
O Tribunal de Justiça de Ala-
goas decretou a falência do gru-
po sucroalcooleiro da Laginha
Agro Industrial, empresa do gru-
po João Lyra, que possui 5 usi-
nas. Desde novembro de 2008,
a Laginha encontra-se em recu-
peração judicial e acumula uma
dívida de cerca de R$ 1,2 bilhão.

O presidente do grupo, João
José Pereira de Lyra, afirma que

a decisão do Tribunal ainda é pas-
sível de recurso e, apesar de ter
sido anunciada durante reunião
da 3ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Alagoas, ainda não
foi publicada

Segundo o advogado repre-
sentante de João Lyra, Francis-
co Malaquias, a decretação da fa-
lência do grupo João Lyra não
foi feita de forma unânime, ten-
do havido discordância entre os
desembargadores. “Todas as usi-
nas estão em funcionamento e a
folha de pagamento da empresa
está dia. A empresa vai recorrer
da decisão”, disse ele, que consi-
dera a decisão política, já que o

João Lyra também é deputado fe-
deral pelo PTB. Malaquias infor-
ma que os ativos da empresa es-
tão orçados em R$ 2,5 bilhões e
que as exigências da recuperação
judicial estão sendo satisfeitas.

Das cinco usinas do grupo,
duas estão localizadas em Minas

Gerais, no Triângulo Mineiro,
nas cidades de Canápolis (unida-
de Triálcool) e Capinópolis (uni-
dade Vale do Parnaíba), tendo
processado em média na atual
safra cerca de 14 mil toneladas
por dia. As demais três unida-
des são localizadas em Alagoas
(unidades Uruba, Guaxuma e
Laginha) e devem começar a
moer a safra 2012/13 a partir de
10 de outubro. “Todas nossas
usinas estão em funcionamento
e temos capacidade de gerar flu-
xo de caixa”, disse Malaquias.

O executivo também disse
que, apesar da decisão do tribu-
nal, as usinas vão se manter em

funcionamento e os compromis-
sos assumidos serão honrados.
Outras empresas do grupo, como
Mapel, Sapel, JL Agroquímica e
Lug Táxi Aéreo, não foram atingi-
das pela decisão do tribunal.

As cinco usinas geram cerca de
40 mil empregos diretos e indire-
tos. Segundo o presidente da As-
sociação dos Plantadores de Cana
do Estado de Alagoas (Asplana),
Lourenço Lopes, o grupo João
Lyra tem honrado os pagamentos
de sua dívida com os fornecedo-
res de cana e fez um acordo de
que irá pagar a matéria-prima no-
va que será entregue agora para
ser moída a partir de outubro. ■

O grupo argentino Mercado Li-
vre dá um passo importante
para conquistar ainda mais es-
paço no comércio eletrônico.
A empresa finaliza o processo
de abertura da sua plataforma
e torna possível a presença de
lojas virtuais inteiras no por-
tal. Para os empresários de
e-commerce, a oportunidade
de ter uma “filial” em um am-
biente com projeção para 73
milhões de clientes é sinôni-
mo de expansão.

A abertura da plataforma
aperfeiçoa o processo de inclu-
são de produtos no Mercado Li-
vre. Se antes o vendedor conse-
guia cadastrar no máximo sete
produtos por hora, agora cem
itens podem ser incluídos no
mesmo período de tempo. De
acordo com Helisson Lemos, di-
retor geral da empresa no Bra-
sil, a mudança deve atrair as
principais lojas de comércio ele-
trônico para dentro do portal.

“A expectativa é que todo lo-
jista online tenha uma espécie
de subsidiária no nosso portal.
À medida que oferecemos um
ambiente seguro e com ‘circu-
lação’ garantida de clientes,
nos igualamos a um Shopping
Center, só que no meio vir-
tual”, diz Lemos.

De olho na oportunidade de
expansão, a Bebê Store, e-com-
merce de produtos para bebês
com três anos de vida, é o pri-
meiro estabelecimento a ter
uma subsidiária no site. A expe-
riência já mostra os resultados:
apenas um mês após o início da
integração, as vendas aumenta-
ram 200%. “Para crescer, busca-
mos presença em multicanais;
o público do Mercado Livre é di-
ferente do nosso e queremos
conquista-lo. O objetivo é atin-
gir faturamento de R$ 500 mi-
lhões até 2015”, diz Leandro Si-
mão, diretor da empresa.

Busca por parceiros
Para otimizar o processo de in-
clusão dos produtos, o Mercado
Livre disponibilizou uma API
(Application Programming In-
terface, na sigla em inglês). A in-
terface permite que as lojas vir-
tuais tenham acesso às funciona-
lidades do sistema e ao catálogo
de clientes do portal. No entan-
to, para possibilitar essa siner-
gia é necessário o desenvolvi-
mento de um software específi-
co. No caso da Bebê Store, a
00K foi a companhia que criou
esse programa.

Com objetivo de atrair mais
empresas parcerias como a
00K, o Mercado Livre vai apre-
sentar as modificações na sua
plataforma aos desenvolvedo-
res de programas na 1ª Mercado-
Livre Developer Conference,
que acontece no dia 31 de outu-
bro em São Paulo.

Na avaliação do especialista
em desenvolvimento de produ-
tos digitais e diretor da Concret
Solutions, Fernando De La Riva,
a iniciativa do Mercado Livre de
abrir a plataforma deve impul-
sionar o mercado digital no Bra-
sil. “Esse conceito de negócio,
utilizado com sucesso pela ame-
ricana Amazon, é uma tendên-
cia internacional. A vantagem é
a criação de um ecossistema
com capacidade ilimitada de
inovação”, diz. ■
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Kodak anuncia que deixaráde vender
impressorasa jato de tinta a partir de 2013
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Justiça decreta falência de usinas do Grupo João Lyra

Mercado Livre muda e já pode
abrigar lojas inteiras na web

Usinas do grupo estavam em
recuperação judicial desde
2008, com dívidas de R$ 1,2 bi

A Eastman Kodak planeja parar de vender impressoras a jato de
tinta a partir de 2013, quando deixará a maioria de seus negócios para
consumidores domésticos e se centrará na impressão comercial.
Fabricantes de impressoras estão lutando contra queda de vendas,
tendo em vista que empresas estão cortando custos usando cada vez
mais dispositivos móveis para tirar fotos e compartilhá-las digitalmente.

EMPRESAS

Advogado diz que
empresa irá recorrer
da decisão e afirma
que as obrigações
estão sendo pagas e
continuarão a ser

Modelo da Amazon, agora replicado no Brasil pelo portal, é tendência e pode impulsionar mercado digital
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Raio X do Mercado Livre

HelissonLemos:“Amudança inauguraumanovafasedaempresa”
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