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O investimento global em 
Venture Capital (VC) caiu de US$ 
191,9 bilhões em 10.775 negócios 
no quarto trimestre de 2021 para 
US$ 144,8 bilhões em 9.349 ne-
gócios no primeiro trimestre de 
2022. Isso significa uma redução 
de 24,5%, aponta o relatório “Ven-
ture Pulse Q1 2022”, da KPMG, que 
analisa trimestralmente os princi-
pais negócios e as tendências des-
te mercado no mundo.

Nas Américas a redução foi 
semelhante, partindo de US$ 103,3 
bilhões em 4.628 negócios, para 
US$ 77,6 bilhões em 4.138 negó-
cios no mesmo período. Os Esta-
dos Unidos responderam por US$ 
70,7 bilhões desses investimentos 
no primeiro trimestre de 2022, 
contra US$ 95,4 bilhões no quarto 
trimestre de 2021. Na Ásia a que-
da foi de US$ 55,2 bilhões em 3.139 
negócios para US$ 32,6 bilhões em 
2.712 negócios. 

O sócio-diretor líder de Emer-
ging Giants da KPMG no Brasil, 
Diogo Garcia, comenta que, embo-
ra o investimento total em Ventu-
re Capital continue forte, o número 
de negócios caiu consideravelmen-
te em função de incertezas globais 
decorrentes de fatores geopolíticos 
e econômicos. “Além da guerra 
Rússia-Ucrânia, a inflação, as ta-
xas crescentes de juros, a turbu-
lência nos mercados de capitais e 
os desafios na cadeia de suprimen-
tos contribuíram para a desacele-
ração desse mercado”, analisa. 

Já o Brasil, depois de dois tri-
mestres incríveis, incluindo um re-
corde de US$ 3 bilhões no terceiro 

Venture Capital continua 
forte, mas investimento cai

Brasil terminou 2021 com 22 empresas que recebem US$ 100 milhões
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trimestre de 2021, o investimento 
em Venture Capital caiu para US$ 
1,5 bilhão no primeiro trimestre de 
2022. Apesar disso, este foi o pe-
ríodo com o terceiro maior nível 
de investimento em Venture Capi-
tal que o País já registrou, eviden-
ciando que esse investimento se-
gue muito forte comparando com 
tendências históricas. 

Em função de um conjunto de 
financiamentos anteriores, o Bra-
sil terminou 2021 com 22 empresas 
que angariaram US$ 100 milhões 
ou mais. Além disso, abrangeram 
diferentes setores, sinalizando a 
crescente inovação do ecossiste-
ma brasileiro, aponta o estudo.

“A capacidade de escalar sem-
pre foi e continuará sendo impor-
tante para as startups na busca por 
capital. Com os juros em novos pa-
tamares, que há muito tempo não 
se viam no Brasil, a cobrança por 
retorno certamente começa a pe-

sar um pouco mais na conta dos 
pitches”, afirma Jubran Coelho, só-
cio-líder de Private Enterprise da 
KPMG no Brasil.

A Europa registrou um leve 
aumento nesses investimentos no 
primeiro trimestre de 2022, atrain-
do US$ 31,7 bilhões em 2.219 negó-
cios, contra US$ 31,5 bilhões em 
2.705 negócios no quarto trimestre 
de 2021. O financiamento de Ven-
ture Capital foi moderado pela pri-
meira vez no primeiro trimestre 
de 2022, respondendo por apenas 
US 12,6 bilhões. 

O número de meganegócios 
de mais de US 1 bilhão caiu para 
dois no primeiro trimestre de 
2022, com ambos ocorrendo antes 
do início da crise na Ucrânia. 

Empresas de sete países atraí-
ram os dez maiores negócios neste 
trimestre, incluindo Estados Uni-
dos, Reino Unido, Alemanha, Ín-
dia, China, Turquia e Estônia.

TIM é premiada por modelo  
simplificado de contrato de clientes
A TIM reduziu para apenas duas 
páginas os quatro termos de con-
tratação dos planos de telefonia 
móvel pós-pagos e controle, que 
somavam 40 folhas, e substi-
tuiu o formato de cláusulas para 
uma linguagem atrativa e de fá-
cil compreensão.
Além de caberem agora em uma 
única folha em frente e verso, os 
contratos são apresentados de 
forma amigável aos clientes, com 
um design atrativo e uma lingua-
gem de fácil compreensão.
O projeto é resultado de uma 
ampla política de modernização 
do jurídico da companhia e foi 
premiado com o Legal Innova-
tion Operations, o maior reco-
nhecimento global em inova-
ção jurídica.
Batizada de contrato fácil, a solu-
ção, que elimina o “juridiquês”, foi 
premiada pela instituição estadu-
nidense Corporate Legal Opera-
tion Consortium (CLOC) com o 
Legal Innovation Operations. É 
a primeira vez que uma organi-
zação fora dos Estados Unidos 
recebe o prêmio, considerado o 
Oscar da inovação jurídica. 
Desenvolvida em parceria com 
o Villa Visual Law Studio, startup 
jurídica do setor de Legal Design, 
a reformulação dos contratos 
foi realizada com base em um 
conjunto de técnicas que utiliza 
conhecimentos nas áreas de 

advocacia, comunicação, design 
gráfico, marketing e projetos para 
tornar textos jurídicos mais em-
páticos e acessíveis.
Após um piloto realizado com 
sucesso pela TIM nas lojas de 
algumas capitais, o novo contra-
to está sendo implementado em 
todos os pontos de venda da ope-
radora no país nos planos pós-
-pago e controle e, mais adiante, 
estará disponível também para 
o TIM Live, ultra banda larga 
da operadora. 
Até então, para contratar uma 
linha na TIM, o consumidor assi-
nava quatro documentos: o Regu-
lamento da Oferta, o Contrato de 
Permanência, o Contrato de Pres-
tação do Serviço Móvel Pessoal 
Pós-Pago e o Termo de Adesão e 
Contratação de Serviços, em que 
o cliente aderia a todo esse arca-
bouço de documentos. 
“Durante mais de um ano, de-
signers, advogados, programa-
dores, linguistas e especialistas 
em comunicação dedicaram-se 
a transformar os quatro docu-
mentos de 40 páginas ao todo 
em um único contrato com duas 
folhas, e com foco na experiência 
do consumidor e não no “juri-
diquês. Queremos que nosso 
cliente entenda com clareza o que 
está comprando e o que estamos 
vendendo”, explica Jaques Horn, 
vice-presidente Jurídico da TIM.

PlayStation Plus 
terá três opções de 
assinatura
O PlayStation Plus, serviço de as-
sinatura pioneiro no mercado de 
games, passou a oferecer uma 
experiência renovada aos usuários, 
agora com três opções diferen-
tes de assinatura: Essential, Extra 
e Deluxe.
Cada plano contempla vantagens 
diferentes para o jogador escolher a 
que mais se adequa ao seu próprio 
perfil. Em versão mais completa, o 
PS Plus Deluxe tem um catálogo 
com centenas de jogos.

Olympos, parceira global da Shopify,  
estima faturar R$ 53 milhões
Focada em democratizar o 
e-commerce no Brasil, a Olym-
pos, plataforma de dropshipping 
nacional, projeta faturar R$ 53 
milhões em 2022. A startup, que 
em 2020 movimentou R$ 180 mil 
e em 2021 fechou o ano com R$ 
20,5 milhões, possibilita a aber-
tura de comércios online sem a 
necessidade de investimento em 
estoque de produtos.
Sediada em Belo Horizonte 
(Minas Gerais), e fundada por 
Leonardo Ávila e Lucas Arruda, a 
Olympos conta ainda com os só-

cios Henrique Meireles, Matheus 
Mattar e Guima Oliveira. Tem 106 
colaboradores, mais de 40 mil 
clientes espalhados pelo mundo, 
300 fornecedores, cerca de 20 
mil produtos. Em 2021, a mar-
ca tornou-se a maior parceira 
mundial da Shopify, empresa de 
comércio canadense, o que pos-
sibilitou a abertura de cerca de 
27 mil lojas, apenas em dezem-
bro passado. Vale lembrar, ainda, 
que a Olympos realizou a aquisi-
ção da startup Scripe, plataforma 
de Copywriting.
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