
Oito meses depois do início de
suas operações, a 5R Shopping
Centers, criada por Edmundo
Rossi Cuppoloni, um dos sócios
fundadores da incorporadora
Rossi, uniu-se com três filhos

para entrar no mercado de shop-
pings, e já investe R$ 430 mi-
lhões em dois empreendimen-
tos na região do Triângulo Mi-
neiro. E ainda prepara o caixa
para investir em mais 18 em-
preendimentos em cinco anos.

Ontem, a empresa lançou o
Praça Uberaba Shopping Cen-
ter, que receberá investimentos
de R$ 230 milhões. O empreen-
dimento será construído em um
terreno de 72 mil metros quadra-

dos e térá uma área bruta locá-
vel de 30 mil metros quadrados.
A estimativa, segundo César
Garbin, diretor de operações e
sócio da empresa, é que cerca
de 150 lojas sejam instaladas no
local, que será inaugurado no
primeiro semestre de 2012. “Se-
rá o segundo shopping da cida-
de e nasce com o objetivo de
atender à classe B”, afirma.

O segundo empreendimento
será lançado hoje em Uberlân-

dia e terá uma área bruta locá-
vel de 34 mil metros quadrados.
Os investimentos da 5R serão
de R$ 200 milhões.

Para 2012, três novas obras
serão anunciadas, sendo duas
no interior de São Paulo e outra
na região Sul do país — região
onde a empresa lançou seu pri-
meiro empreendimento, em
Rio Grande (RS) que recebeu o
aporte de R$ 120 milhões em
agosto deste ano. ■

A fabricante de material esco-
lar Foroni aposta na incremen-
tação de seu portfólio com no-
vidades trazidas de feiras dos
Estados Unidos e países da Eu-
ropa para aumentar as vendas
em 20% durante o período de
volta às aulas de 2012 em rela-
ção ao deste ano. Para atrair o
interesse do público infanto-
juvenil por seus produtos, a
marca chegará às papelarias e
pontos de venda com um nú-
mero maior de itens licencia-
dos e uma nova linha de acessó-
rios como bolsas e mochilas.

Os incrementos são parte da
estratégia iniciada em 2009 pela
Foroni com o investimento de
R$ 30 milhões para modernizar
seu parque fabril na capital pau-
lista e aumentar a rede de distri-
buição. “Temos parcerias com
empresas como Disney e Mattel
que reforçam nosso portfólio
com seus personagens. No to-
tal, serão mais de 400 produtos
diferentes sendo cerca de 50 li-
nhas de cadernos”, afirma Mari-
ci Foroni, diretora de marke-
ting da companhia.

A principal novidade para es-
te ano será os cadernos interati-
vos que poderão ser utilizados
em games pelo computador
através de um código na contra-
capa do produto. Entre eles está
o caderno que traz os persona-
gens do filme Carros 2, da Dis-
ney, que vira o volante do jogo

interativo após a inserção do nú-
mero de identificação.

A novidade foi trazida de
uma feira da Alemanha em que
a executiva participou este
ano. “A Europa tem um perfil
de papelaria muito semelhante
com o do brasileiro”, compara
a executiva. Outro produto em
que a empresa aposta muito pa-
ra o próximo volta às aulas é o
caderno com o cantor e ídolo
teen Justin Bieber, que em ape-
nas um ano vendeu mais de 1
milhão de unidades.

Mercado externo

A partir de 2012, a Foroni pre-
tende aumentar também a parti-
cipação das exportações no fatu-
ramento total da companhia. A
expectativa da empresa deve-
se aos novos contratos fechados
este ano com distribuidores em
países da Europa, África e Amé-
rica do Sul.

“Há alguns anos, a venda pa-
ra o exterior representava 10%
de nossa receita e hoje é de ape-
nas 4%”, aponta Marici. Segun-
do ela, a empresa chegou a ex-
portar 10 mil toneladas de papel
e hoje esse volume não passa de
3 mil toneladas.

Entre os motivos citados pela
companhia foi a valorização do
real frente às moedas estrangei-
ras. “Isso impactou muito nas
negociações com o mercado ex-
terno”, diz a executiva, que
aponta México, Vietnã e China
como os principais países con-
correntes no segmento. ■
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5R Shopping Centers investe R$ 430 milhões

BEBIDAS

Coca-Cola Femsa lança bebida feita à
basede suco de limão e sem convervantes

CIÊNCIA

Ministérioquer saber quanto empresas
e governo investem em P&D no país

Divulgação

Mario Anzuoni/Reuters

Foroni espera crescer 20% no
período de volta às aulas de 2012

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação instalou a Rede de

Indicadores Estaduais de C&T para saber quanto o poder público e as

empresas privadas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento

e quais os resultados em termos de registro de patentes e produção

de artigos científicos em todas as unidades da federação. A rede

reúne reúne 14 secretarias e 13 fundações de amparo à pesquisa.

Empresa criada neste ano
lança dois empreendimentos
na região do Triângulo Mineiro

Por suas características, novo produto recebe o nome de Limão & Nada

e terá distribuição exclusiva nesta semana para as lojas Extra e Pão de

Açúcar de São Paulo, área de atuação da companhia. Da família Del

Valle, a bebida será fabricada em garrafas PET de 300 ml e 1 litro e

chega a outros pontos de venda a partir da próxima semana. O produto

foi lançado na Espanha, em 2007, e hoje já está na Europa e Ásia.

EMPRESAS

Empresa prepara-se
para lançar outros
18 empreendimentos
nos próximos
cinco anos

Fabricante de material escolar reforça portfólio com produtos licenciados para atrair público infanto-juvenil
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PARTICIPAÇÃO NA RECEITA POR SEGMENTO

VERBA DIVIDIDA 

Receita da empresa tem na 
venda de cadernos e mochilas 
seu principal negócio

Fonte: empresa 

PRODUTOS LICENCIADOS POR ANO

PARA AUMENTAR AS VENDAS

Produtos licenciados vêm 
ganhando espaço no portfólio 
da empresa
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