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venture capital

Tecnopuc Anywhere levará 
startups para o SXSW 23

Uma ação do Tecnopuc Any-
where levará empreendedores do 
Rio Grande do Sul para o South 
By SouthWest (SXSW) Austin, no 
Texas (EUA). O Parque Científi-
co e Tecnológico da Pucrs (Tecno-
puc) será um dos participantes do 
encontro em 2023.  A ideia é que 
as empresas tenham a possibili-
dade de uma imersão em Austin, 
no período que vai de 09 a 16 de 
março de 2023, para se conectar 
a empresas e investidores para 
gerar oportunidades de negócios 
e investimentos. 

Para a startup se candidatar 

(são quatro vagas) é preciso reali-
zar inscrição até o dia 7 de dezem-
bro de 2022. As etapas de inscri-
ção devem ser conferidas no site 
do Tecnopuc. 

O Tecnopuc Anywhere tem 
como objetivo aproximar em-
preendedores gaúchos dos prin-
cipais centros de inovação e ne-
gócios do mundo. O gestor de 
relacionamento e negócios do Tec-
nopuc, Leandro Pompermaier, diz 
que o propósito é fazer com que as 
startups do Tecnopuc que forem ao 
SXSW possam se expor e trazer 
relacionamento que gerem riqueza 

Proposta é que empresas selecionadas passem por imersão em Austin
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para a sociedade, mais empregos 
e maior impacto. “Utilizar o even-
to de forma estratégica, com a aju-
da do Tecnopuc e seus parceiros 

para gerar uma agenda positiva 
é o grande diferencial desta ação 
do Tecnopuc Anywhere”, ressal-
ta ele..

Rápidas
Semana Global 
do Empreendedorismo
>> A Feevale Techpark promove 
esta semana uma série de ativi-
dades gratuitas alusivas à Sema-
na Global de Empreendedorismo. 
As inscrições podem ser feitas 
no link forms.office.com/r/1mB-
5zja57M. Nas atividades on-line, 
após inscrições, será enviado o link 
para participação.

StoneCo cresce 71% em receita
>>  A StoneCo anunciou recorde 
de receita no terceiro trimestre de 
2022, chegando a R$ 2,5 bilhões, 
alta de 71% ano contra ano. O au-
mento foi impulsionado pela alta 
de 84,1% nos Serviços Financeiros, 
que alcançaram R$ 2,1 bilhões.

Os aportes dos fundos de Pri-
vate Equity (PE) e Venture Capital 
(VC) em empresas brasileiras atin-
giram R$ 29,7 bilhões no terceiro 
trimestre deste ano. A cifra repre-
senta crescimento de 123,3% em 
relação ao terceiro trimestre de 
2021. No acumulado do ano, o in-
vestimento já soma R$ 57,8 bilhões 
– o maior desde que sondagem co-
meçou a ser feita em 2011. Os da-
dos são de pesquisa realizada pela 
KPMG e a Associação Brasileira de 
Private Equity e Venture Capital 
(ABVCAP).

O setor financeiro foi o que 
concentrou o maior número de 
operações da indústria de PE e VC 
entre julho e setembro deste ano, 
com 22% do total, seguido do de 
tecnologia e recursos humanos 
com 17% e 13%, respectivamente. 
Foram consideradas 75 transações 
que tiveram os valores divulgados.

Os investimentos dos fundos 
de private equity, ou seja, a com-
pra de participações em empresa 

Investimento de Private 
Equity e VC cresce 123%

Compra de participação em startups por VC foi a maior de 2022
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maduras, aumentaram 777% no 
terceiro trimestre na comparação 
com o mesmo período do ano pas-
sado (mais de oito vezes do que o 
período anterior) e somaram R$ 
19,3 bilhões. Já a compra de parti-
cipação em startups por fundos de 
venture capital, num total de R$ 
10,4 bilhões, foi a maior vista no 

ano. “Embora de forma ainda cau-
telosa e seletiva, já se observa uma 
tendência de retomada dos inves-
timentos da indústria. Esse movi-
mento tem sido alimentado pelo 
ajuste do preço das empresas, o 
que cria boas oportunidades”, des-
taca o presidente da ABVCAP, Pie-
ro Minardi.

SAP e Edenred formam aliança 
na área de despesas corporativas 

A SAP e a Edenred anun-
ciaram uma aliança regional 
estratégica para oferecer uma 
solução abrangente que otimi-
za a gestão e administração de 
despesas corporativas. Devi-
do à diversidade, complexida-
de e riscos de fraude, gerenciar 
grandes quantidades de despe-
sas corporativas representa um 
desafio significativo para as 
empresas na América Latina, 
especialmente em períodos de 
restrições orçamentárias.

O acordo entre as duas em-
presas visa promover e com-
plementar os pontos fortes de 
ambas as soluções. A ideia é 
que, com o Edenred Empresa-
rial integrado ao SAP Concur, 
as empresas passam a ter uma 
opção focada na gestão de ba-
lanços financeiros e pagamen-
tos nos segmentos habilitados 
a partir da plataforma Busi-
ness. Tudo isso em um proces-
so visível, simples e conectado.  
“Continuamos a desenvolver 
nossas parcerias com serviços 

financeiros, permitindo maior 
flexibilidade e escolha para os 
nossos clientes. Temos certeza 
de que a nossa aliança com a 
Edenred vai ajudá-los a ter pro-
cessos de prestações de contas 
mais eficientes, permitindo que 
o departamento financeiro te-
nha um controle maior e mais 
fácil das despesas”, afirma Ana 
Paula Campoi, vice-presidente 
da SAP Concur no Brasil. 

O SAP Concur, solução que 
atende mais de 600 clientes na 
região, captura gastos realiza-
dos pelos funcionários e geren-
cia custos de viagens corporati-
vas e processa o pagamento de 
notas fiscais de fornecedores de 
forma automatizada e integra-
da. Já o Edenred Empresarial é 
uma solução de gestão de des-
pesas corporativas que atende 
mais de 5 mil clientes em toda a 
América Latina e pode ser con-
figurada em tempo real de acor-
do com as necessidades de cada 
empresa para gerir diferentes ti-
pos de despesas corporativas.
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