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Este relatório apresenta, de forma resumida, os dados trimestrais de
captação, investimentos e desinvestimentos da Indústria de Private
Equity e Venture Capital no Brasil para o 4º trimestre de 2020,
comparativamente aos trimestres divulgados anteriormente.
Segue a mesma metodologia utilizada nos relatórios anuais de
Consolidação da Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil,
já em sua 8ª edição, também elaborados a partir da parceria entre a
KPMG e a ABVCAP.
É importante 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.
Os dados apresentados nesta publicação foram obtidos de forma
tempestiva a partir da melhor informação disponível até a data da
publicação do relatório. Desta forma, não descartamos a possibilidade de
atualização dos dados aqui apresentados quando da emissão da
Consolidação Anual da Indústria 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.
Cordialmente,

Roberto Haddad
Sócio-líder Private Equity da
KPMG no Brasil

Piero Minardi
Presidente da ABVCAP
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(*) Números desconsideram fundos regionais, quando a alocação específica para o Brasil não é mencionada.
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(**) Números incluem investimentos e desinvestimentos de fundos regionais realizados no Brasil.
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O total de empresas investidas apresentada acima (81) diverge da quantidade apresentada na
página anterior (60), uma vez que para 21 transações o valor de investimento não foi informado.

Venture Capital
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O total de empresas investidas apresentada acima (64) diverge da quantidade apresentada na
página anterior (53), uma vez que para 11 transações o valor de investimento não foi informado.
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Sobre a KPMG

Sobre a ABVCAP

A KPMG é uma rede global de firmas
independentes que prestam serviços
profissionais de Audit, Tax e Advisory.
Estamos presentes em 147 países e
territórios, com mais de 219.000 profissionais
atuando em firmas-membro em todo o
mundo.

A Associação Brasileira de Private Equity e Venture
Capital é uma entidade sem fins lucrativos em
atividade desde o ano 2000, que visa ao
desenvolvimento da atividade de investimento de
longo prazo no País, nas modalidades abrangidas
pelos conceitos de private equity, venture e seed
capital.

No Brasil, são aproximadamente 5.000
profissionais, distribuídos em 22 cidades
localizadas em 13 estados e Distrito Federal.

Como entidade representativa da indústria de
capital empreendedor, a ABVCAP defende os
interesses dos integrantes da indústria junto a
instituições públicas e privadas, nacionais e
estrangeiras, em busca de políticas públicas cada
vez mais favoráveis ao fomento desses
investimentos no País.

Orientada pelo seu propósito de empoderar a
mudança, a KPMG tornou-se uma empresa
referência no segmento em que atua.
Compartilhamos valor e inspiramos confiança
no mercado de capitais e nas comunidades há
mais de 100 anos, transformando pessoas e
empresas e gerando impactos positivos que
contribuem para a realização de mudanças
sustentáveis em nossos clientes, governos e
sociedade civil.

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.
Saiba mais em abvcap.com.br

Saiba mais em kpmg.com.br

Contatos KPMG

Contatos ABVCAP

Roberto Haddad
Sócio-líder Private Equity
da KPMG no Brasil
Tel.: (21) 99386-7772
robertohaddad@kpmg.com.br

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

Raphael Vianna
Sócio de Deal Advisory & Strategy
Data & Analytics da KPMG no Brasil
Tel.: (11) 94380-7715
raphaelvianna@kpmg.com.br

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