RETROSPECTIVA 2021
Investimento-Anjo
Investidor-anjo é a pessoa física que investe seu
capital próprio em startups, novas empresas com
alto potencial de escalabilidade e retorno. Além de
ser remunerado por seus aportes, o investidor-anjo
não responde por qualquer obrigação da empresa.
O investidor-anjo foi uma figura reconhecida pelo
Marco Legal das Startups, sancionado em 2021.
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Fontes: Época Negócios e Pesquisa da Anjos do Brasil.
*A soma das porcentagens é superior a 100% porque, na pesquisa divulgada pela empresa Anjos do Brasil,
foram feitas questões de múltipla escolha.

Tendências para ficar de olho em 2022
Metaverso: espaço digital para imersão e interação a partir de recursos das
realidades virtual e aumentada.
NFTs (Non-Fungible Tokens ou Tokens Não Fungíveis – únicos e específicos) utilizam
tecnologia blockchain para permitir a negociação desses ativos virtuais, como
personagens e moedas em games, peças de arte, itens colecionáveis, meme famoso
ou um tuíte histórico, em diferentes ecossistemas (mercados e mundos virtuais).
Tecnologias que gerem impactos para sustentabilidade do clima e meio ambiente,
reduzindo desperdícios na cadeia produtiva de higienização e descarte.
Tecnologias relacionadas a drones, mobilidade e smart cities.
Tecnologias que gerem impactos à comunidade e que sejam atreladas à
responsabilidade social.
Retailtechs com ênfase em Q-commerce (quick commerce); em produção, por meio da
nanotecnologia, de roupas com tecidos e produtos de características diferenciadas
(que não amassam, por exemplo, ou que mantêm o equilíbrio térmico); e com foco em
mercados de produtos reaproveitáveis (second-hand market).
Healthtechs, ou seja, startups do segmento de saúde.
Fintechs: foco em negócios envolvendo criptoativos.
Govtechs: aposta na digitalização do Estado que demandará serviços e tecnologias
para tanto.
Dados como estratégia de negócios.
Adoção de tecnologias como ferramentas para garantir privacy by design e
by default.
Inteligência Artificial: atenção para discussões envolvendo a necessidade de mais
transparência, responsabilidade e regulamentação como formas de tratar limites
éticos e manipulação de dados.
Para mais informações, acesse nossa cartilha de retrospectiva e perspectivas.

