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A Rise em 2020
Somos uma gestora de investimentos em negócios de economia
real que possuem alto potencial de crescimento, retornos
financeiros
atrativos,
e
que
geram
transformações
socioambientais positivas.
Nossa estratégia de private equity early growth investe em 19
setores dentro de três verticais: (1) Natureza (conservação e
regeneração de recursos naturais), (2) Social (inclusão em
produtos e serviços essenciais) e (3) Bem-Estar (autocuidado e
saúde preventiva), com impactos claros, mensuráveis e
conectados aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da
ONU. Contamos com uma metodologia de value creation que,
junto com o capital aportado, ajuda efetivamente as empresas
a crescerem de forma estruturada e saudável.
O ano de 2020 foi muito diferente do planejado em vários
sentidos, mas o principal deles foi a chegada da pandemia de
COVID-19, que fez com que planos fossem refeitos e rotas
reajustadas. Temos orgulho de dizer que nossos times foram
rápidos e eficientes nesse movimento, que nossos resultados
foram excelentes na Rise e em todas as investidas, provando a
resiliência de nosso posicionamento que investe em setores com
essencialidade alta e recorrência de consumo.
Temos enorme gratidão a cada pessoa que do nosso
ecossistema que está construindo essa realidade. E seguimos
na missão de mostrar que retorno financeiro e impacto positivo
não só podem, como devem, andar juntos.

Durante 2020, não tivemos nenhuma demissão por conta da pandemia.
Contratamos 92

novas pessoas

no ecossistema Rise e investidas,

um crescimento de 32% em relação a 2019, com 1 pessoa contratada a
cada 2,57

dias úteis.

Captamos

+35,9 milhões de reais

para Rise e investidas,

tornamos realidade nosso primeiro Fundo de Investimentos, com 1º

closing fechado. Excelentes famílias e instituições, alinhadas com nossas
atividades, vêm para somar nessa jornada.
Fizemos uma gestão próxima e precisa em todos os negócios, com

planos de contingência e mitigação

específicos, o que nos

levou a ficar em linha com os resultados esperados pré-pandemia. Isso é
fruto de gestão, mas também da escolha de fazer investimentos em
áreas que são essenciais e necessárias em qualquer contexto de mundo.
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Portfólio
de empresas

Um pouco sobre a jornada das
nossas investidas ao longo de 2020
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BELEAF
Alguns dados relevantes:

A Beleaf é nossa empresa de comida plant-based
ultracongelada. Em 2020, a empresa triplicou o
faturamento em relação ao ano anterior, tendo
aumentado quase 10x desde a entrada da Rise em
2017.
Além disso, expandiu sua atuação que era apenas
na Grande São Paulo para a região de Campinas e
Jundiaí, além de ter aberto um centro de
distribuição no Rio de Janeiro. Para o próximo
ano, estão previstas mais expansões da área de
entrega.
Em 2020, a Beleaf praticamente dobrou o tamanho
da equipe, com crescimento de 80% no número

de pessoas.
Para acomodar o crescimento da operação, a Beleaf
está construindo uma nova cozinha, com maior
capacidade de produção e armazenamento.

• Mais de 290

mil pratos vendidos;

• Cerca de 959
• O

pratos produzidos por dia;

impacto positivo

de todos pratos produzidos

corresponde a:

467 mil quilos de CO2 evitados na atmosfera,
ou 19 mil viagens de 100km de carro

250 milhões de litros de água poupada,
1,8 milhões de banhos de 15 minutos
Deixar de usar 4,5

milhões

ou

de m² de terra, ou

634 estádios do Maracanã
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ALBA ENERGIA
Alguns dados relevantes:

A Alba é nossa empresa de energia solar. Em
2020, o faturamento da empresa cresceu 45% em
relação a 2019, tendo aumentado 5x desde a
entrada da Rise em 2017.
O time da Alba cresceu 40% no ano, com
contratações-chave, reforço e estruturação de
áreas internas da empresa.
Apesar da pandemia, ficamos próximos das metas
estipuladas, e com aumento na capacidade de
vendas e instalação de projetos mirando
crescimento mais acelerado dos próximos anos.
Por fim, alguns projetos ultra-estratégicos que
mudarão o patamar da empresa foram
desenvolvidos, e serão anunciados em 2021.

A

B

C

• 6MWp instalados em 2020.
• Mais de

1.000

projetos instalados nos dez anos de

existência da empresa;
• O impacto

positivo

de todos os projetos instalados

em 2020 corresponde a:

+22 milhões

toneladas de CO2 evitados na
atmosfera pelos próximos 25 anos

+73 mil árvores absorvendo CO2 por um mês
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OKENA
Alguns dados relevantes:

A Okena, empresa de tratamento de efluentes
industriais, é nossa empresa mais recente do
portfólio. Rise entrou ao final de 2019.

• Mais de 48
• O

mil m³ de efluentes tratados;

impacto

positivo

desse

volume

tratado

corresponde a:

Em 2020, finalizamos o BP e começamos a operar
oficialmente com nosso time de value creation.
Nossa atuação se deu em projetos prioritários,
com recrutamento e seleção para posiçõeschave, nova versão de Governança e
planejamento para 2021.
Esse ano será um ano de investimentos estruturais
em capacidade e time para escalar de forma
acelerada o negócio nos próximos anos.

A

B

C

+4 mil caminhões-pipa

19 piscinas olímpicas cheias
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A TODAS AS PESSOAS DO TIME DA RISE QUE TRABALHARAM PARA FAZER DE 2020 UM ÓTIMO ANO.

Gratidão.
Que venha 2021.
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riseventures.com.br

