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Mário Ceratti (à esq.) fez aporte de pouco
mais de R$ 1 milhão na startup paulistana
Beleaf, fundada em 2015 por Fernando
Bardusco e mais dois amigos
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Ex-dono da Ceratti investe em comida vegana

Por Luiz Henrique Mendes

De família famosa pela mortadela que recheia lanches no Mercadão, no centro
histórico de São Paulo, Mário Ceratti agora quer ficar conhecido pela comida
vegana.

Com parte dos recursos que recebeu ao vender a Ceratti para a americana
Hormel, há quase dois anos, o empresário está investindo na paulistana
Beleaf, startup que vende refeições veganas pela internet e que, até julho, deve
chegar às gôndolas do Pão de Açúcar.

Na avaliação do empresário, a busca por alimentação saudável - e também
sustentável do ponto de vista ambiental - veio para ficar. "Acho que é uma
tendência. E não precisa ser vegano. Pode querer comer bem de vez em quando", disse o empresário, brincando que um de
seus filhos é vegano há tempos e não comia a mortadela da Ceratti.

A incursão da família Ceratti pelo mundo vegano custou pouco mais de R$ 1 milhão, montante ínfimo tendo em vista o
tamanho da empresa familiar vendida há dois anos - a Hormel pagou cerca de R$ 350 milhões para comprar a Ceratti, que
fatura em torno de R$ 400 milhões anuais.

Apesar do pequeno porte, a Beleaf é o investimento que mais entusiasma o empresário de 65 anos. "Tenho feito alguma
coisinha, mas nada tão perto do coração [como a Beleaf]", disse Ceratti, que também é investidor de um negócio de aluguel
de carros de luxo e conselheiro de uma empresa goiana de produtos lácteos.

A entrada do empresário no capital da startup vegana aconteceu por intermédio da Rise Ventures, firma que fez a captação
de investidores-anjo para a Beleaf. "Mário Ceratti não é um anjo. É um santo", afirmou Pedro Vilela, fundador da Rise. Ao
todo, a startup foi avaliada em cerca de R$ 8 milhões e captou aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Curiosamente, a Beleaf não quer ser conhecida como uma companhia vegana, apesar da produção de refeições sem
qualquer produto de origem animal ser a missão da empresa, que inicialmente foi batizada como VeganJá. "Percebemos
que vegano é uma palavra de militante", argumentou Vilela. A companhia quer atender os veganos, mas está de olho na
geração dos chamados "flexitarians" - que buscam reduzir o consumo de carnes, mas não aboli-lo da vida.

Fundada em 2015 pelo trio Fernando Bardusco, Fábio Biasi e Jonatas Mesquita, amigos do curso de administração da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e ambos com menos de 30 anos, a Beleaf produz as refeições veganas em uma
cozinha industrial no bairro paulistano da Chácara Santo Antonio, em uma casa que abrigou no passado um buffet.

Neste ano, a expectativa é vender 150 mil refeições - mais de 90% via internet - e faturar cerca de R$ 3 milhões. Com a
entrada no varejo, o objetivo de longo prazo da Beleaf é comercializar 400 mil refeições em 2021, faturando R$ 8 milhões,
disse Bardusco, um dos fundadores da Beleaf. No futuro, a startup pretende equilibrar os canais de vendas, com 50% na
internet e 50% nos supermercados.
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Com a captação concluída neste ano - Mário Ceratti atuou como âncora -, a Beleaf investiu em câmara de
ultracongelamento para viabilizar o atendimento do contrato com o Pão de Açúcar. Para o próximo ano, a intenção é
chegar ao Rio de Janeiro. "Conseguimos levar [os produtos] com distribuição refrigerada para o Rio. Só teremos estoque lá
e venderemos pelo site, quase sem custo fixo", afirmou Vilela, da Rise.

Se os planos para os próximos anos forem atingidos, a Beleaf poderá voltar ao mercado para fazer uma nova rodada de
captação, dando saída aos investidores-anjo que apostaram na companhia. Hoje, os fundadores têm quase 55% do capital
da Beleaf. A Rise, que faz um investimento mensal da ordem de R$ 20 mil para bancar funcionários da Beleaf, tem 16,5%
do capital. A família Ceratti, por sua vez, tem participação da ordem de 15% - considerando o investimento de pouco mais
de R$ 1 milhão.


