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Receita do grupo, que tem foco no plantio de soja e milho, foi de 200 milhões em 2017 e vem
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Com mais de dez fazendas no Maranhão e no Tocantins, o grupo agrícola
(https://exame.com/noticias-sobre/agronegocio/) Zaltron entrou em recuperação judicial
(https://exame.com/noticias-sobre/recuperacoes-judiciais/) na semana passada, após acumular
uma dívida de 150 milhões de reais. Com foco no plantio de soja e milho, o grupo atua há mais de
25 anos na região.
A situação do grupo se agravou nos últimos três anos, período em que sua dívida quase dobrou
de tamanho. O grupo faturou 200 milhões em 2017, mas a receita vem caindo 20% ao ano.
“Dentre os fatores que levaram ao pedido de RJ estão a inadimplência de clientes e o aumento
dos custos, uma vez que grande parte dos insumos usados na produção, como fertilizantes e
agrotóxicos, são importados e subiram de preço com o dólar”, diz Douglas Duek, CEO da Quist
Investimentos, que assessora a empresa no processo.
entrou em recuperação judicial (https://exame.com/blog/primeiro-lugar/com-divida-de-r-36milhoes-agroregional-entra-em-recuperacao-judicial/) por motivos semelhantes, com dívida de 36
milhões de reais.

AGRONEGÓCIO (HTTPS://EXAME.COM/NOTICIAS-SOBRE/AGRONEGOCIO/)
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS (HTTPS://EXAME.COM/NOTICIAS-SOBRE/RECUPERACOES-JUDICIAIS/)
SOJA (HTTPS://EXAME.COM/NOTICIAS-SOBRE/SOJA/)















(https://api.whatsapp.com/send?
(https://www.linkedin.com/sharing/share(https://t.me/share/url?
(https://twitter.com/intent/tweet?
(https://facebook.com/sharer/sharer.php?
(mailto:?
text=Grupo
offsite/?
url=https://exame.com/blog/primeirourl=https://exame.com/blog/primeirou=https://exame.com/blog/primeirosubject=Grupo
agrícola
url=https://exame.com/blog/primeirolugar/grupolugar/grupolugar/grupoagrícola
Zaltron
lugar/grupoagricolaagricolaagricolaZaltron
deve
agricolazaltronzaltronzaltrondeve
R$
zaltrondevedevedeveR$
150
deverrr150
mi
r150150150mi
e
150mimimie
entra
mieeeentra
https://exame.com/blog/primeiro-lugar/grupo-agricola-zaltron-deve-r-150-mi-e-entra-em-recuperacao-judicial/

2/4

24/08/2020

Grupo agrícola Zaltron deve R$ 150 mi e entra em recuperação judicial | Exame

e ta

e

e

e

e ta

em
eentraentraentraem
recuperação
entraemememrecuperação
judicial
emrecuperacaorecuperacaorecuperacaojudicial&body=Grupo
https://exame.com/blog/primeirorecuperacaojudicial/&text=Grupo
judicial/&text=Grupo
judicial/)
agrícola
Asteroide tem chance (pequena) de atingir a Terra, de acordo com a Nasa
lugar/grupo-(https://exame.com/ciencia/asteroide-tem-041-de-chance-de-atingir-a-terra-dejudicial/)
agrícola
agrícola
Zaltron
agricola- acordo-com-a-nasa/) Zaltron
Zaltron
deve
zaltrondeve
deve
R$
deveR$
R$
150
Polícia conclui que deputada
Flordelis150
é mandante da morte de marido
r150
mi
(https://exame.com/brasil/policia-conclui-que-deputada-flordelis-e-mandante-da150mi
mi
e
morte-de-marido/)
mie
e
entra
eentra
entra
em
‘Está
na
hora
de
a
América
Latina
ter
multinacionais
campeãs’,
diz
Saverin
entraem
em
recuperação
(https://exame.com/tecnologia/esta-na-hora-de-a-america-latina-ter-multinacionaisemrecuperação
recuperação
judicial
campeas-diz-saverin/)
recuperacaojudicial)
judicial&via=exame)
https://exame.com/blog/p
judicial/?
lugar/grupoutm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=barraagricolaUma startup de viagens fez o impossível: cresceu 10 vezes na pandemia
compartilhamento
zaltron(https://exame.com/pme/uma-startup-de-viagens-fez-o-impossivel-cresceu-10-vezesvia
na-pandemia/)
deveExame)
r150SP pode registrar novo recorde de temperatura mínima nesta terça
mi(https://exame.com/brasil/sp-pode-registrar-novo-recorde-de-temperatura-minimaenesta-terca/)
entraemCientistas da China confirmam primeiro caso de reinfecção por covid-19
recuperacao(https://exame.com/ciencia/cientistas-da-china-confirmam-primeiro-caso-dejudicial/)

Mais vistas

1
2
3
4
5
6

reinfeccao-por-covid-19/)

7

Meu companheiro recebeu um imóvel da família. Tenho direito?
(https://exame.com/seu-dinheiro/meu-companheiro-recebeu-um-imovel-da-familiatenho-direito/)

8

Remédio para pressão alta reduz mortalidade da covid-19, diz estudo
(https://exame.com/ciencia/remedio-para-pressao-alta-reduz-mortalidade-da-covid19-diz-estudo/)

9

Anticorpos da covid-19 duram apenas três meses, diz Oxford
(https://exame.com/ciencia/anticorpos-da-covid-19-duram-apenas-tres-meses-dizoxford/)

dos Correios atrapalhou o e-commerce? Para alguns, ela só ajudou
10 Greve
(https://exame.com/pme/greve-dos-correios-atrapalhou-o-e-commerce-para-algunsela-so-ajudou/)

https://exame.com/blog/primeiro-lugar/grupo-agricola-zaltron-deve-r-150-mi-e-entra-em-recuperacao-judicial/

3/4

24/08/2020

Grupo agrícola Zaltron deve R$ 150 mi e entra em recuperação judicial | Exame

ASSINE (HTTPS://ASSINE.EXAME.COM/)

(https://exame.com)

FALE CONOSCO (HTTPS://EXAME.ZEND

Institucional

Termos de Uso (https://exame.com/termos-de-uso/)
Política de Privacidade (https://exame.com/politica-de-privacidade/)

Últimas Notícias (https://exame.com/ultimas-no
Brasil (https://exame.com/brasil/)
Casual (https://exame.com/casual/)
Carreira (https://exame.com/carreira/)
Ciência (https://exame.com/ciencia/)
Colunistas (https://exame.com/blog/)

Copyright Exame | Todos os direitos reservados. | É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de
comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Exame.

https://exame.com/blog/primeiro-lugar/grupo-agricola-zaltron-deve-r-150-mi-e-entra-em-recuperacao-judicial/

4/4

