
Sobre a KPMG  
A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços 
profissionais de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 153 países e 
territórios, com 207.000 profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo.

No Brasil, são aproximadamente 4.000 profissionais, distribuídos em 22 cidades 
localizadas em 13 Estados e Distrito Federal.

Os profissionais da KPMG de Assessoria em Transações, Tax e Consultoria, com 
especializações setoriais, trabalham de forma integrada, ao seu lado, durante todo 
o ciclo da transação, com visão estratégica e excelência na execução.

Saiba mais em www.kpmg.com.br

Sobre a ABVCAP
A atuação da ABVCAP objetiva facilitar o relacionamento entre os integrantes 
da comunidade de investimentos de longo prazo, seja em âmbito nacional e 
internacional, propiciando um ambiente favorável a debates e intensificação de 
relacionamentos.

Os programas de treinamento, o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a 
indústria, a divulgação de dados confiáveis e a promoção de boas práticas entre os 
integrantes da comunidade que representa e nas empresas investidas fazem parte 
de nosso dia a dia em prol de um desenvolvimento saudável de relacionamento 
entre mercados e divulgação da cultura de investimento de longo prazo.

Saiba mais em www.abvcap.com.br
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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 primeiro 
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.

Esta primeira edição do relatório semestral é mais um 
importante passo para que a indústria de PE&VC possa 
analisar esses dados de forma cada vez mais tempestiva, 
assim como avaliar as tendências, perspectivas e a 
movimentação dos fundos, ao longo do ano.

Marco André C. Almeida          Piero Minardi                                                                            
Head de Deal Advisory Presidente da ABVCAP
(Assessoria em Transações) 
da KPMG no Brasil 
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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.
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Quantidade de empresas investidas 

% Quantidade de empresas
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A quantidade de empresas 
investidas apresentada 

acima (98) é maior que a
quantidade informada na 

página anterior (76 empresas), 
pois para 22 investimentos o 

valor correspondente 
não foi informado.
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Valores anuais para 2017 e 2018, e do primeiro semestre de 2019 (S1 2019) 

Acesse a lista de transações públicas selecionadas de 
investimentos e desinvestimentos no1o Sem/2019, pelo menu 
de Pesquisas e Estudos no site: www.abvcap.com.br
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