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Investimentos entre janeiro e abril apresenta crescimento de 13,5% 

Dos investimentos anunciados no Brasil, de janeiro a abril, o crescimento foi de 13,52%, atingindo 

R$ 161,39 bilhões em abril de 2021. No ano os investimentos somam R$ 531 Bi. Em abril 

ocorreram 576 anúncios envolvendo 370 empresas em 40 setores distintos. 

É o que aponta o monitoramento realizado 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 ). 

Em abril os setores mais impactados pelos investimentos foram: Transporte e Logística (28,7%), 

Água e Saneamento (16,1%), Energia Elétrica, Solar, Térmica e Eólica (15,2%), TI & Telecom 

(9,5%) e, Eletroeletrônica com (7,3%) do valor total anunciado. Quando se avalia a quantidade de 

anúncios os setores de Transporte e Logística, Setor Público, Indústria 4.0¹, TI & Telecom, 

Alimentos e Bebidas e o setor de Serviços Médicos, Saúde e Bem Estar, que corresponderam a 

52,6% do total de anúncios captados. 

Os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São 

Paulo, Bahia, Amazonas e Goiás foram os 

destaques e receberam 74,1% do total de 

investimentos durante o mês de abril.  

Em número de anúncios, os estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná 

e Rio de Janeiro correspondem a 65% da 

quantidade capturada e analisada pela 

PlatInvest. 

No que tange as estratégias adotadas pelas 

empresas no mês de abril de 2021, predomínio da estratégia de “Penetração de Mercado”, como 

a mais utilizada pelos players investidores nos múltiplos segmentos. 

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”.  

 

 

¹ Indústria 4.0 (todos os segmentos que a compõe: fintechs, Edtechs, Healtechs, Iot, Big Data, 3D, blockchain, nanotecnologia, etc.) 
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“Atualmente a NOUS mantém em sua base de dados, atualizada diariamente, mais de 39,5 mil 

registros de investimentos, captados, analisados e validados pela PLATINVEST no país desde 

2010. Só nos últimos 12 meses foram mais de 4 mil empresas anunciantes, em 42 

setores distintos, com um total anunciado de R$ 1,25 Tri”, comenta. “Com esse ativo, 

sustentado por metodologia própria e poderosos algoritmos, é possível disponibilizar apoio através 

de uma visão única do mercado para as organizações em diversas frentes no âmbito de análises 

estratégicas de alta complexidade, para melhor compreensão do mercado e da concorrência”, 

finaliza. 
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