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Consolidação
de Dados 
Indústria de Private Equity 
e Venture Capital no Brasil

Este relatório apresenta, de forma resumida, os dados de 
captação, investimentos e desinvestimentos da Indústria 
de Private Equity e Venture Capital no Brasil para o 
segundo semestre de 2019. 

Segue a mesma metodologia utilizada nos relatórios anuais 
de Consolidação da Indústria de Private Equity e Venture 
Capital no Brasil, também elaborados em conjunto pela 
KPMG e ABVCAP, já em sua 7a edição.  

As informações aqui consolidadas foram obtidas através 
do FIPData, plataforma que capta os dados informados 
pelas instituições aderentes ao Código ABVCAP-
ANBIMA de FIPs e FIEEs de Regulação e Melhores 
Práticas, complementados por informações divulgadas 
publicamente.

Cabe ressaltar que a KPMG não efetuou e nem efetuará 
uma auditoria ou qualquer outra forma de asseguração dos 
números informados e utilizados para fins desse trabalho.

As informações apresentadas nesta publicação foram 
obtidas de forma tempestiva através da melhor informação 
disponível até a data da publicação deste relatório. Desta 
forma, não descartamos a possibilidade de atualização 
dos dados aqui apresentados quando da emissão da 
Consolidação Anual da Industria de Private Equity e 
Venture Capital, uma vez que algumas transações 
possuem seus detalhes divulgados somente após alguns 
meses da data de anúncio da transação.
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Sócio-Líder de Deal Advisory Presidente da ABVCAP
(Assessoria em Transações) 
da KPMG no Brasil 

2o semestre 2019

Ser especialista 
transforma negócios.
 

kpmg.com.br

abvcap.com.br

Contatos ABVCAP
Ângela Ximenes
Superintendente
Tel.: (21) 3970-2432 
Tel.: (11) 3106-5025
aximenes@abvcap.com.br

Marcio Sabalo Barea
Informações e Pesquisa
Tel.: (21) 3970-2432 
Tel.: (11) 3106-5025
mbarea@abvcap.com.br

#KPMGTransforma

kpmg.com.br

/kpmgbrasil
Baixe o APP
KPMG Brasil



  

Fundraising por 
modalidade 
Valor em bilhões (R$)

Não foi considerada a captação de recursos 
de fundos regionais ou globais sem alocação 
específica para Brasil, como por exemplo o 
SoftBank Latin America. Os investimentos e 
desinvestimentos destes fundos no Brasil foram 
considerados neste relatório.

Venture Capital                   
Private Equity

Venture Capital                Private Equity            Todas as modalidades

Investimentos
Valor em bilhões (R$)

Valor médio por empresa
Valores em milhões (R$)

Investimentos por modalidade  
Valores em bilhões (R$)

Empresas investidas

Desinvestimentos 
Valor em bilhões (R$)

10,2
13,7

20,3

8,4
11,9

Venture Capital - 2o Semestre 2019 

A quantidade de 
empresas investidas 

apresentada acima (170) é maior que a 
quantidade informada na página anterior

(140 empresas), pois para 30 investimentos o 
valor correspondente não foi informado.
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Acesse a lista de transações públicas selecionadas de 
investimentos e desinvestimentos no 2o Sem/2019, pelo menu 
de Pesquisas e Estudos no site: www.abvcap.com.br
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Este relatório apresenta, de forma resumida, os dados de 
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Segue a mesma metodologia utilizada nos relatórios anuais 
de Consolidação da Indústria de Private Equity e Venture 
Capital no Brasil, também elaborados em conjunto pela 
KPMG e ABVCAP, já em sua 7a edição.  

As informações aqui consolidadas foram obtidas através 
do FIPData, plataforma que capta os dados informados 
pelas instituições aderentes ao Código ABVCAP-
ANBIMA de FIPs e FIEEs de Regulação e Melhores 
Práticas, complementados por informações divulgadas 
publicamente.

Cabe ressaltar que a KPMG não efetuou e nem efetuará 
uma auditoria ou qualquer outra forma de asseguração dos 
números informados e utilizados para fins desse trabalho.

As informações apresentadas nesta publicação foram 
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dos dados aqui apresentados quando da emissão da 
Consolidação Anual da Industria de Private Equity e 
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possuem seus detalhes divulgados somente após alguns 
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