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Investimentos do 1º Trimestre de 2021 foi 6% menor em relação ao 

mesmo período do ano anterior 

É o que aponta o levantamento feito pela NOUS SenseMaking através da Plataforma de 

Investimentos PLATINVEST (Spin-off da Nous, boutique de consultoria especializada em Data 

Science, Inteligência, Tecnologia e Estratégia – www.noussm.com ). 

Enquanto os investimentos no primeiro trimestre de 2020 somaram R$ 365,85 Bilhões (BRL) 

o valor acumulado no mesmo período de 2021 foi de R$ 343,72 bilhões, recuo de 6% nos 

investimentos anunciados. 

 

No primeiro trimestre de 2020, o Top 5 dos tipos de investimentos anunciados no Brasil 

representaram 87%. Já no primeiro trimestre de 2021 o TOP 5 representou 89,3% dos aportes. 

TOP 5 de investimentos por Tipo 2020 x 2021 
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2021      89,3% 

31,4% 20,9% 13,0% 12,3% 11,7% 
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De acordo com os dados analisados os cinco (5) setores com maior volume de investimentos 

anunciados em 2020 foram: Energia elétrica, solar, térmica e eólica (25,71%), Petróleo e Gás 

(20,43%), Transporte & Logística (11,73%), Setor Público (8,43%) e Água e Saneamento 

(6,96%).  

No primeiro trimestre de 2021, os setores impactados pelos investimentos foram: Energia 

elétrica, solar, térmica e eólica (21,6%), Mineração, Siderurgia e Metalurgia (15,9%), Veículos 

e Peças (11,4%), Bioenergia (11,2%) e Transporte e Logística (7,2%). Os estados que 

receberam maiores volumes de investimentos em 2020 e 2021 foram: 

 

Os dados revelaram ainda que em 2020 (1º Trimestre), foram 779 anúncios captados e validados 

pela PLATINVEST, 555 empresas anunciantes em 39 setores distintos, enquanto que no 

primeiro trimestre desse ano foram 1540 anúncios captados e validados, 1063 empresas em 43 

setores. 

No que tange as estratégias adotadas pelas empresas no primeiro trimestre de 2020, 51,1% dos 

anúncios foram vinculados a “Desenvolvimento de Mercado”, enquanto que em 2021 foi 

52,2% vinculado à mesma estratégia. 

 

Destaques de março de 2021 

De acordo com os dados coletados, analisados e validados pela plataforma PLATINVEST no 

mês de março de 2020, 164 empresas de 31 segmentos realizaram 250 anúncios de 

investimentos. Já em março de 2021 410 empresas anunciaram investimentos, avanço de 

150%, que realizaram 583 anúncios em 40 segmentos, totalizando em março de 2020 um 

volume de R$ 164,84 Bilhões (BRL). 
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O estado de Minas Gerais concentrou o destino de 24,3% 

dos investimentos anunciados, seguido de Ceará (19,4%), 

São Paulo (11,4%), Espírito Santo (4,3%) e Santa 

Catarina (3,7%). Não informado correspondeu a 23,9% do 

volume de anúncios. 

No que tange aos setores mapeados “Bioenergia”, foi 

responsável por 18,4% dos investimentos anunciados no 

mês de março. Também foram destaques os setores de 

Veículos & Peças (16,5%), Mineração, Siderurgia e Metalurgia (12,3%), Comércio Varejista 

(11,4%), Energia Elétrica, Solar, Térmica e Eólica (11,3%), Transporte & Logística (6,9%) e 

Indústria 4.0¹ (4,1%).  

¹ Indústria 4.0 (todos os segmentos que a compõe: fintechs, Edtechs, Healtechs, Iot, Big Data, 3D, blockchain, nanotecnologia, etc.) 

 

Dentre os tipos de investimentos mapeados pela PLATINVEST, “Instalação de Novo 

Empreendimento” recebeu 34,28% dos aportes totais, “Instalação de Fábrica”, 17,22%, 

“Fusão, Aquisição, Joint Ventures, Parcerias” 15,5%, “Ampliação de Capacidade”, 14,1%, e 

“Infraestrutura”, 9,9%, foram os destaques.  

Em termos de estratégias atribuídas aos investimentos, preponderou no mês de março a 

estratégia “Penetração de Mercado”, que computou 50,9% dos anúncios dos players 

dos diversos mercados monitorados.  

Para Brenner Lopes, founder da Nous, “quando se avalia os investimentos realizados pelas 

empresas ao longo do tempo é possível identificar movimentos que demonstram nitidamente o 

comportamento e estratégias adotadas pelas empresas”.  

“Atualmente a NOUS mantém em sua base de dados, atualizada diariamente, mais de 38,5 mil 

registros de investimentos, captados, analisados e validados pela Spin off PLATINVEST no 

país desde 2010. Só nos últimos 12 meses foram mais de 3.800 empresas anunciantes, em 

46 setores distintos”, comenta. “Com esse ativo, podemos e temos condições de apoiar as 

empresas em diversas frentes no âmbito de análises estratégicas de alto nível, para melhor 

compreensão do mercado e da concorrência, uma vez que utilizamos de metodologia própria e 

algoritmos avançados”, finaliza. 
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