição em Português Favor preencher 

Descrição em Inglês Favor preencher 

Início Atividade PE/VC no Brasil  2000 

Número de Funcionários no Brasil  0 

Número de Funcionários - PE/VC  0 



                                                                                                             

Modalidade de Investimento  Mezanino 

Estado com Investimento  Estado de origem da empresa 

Países com Investimento  Brasil 

Setores de Investimento  Agronegócio 

Capital Comprometido PE/VC em R$  1,00 

% Capital Total Investido no Brasil  100 

Origem Recurso Comprometido - % Brasil  50,00 

Origem Recurso Comprometido - % Mundo  50,00 

 
B) Menu Fundos 

 
CAMPO VALOR 

Data de Constituição  01/01/2000 

Registro CVM  Não 

Nome do Auditor  Favor preencher 

Foco de Investimento Agronegócio 

Nível de Governança Classificação Diversificado 

Nível de Governança – Tipo Tipo 1 

Possui Comitê de Investimento  Não 

São Indicados pelos Investidores?  Não 

Investimento Mínimo?  Não 

Investimento Máximo?  Não 

Fase  Período de Captação 

Taxa de Administração?  Não 



                                                                                                             

Tipo de Taxa  Porcentagem (%) ao Ano 

Taxa (%) ou Valor (R$)  1,00 

Base de Cálculo da Taxa  Capital Comprometido 

Igual durante todo o período do fundo?  Não 

Informar Diferença  Favor preencher 

Taxa de Performance  Não 

Data de Encerramento Exatamente 01 ano após Data da 1a. 
Integralização 

Período de Investimento – Inicial  Igual a Data da 1a. Integralização 

Período de Investimento – Final  Igual a Data de Encerramento 

Modalidade  Generalista 

 

Caso possua dúvidas no preenchimento, favor enviar e-mail para 
abvcapdata@abvcap.com.br ou entrar em contato com Wilson Morrone através do telefone 
(11) 3106-5025 – ramal 19. 

 

São Paulo, 26 de Março de 2012 


