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INVESTIMENTOS ANUNCIADOS EM AGOSTO DE 2021 É O 

MAIOR JÁ REGISTRADO PARA O MÊS NOS ÚLTIMOS 4 ANOS 

Investimentos anunciados em agosto de 2021 somaram um total de R$ 159,8 bilhões, o 

maior já registrado para o mês nos últimos 4 anos, com um acréscimo de 138% sobre os anúncios 

de agosto de 2020, é o que aponta a PLATINVEST, “Spin off” da boutique de consultoria em 

Data Science, Inteligência, Tecnologia e Estratégia Nous SenseMaking. 

De acordo com o processo de monitoramento 

sistemático realizado pela consultoria, durante o 

mês de agosto foram anunciados 608 movimentos 

de investimentos com 444 organizações 

envolvidas e distribuídas em 40 segmentos 

distintos. 

Os estados de São Paulo (25,1%), Rio de Janeiro 

(16,7%), Minas Gerais (8%) concentraram juntos 

49,8% do montante total investimentos. Outros 

29% não foi possível identificar o estado de destino 

do investimento.  

Em termos quantitativos, os estados de São Paulo (35,9%), Minas Gerais (13,3%), Paraná (9,2%), 

Rio Grande do Sul (6,6%) e Rio de Janeiro (5,6%) formam o “top five” com 70,6% do número de 

movimentos realizados no período. 

Quanto aos segmentos priorizados para os investimentos segundo a consultoria, “TI & Telecom” 

(21,6%), “Serviços Médicos, Saúde e Bem-Estar” (12,1%), “Energia Elétrica, Solar, Térmica e 

Eólica” (11,9%), “Setor Público” (11,2%) e “Transporte e Logística” (7,8%) somam 64,6% do 

total anunciado. Em número de anúncios foram: 67 no “Setor Público”, 66 vinculados a “Indústria 

4.0” (Empresas de base tecnológica: Fintech, Edtech, Insurtech, Healthtech, Agrotech e demais 

techs), 44 no segmento de “Transporte e Logística”, 38 no segmento de “Energia Elétrica, Solar, 

Térmica e Eólica” e 38 no de “TI & Telecom”. 

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

com 24%, “Instalação de Novo Empreendimento” 21,2%, “Ampliação de Capacidade” 17,5% e 
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“Modernização e Manutenção da Estrutura Produtiva” 13,9% que somaram 76,6% do montante 

total anunciado. 

Dentre as estratégias prevaleceu para o mês de agosto de 2021 “Penetração de Mercado” é o que 

apontou a PlatInvest.  

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 mesmas”.  

“Atualmente a NOUS mantém em sua base de dados, atualizada diariamente, mais de 43 mil 

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

2010. Só nos últimos 12 meses foram mais de 8 mil anúncios, 5.000 empresas 

anunciantes, em mais de 40 setores, num total anunciado de R$ 1,7 Tri”, comenta.  

“Com esse ativo, sustentado por metodologia própria e poderosos algoritmos, é possível 

disponibilizar apoio para geração de insights estratégicos, antecipação de oportunidades e 

prospecção para negócios futuros, melhor compreensão do mercado quanto às análises de simetria 

e assimetria concorrencial, identificação de novos entrantes inimagináveis e diversas outras frentes 

no âmbito de análises estratégicas de alta complexidade”, finaliza. 
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