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Levantamento sistemático realizado pela PLATINVEST, “Spin off” da Nous SenseMaking
(www.noussm.com), consultoria focada em Data Science, Inteligência, Tecnologia e Estratégia,
aponta que os investimentos anunciados no Brasil em novembro de 2021 tiveram queda de 24,6%
em relação ao mês de outubro.
No mês de novembro de 2021 foram 948 anúncios, envolvendo 574 empresas em 41 segmentos.
O estado de São Paulo com 24,1% concentrou
o maior montante dos investimentos. Minas
Gerais com 19,9%, Rio de Janeiro com 11,1%,
Bahia 7,7% e Pernambuco com 7,1% foram os
estados

com

maiores

volumes

em

investimentos anunciados no período.
Dos 948 anúncios de investimentos no período,
os estados de São Paulo (266), Minas Gerais
(119), Santa Catarina (106), Rio Grande do Sul
(62) e Rio de Janeiro (58) formaram o “top
five” com 64,45% do número de movimentos realizados.
No que tange aos 40 segmentos que anunciaram investimentos em novembro os destaques são:
“Mineração, Metalurgia e Siderurgia” com 18,5% do total de investimentos, “Petróleo e Gás”
17,5%, “Energia Elétrica, Solar, Térmica e Eólica” 10,3%, “TI & Telecom” 7,6% e “Indústria 4.0”
com 5,8%.
Segundo os especialistas da companhia os tipos de investimentos que se destacaram em outubro
foram: “Ampliação de Capacidade” 27,4% do valor total, “Instalação de Fábrica” 17,6%, “Fusão,
Aquisição, Joint Ventures e Parcerias” 16,6%, “Infraestrutura” 9,7% e “Concessão e Exploração
de Infraestrutura” com 8,6%.
Numa análise de mais alto nível do conjunto dos investimentos, o foco em estratégias competitivas
visando “Penetração de Mercado” e “Desenvolvimento de Mercado” responderam por 89,7% dos
objetivos que direcionaram esses investimentos, aponta a Platinvest.
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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 mesmas”.
“Atualmente a Platinvest mantém em sua base de dados, atualizada diariamente, mais de
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mil registros de investimentos, captados, analisados e validados, com amplitude nacional, desde
2010. Só nos últimos 12 meses foram mais de 10 mil anúncios captados, 6.414 empresas
anunciantes, em 48 setores, num total anunciado de R$ 1,95 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 futuros negócios, melhor compreensão da dinâmica regional e setorial,
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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