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Investimentos atingem R$ 95 Bilhões em maio 

De acordo com o levantamento feito pela PLATINVEST “Spin-off” da NOUS SenseMaking,  

boutique de consultoria focada em Data Science, Inteligência, Tecnologia e Estratégia, os 

investimentos anunciados em maio de 2021 tiveram aumento de 121% em comparação ao mesmo 

período de 2020. No ano os investimentos somam R$ 628 Bilhões. O monitoramento realizado 

pela consultoria aponta que em maio foram 631 anúncios envolvendo 419 empresas em 46 

setores. 

De acordo com os consultores envolvidos na análise, os setores impactados pelos investimentos 

que tiveram maior representatividade foram: Energia Elétrica, Solar, Térmica e Eólica (26,4%), 

Mineração, Metalurgia e Siderurgia (14%), Indústria 4.0¹ (10,8%), Transporte e Logística (6,2%), 

TI e Telecom (4,4%) e Petróleo e Gás (4,3%) representando 66% do montante total. 

Em números, o Setor Público, Indústria 4.0¹, Energia Elétrica, Solar, Térmica e Eólica, Transporte 

e Logística, TI e Telecom, Serviços Financeiros e Bancos, e, Educação e Ensino, foram 

responsáveis por 348 anúncios no período, que corresponde a 55,2% do total. 

Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Ceará 

foram os destaques e receberam 83,7% do 

montante total de investimentos anunciados no 

período. Em número de anúncios, esses estados 

foram responsáveis por 74,8% do total. 

No que tange as estratégias adotadas, predomínio 

de “Penetração de Mercado”, como a mais 

utilizada pelos players investidores nos múltiplos 

segmentos. 

Quanto aos tipos de investimentos, destaque para “Fusão, Aquisição, Joint Ventures e Parcerias” 

que representou 21% do valor total de investimentos deum total de 136 movimentos identificados 

e analisados. Instalação de Fábrica, Instalação de Novo Empreendimento, Infraestrutura, 

Ampliação de Capacidade e Manutenção e Modernização de Estrutura Produtiva corresponderam 

a 71% do valor anunciado. 

¹ Indústria 4.0 (todos os segmentos que a compõe: Fintechs, Edtechs, Healthtechs, Insurtechs, LogTechs, AgTechs, Iot, Big Data, 3D, Blockchain, 

Nanotecnologia, etc.) 
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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 40 mil 

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

2010. Só nos últimos 12 meses foram mais de 6 mil anúncios, 4 mil empresas 

anunciantes, em mais de 40 setores, num total anunciado de R$ 1,3 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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