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1. Introdução

1.1. Considerações Preliminares

Primeiramente, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório,
bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma
melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros
aspectos, a Administração Judicial: (i) tomou como boas e válidas as informações
contidas nas demonstrações contábeis da AGILE INDÚSTRIA DE MATERIAIS
PLÁSTICOS LTDA. e da AGILIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
LTDA., as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) conduziu
discussões com membros integrantes da administração da AGILE INDÚSTRIA DE
MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA. e da AGILIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
PLÁSTICOS LTDA. sobre os negócios e as operações das referidas empresas.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório
têm qualquer interesse financeiro nas Recuperandas ou qualquer relação com
quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta
Administração Judicial em relação ao presente trabalho.

A administração da AGILE INDÚSTRIA DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA. e da
AGILIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA. e seus sócios
não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas
as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma
independente às conclusões aqui expostas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar
informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de
que qualquer leitor deste documento deve estar ciente das condições que
nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste
relatório estão expressos em reais (R$).
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1.2. Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 02 de outubro de 2019 por duas
sociedades empresárias dedicadas à produção de acabamentos e kits para forros em
PVC, além de galões para transporte de líquidos.

Examinados os requisitos objetivos e subjetivos, o deferimento do
processamento se deu em 03 de dezembro de 2019, nomeando-se esta Equipe
Técnica para o encargo de Administradora Judicial.

Remetidas as correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005,
logo após a investidura no encargo, o edital de que trata o art. 52, §1º, do mesmo
diploma, foi veiculado no DJE de 07 de janeiro de 2020, considerando-se publicado
em 08 de janeiro de 2020.

Com a publicação do edital, teve início a fase extrajudicial de verificação de
créditos. A Administração Judicial analisou as habilitações e as divergência
recebidas, bem como os documentos e registros contábeis que atestam a higidez
dos créditos declarados pelas Recuperandas. Em 02/06/2020, foi apresentada a
relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

A definição da forma de contagem dos prazos do processo de recuperação
judicial é objeto de pedido de esclarecimento por parte da Administração Judicial.

Em 03/06/2020, as Recuperandas apresentaram o seu plano de recuperação.

Sendo admitido o plano de recuperação apresentado, aguarda-se pela
publicação de edital conjunto contendo a relação de credores do art. 7º, §2º, da Lei

nº 11.101/2005 e o aviso de recebimento do plano do art. 53, parágrafo único, do
mesmo diploma.

Na sequência, os credores terão o prazo de 10 dias para apresentarem
eventuais impugnações à lista de credores e 30 dias para apresentarem objeções ao
plano de recuperação.

É como se encontra o processo.
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Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Publicação do edital do 
art. 52, §1º, da LRF

Deferimento do 
processamento 
(art. 52 LRF)

02/10/2019 08/01/2020

03/12/2019

Recuperação judicial

Entrega do Plano de 
Recuperação (art. 53 
LRF)

Aguarda-se publicação do 
edital do art. 53, 
parágrafo único, da LRF

Estágio atual

03/06/2020 Sem previsão

Sem previsão

AGC (art. 56 LRF)

1.3. Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação Judicial da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

Objeções (art. 
55 LRF)

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)

Sem previsão

Sem previsão
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Ajuizamento
(art. 51 LRF)

02/10/2019

08/01/2020

Publicação do edital 
do art. 52, § 1º, LRF –
relação de credores 
da Devedora

Entrega do relatório de 
verificação de créditos da 
Administradora Judicial

04/02/2020 ou  
10/02/2020*

Prazo de Hab. e Div. (art. 
7º, §1º LRF)

Impugnações
(art. 8º LRF)

Sem previsão

QGC
(art. 18 LRF)

Sem previsão

Verificação de créditos

1.3. Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma da Verificação de Créditos da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

Estágio atual

Aguarda-se publicação 
do edital do art. 7º, § 2º, 
LRF

02/06/2020 

* A depender da contagem em dias úteis ou corridos, desconsiderando-se o período do recesso forense.
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2. Informações sobre as Recuperandas

2.1. Estrutura societária



Agilize Indústria e Comércio de Materiais Plásticos 
LTDA.

CNPJ:   11.281.119/0001-04

 Rio do Sul - SC

 Sociedade empresária limitada

 Capital Social: R$ 500.000,00

 Objeto: Fabricação de artefatos de material de metais, plásticos, 
laminados, planos e tubulares 

2.2. Informações gerais

Agile Indústria de Materiais Plásticos LTDA.

CNPJ:  24.941.222/0001-77

 Rio do Sul - SC

 Sociedade empresária limitada

 Capital Social: R$ 100.000,00

 Objeto:  Fabricação de laminados planos e tubulares de 
material plástico; fabricação de artefatos de material plástico.



Criação da Empresa AGILIZE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA na 
cidade de

Rio do Sul - SC.

Ocorrência de inundação na 
cidade de Rio do Sul – SC, 

atingindo a Empresa e 
destruindo todo o estoque de 

peças, máquinas e 
equipamentos do escritório. 

Em razão disso, as vendas 
foram suspensas por mais de 

30 dias.

Novo projeto foi delineado e a Empresa 
AGILIZE adquiriu um terreno e máquinas 

novas. No entanto, em 2015 passou a 
enfrentar dificuldades de pagamento do 

financiamento contratado.

2009

2011

2013

2016

2019

Ajuizamento do pedido de 
Recuperação Judicial das 
Empresas em 02/10/2019.

9

2.3. Histórico das Recuperandas

Diante da dificuldade para 
obtenção de recursos em nome 

da Empresa AGILIZE, foi 
constituída a Empresa AGILE 

INDÚSTRIA DE MATERIAIS 
PLÁSTICOS LTDA.
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Principais credores (R$)Perfil dos credores (R$)

2.4. Perfil dos Credores - AGILE INDÚSTRIA DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.

O passivo sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de R$ 571.163,13. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I – Trabalhistas (2,51%), Classe III –
Quirografários (67,51%) e Classe IV – ME/EPP (29,98%). Abaixo apresenta-se o perfil da dívida da Recuperanda através de gráficos:

R$ 14.332,00

R$ 385.583,44

R$ 171.251,69

CLASSE I - TRABALHISTA CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS CLASSE IV - ME/ EPP

KARINA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PLASTICOS LTDA ; 

R$269.244,00 ; 47%

BANCO BRADESCO S.A. ; 
R$79.332,76 ; 14%

TAQ APARAS E 
PLASTICOS EIRELLI 

EPP ; 
R$78.406,68 ; 14%

FIEDLER EMBALAGENS E 
PAPELARIA LTDA ME ; 

R$73.523,70 ; 13%

DEMAIS CREDORES; 
R$70.659,99 ; 12%
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Principais credores (R$)Perfil dos credores (R$)

2.4. Perfil dos Credores - AGILIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.

O passivo sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de R$ 2.070.911,04. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I – Trabalhistas (2,96%), Classe III –
Quirografários (93,79%) e Classe IV – ME/EPP (3,25%). Abaixo apresenta-se o perfil da dívida da Recuperanda através de gráficos:

R$ 61.211,35

R$ 1.942.300,60

R$ 67.399,09

CLASSE I - TRABALHISTA CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS CLASSE IV - ME/ EPP

BANCO DO BRASIL S/A ;
R$539.280,09 ; 26%

MULTIPLA 
SECURITIZADOR

A S/A ; 
R$224.437,42 ; 

11%

SLIMCRED 
SECURITIZADORA S/A ; 

R$204.090,03 ; 10%BANCO SANTANDER S.A ; 
R$200.516,14 ; 10%

BANCO BRADESCO S/A ;
R$179.304,07 ; 8%

BANCO VOLKSWAGEN 
S/A ; 

R$149.148,92 ; 7%

DEMAIS CREDORES;
R$574.134,37 ; 28%
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2.5. Visita à sede das Recuperandas

Em função da pandemia da Covid-19, no dia 03 de junho de 2020, a
Administração Judicial realizou reunião de forma virtual com os representantes
das Recuperandas, a fim de inteirar-se acerca do andamento das atividades das
Empresas.

Na oportunidade, foi exposto pelo Sr. Rogério, consultor financeiro que
acompanha as Recuperandas há quase dois anos, que diversas medidas de
contenção de custos já foram tomadas naquele período, inclusive de redução da
equipe de funcionários. Tais ajustes colaboraram para que as Empresas não
precisassem adotar nenhuma das prerrogativas oferecidas pelo governo no
momento da eclosão da pandemia da Covid-19.

No início da pandemia da Covid-19, a fábrica chegou a paralisar as suas
atividades pelo período de oito a dez dias. Para os funcionários compensarem os
dias paralisados, foi instituído um banco de horas. Não houve a necessidade de
reduzir salários e demitir funcionários, tendo em vista o aumento significativo na
demanda de produtos a serem fabricados pelas Recuperandas.

A pandemia afetou negativamente o faturamento de março e abril de 2020.
Em compensação, a partir do mês de maio de 2020 os pedidos já apresentam
uma melhora significativa (458 pedidos) em relação aos períodos anteriores.

Segundo informação repassada, o resultado positivo no aumento da
demanda de novos clientes decorre da nova estruturação da área comercial da
empresa. Com a readequação dos preços dos produtos, pode-se dizer que houve
uma redução no faturamento ao mesmo tempo em que ocorreu um aumento da
rentabilidade. A título exemplificativo, destacou-se que as Empresas passaram a
ter uma margem positiva de cerca de 20% por cada galão vendido.

Foi mencionado ainda que a equipe de consultoria que assessora as
Empresas está fazendo uma revisão das dívidas fiscais para programar um
parcelamento dos valores inequívocos. Estima-se que haverá uma configuração
atrativa de programa de parcelamento da Receita Federal.

Com o aumento na demanda de galões, está sendo estudada a
possibilidade de investimento na aquisição de nova máquina, no valor

aproximado de R$ 450 mil, o que possibilitará triplicar a fabricação do produto.

Os “cantinhos” permanecem sendo o “carro-chefe” das Empresas, embora
tenha chances de os galões passarem a ser o produto mais vendido nos próximos
meses.

As Recuperandas também pretendem ajuizar novas ações judiciais em face
de empresas que estão fabricando produtos pirateados. Além disso, 280 lojas
estarão sendo notificadas nos próximos períodos para suspenderem a venda de
produtos falsificados. Com os trabalhos de combate à pirataria, espera-se
aumentar as vendas dos seus produtos e, consequentemente, aumentar o
faturamento das Empresas.

A Administração das Recuperandas trabalha para, ao final, atingir uma faixa
de faturamento mensal entre R$ 550 e R$ 600 mil somando-se as duas empresas
do Grupo.

Foi indicado que o ponto de equilíbrio “com uma segurança” gira em torno
de R$ 280.000,00 a R$ 290.000,00, incluindo pagamento de impostos e
provisionamentos, e que o ponto de equilíbrio “seco” chega a ser abaixo de R$
230.000,00.

As Recuperandas já desenvolveram o novo produto kit de forro, mas ainda
falta a parte estrutural.

Atualmente, a inadimplência de clientes está baixa, perfazendo a monta de
R$ 1.820,00. As Recuperandas, por sua vez, estão em dia com os pagamentos
correntes. De acordo com o Sr. Rogério, não há novos passivos além dos
impostos atrasados do período anterior à Recuperação Judicial.

Com relação à nova projeção de fluxo de caixa, as Empresas já possuem um
plano de recuperação com base no contexto atual, mas permanecem na
dependência de uma nova formatação de fluxo de caixa, sobretudo porque
precisam verificar se o faturamento mensal de junho de 2020 será semelhante ao
faturamento de maio de 2020, o qual superou as expectativas para o contexto
atual.
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2.5. Visita à sede das Recuperandas – Continuação

Em relação à implementação de medidas de prevenção ao contágio do
Coronavírus no local onde as atividades das Empresas estão sendo desenvolvidas,
o advogado Marcelo destacou que as Empresas estão seguindo todas as
recomendações e cuidados para evitar o contágio pela equipe, respeitando o limite
de espaço entre cada pessoa e disponibilizando materiais de proteção como
máscaras e álcool gel.

Ao final, foi informado que até o presente momento não houve a retirada de
nenhum dos bens essenciais, embora tenham sido formalizadas penhoras e
credores estejam tentando levá-los a leilão.
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2.6. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de dezembro de 2019 a março de 2020. Apresenta-se
abaixo o resumo do balanço patrimonial, bem como as análises vertical e horizontal, da AGILE INDÚSTRIA DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.:

¹AV – Análise Vertical: apresenta a representatividade da rubrica perante o ativo total e o passivo total em março de 2020. 
²AH – Análise Horizontal: apresenta a oscilação ocorrida entre os meses de dezembro de 2019 e março de 2020.

AV% AH% 31/03/2020 28/02/2020 31/01/2020 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE 89,10% -0,90% 2.948.021,39 2.949.881,49 2.957.508,77 2.974.721,14

Disponibilidades 0% 75,08% 1.314,36 1.314,36 3.538,37 750,74
Duplicatas a receber 4,01% 0,00% 132.534,85 132.534,85 132.534,85 132.534,85
Títulos a receber 4,18% -16,46% 138.364,20 140.224,30 145.627,57 165.627,57
Estoques 80,87% 0,00% 2.675.807,98 2.675.807,98 2.675.807,98 2.675.807,98
Outros ativos 0,00% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 10,90% -2,74% 360.738,65 364.138,85 367.513,18 370.913,37
Despesas antecipadas 0,75% 0% 24.859,68 24.859,68 24.859,68 24.859,68
Investimentos 0,02% 4,06% 662,43 662,43 636,57 636,57
Imobilizado 10,13% -2,95% 335.216,54 338.616,74 342.016,93 345.417,12

TOTAL DO ATIVO 100% -1,10% 3.308.760,04 3.314.020,34 3.325.021,95 3.345.634,51
-100%

AV% AH%¹ 31/03/2020 28/02/2020 31/01/2020 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE 148,42% 0,40% 4.910.862,18 4.900.967,25 4.896.550,76 4.891.379,19 

Empréstimos e financiamentos 13,89% 2,12% 459.737,43 450.198,28 450.198,28 450.198,28
Fornecedores 117,67% -0,10% 3.893.449,03 3.893.449,03 3.893.449,03 3.897.385,53
Obrigações fiscais 2,93% 0,32% 97.081,95 96.993,53 96.893,59 96.774,45
Obrigações sociais 7,36% 6,31% 243.412,86 240.891,27 239.354,17 228.956,26
Obrigações trabalhistas 2,30% -1,15% 76.143,19 78.397,42 75.617,97 77.026,95
Outras obrigações 4,26% 0,00% 141.037,72 141.037,72 141.037,72 141.037,72

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3,11% 0,00% 102.859,68 102.859,68 102.859,68 102.859,68 
Empréstimos e financiamentos 3,11% 0% 102.859,68 102.859,68 102.859,68 102.859,68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -51,53% 3,42% (1.704.961,82) (1.689.806,59) (1.674.388,49) (1.648.604,36)
Capital Social 3,02% 0% 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados -54,55% 3,22% (1.804.961,82) (1.789.806,59) (1.774.388,49) (1.748.604,36)

TOTAL DO PASSIVO   E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 100% -1,10% 3.308.760,04 3.314.020,34 3.325.021,95 3.345.634,51
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O ativo da Recuperanda, em março de 2020, totalizou R$ 3.308.760,04,
apresentando variação de -1,10% em relação a dezembro de 2019. No que diz respeito às
principais rubricas contábeis, ressalta-se:

◼ Estoques: apesar de a rubrica exercer a maior representatividade do Ativo, 81%, a
conta não apresentou variações entre dezembro de 2019 e março de 2020 em função de
não haver produção, conforme se verifica em análise do faturamento, ilustrado no D.R.E.
O saldo da conta em março de 2020 era de R$ 2.675.807,98;

◼ Imobilizado: a rubrica representou 10% do total do ativo. A variação do período
entre dezembro de 2019 e março de 2020 foi de -3%, sob influência natural das
depreciações acumuladas daquele. Em dezembro de 2019, o saldo era de R$ 345.417,12.
Já em março de 2020, o saldo foi de R$ 335.216,54;

◼ Títulos a receber/Duplicatas a Receber: as rubricas representaram cerca de 8% do
total do ativo, totalizando em março de 2020 o valor de R$ 270.899,05. Houve uma
variação negativa de cerca de 10% em relação a dezembro de 2019, quando as mesmas,
juntas, totalizaram R$ 298.162,42;

◼ Outros ativos: no gráfico ao lado, a rubrica de Outros Ativos consolida as contas de
Despesas Antecipadas, presente em nível não circulante (R$ 24.859,68), Disponibilidades
(R$ 1.314,36) e Investimentos (R$ 662,43. ). A única conta que apresentou variação mais
significativa entre dezembro de 2019 e março de 2020 foi Disponibilidades, passando de
R$ 750,74 para R$ 1.314,46.

2.6. Análise Econômico-Financeira

Apresenta-se abaixo o gráfico que ilustra a representatividade de cada rubrica que compõe o ativo. Em adição, discorre-se sobre os aspectos que esta Administração
Judicial julgou de maior relevância no que diz respeito aos dados aqui divulgados, relativamente à AGILE INDÚSTRIA DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.:

81%

10%

8%

1%

   Estoques    Imobilizado

   Títulos/Duplicatas a receber    Outros ativos
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O passivo da Recuperanda totalizou, em março de 2020, R$ 5.013.721,86,
mantendo-se praticamente estável quando comparado ao saldo do mês de dezembro
de 2019. Desconsiderando-se o patrimônio líquido, abaixo apresentam-se as principais
variações do período:

◼ Obrigações sociais: o maior saldo que compõe a rubrica, no valor de R$
175.843,00, é referente a valores de INSS a recolher. No mês de dezembro de 2019, tal
saldo perfazia a monta de R$ 165.175,00; logo, ocorreu variação de 6% entre os meses
referidos;

◼ Empréstimos e financiamentos: em março de 2020, tal rubrica apresentou um
montante de R$ 459.737,43. Em dezembro de 2019, perfazia a monta de R$ 450.198,28
refletindo um aumento de 2%;

As demais contas do passivo (Obrigações Fiscais, Obrigações Trabalhistas e Outras
Obrigações) não sofreram variações representativas entre dezembro de 2019 e março de
2020, totalizando R$ 314.262,86 neste último mês.

O valor apresentado como prejuízo acumulado no patrimônio líquido sofreu um
acréscimo de 3% quando comparado ao mês de dezembro de 2019. O saldo negativo
em março de 2020 atingiu a monta de R$ 1.804.961,82.

2.6. Análise Econômico-Financeira

Apresenta-se abaixo o gráfico que ilustra a representatividade de cada rubrica que compõe o polo passivo. Em adição, discorre-se sobre os aspectos que esta Administração
Judicial julgou de maior relevância no que diz respeito aos dados aqui divulgados, relativamente à AGILE INDÚSTRIA DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.:

78%

11%

5%
6%

   Fornecedores    Empréstimos e financiamentos

   Obrigações sociais    Outros passivos
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2.6. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de dezembro de 2019 a março de 2020. Apresenta-se
abaixo os dados relativos ao desempenho ao longo deste período e, em adição, discorre-se sobre os aspectos que esta Administração Judicial julgou de maior relevância no que
diz respeito aos números aqui divulgados da AGILE INDÚSTRIA DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.:

AH¹ – Análise Horizontal, considerando a oscilação entre o meses de dezembro de 2019 e março de 2020.

 Desde o mês de dezembro de 2019, não houve receitas auferidas. Uma vez sem operação, é de se estranhar a contabilização de custos e despesas no período;

 A rubrica de custo dos serviços prestados sofreu redução de 30%, bem como o montante referente às despesas administrativas, de 33%;

 Observa-se uma redução no que diz respeito ao prejuízo atingido pela Recuperanda. Em dezembro de 2019, a rubrica perfazia a monta de R$ 21.706,58. Já em 31/03/2020, o
valor passou a ser de R$ 15.155,23, representando um prejuízo 30% menor.

AH%¹ 31/03/2020 28/02/2020 31/01/2020 31/12/2019
RECEITA BRUTA DE VENDAS 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Deduções 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Custo dos serviços prestados -30% (12.373,50) (12.534,76) (24.488,59) (17.552,99)
LUCRO BRUTO -29,51% (12.373,50) (12.534,76) (24.488,59) (17.552,99)

Despesas administrativas -33,03% (2.781,73) (2.800,15) (1.295,54) (4.153,59)
Despesas com vendas 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas tributárias 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO -30,18% (15.155,23) (15.334,91) (25.784,13) (21.706,58)
Receitas financeiras 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas financeiras 0,00% 0,00 (83,19) 0,00 0,00

RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ -30,18% (15.155,23) (15.418,10) (25.784,13) (21.706,58)
Provisão para CSLL 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisão para IR 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO -30,18% (15.155,23) (15.418,10) (25.784,13) (21.706,58)
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2.6. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de dezembro de 2019 a março de 2020. Apresenta-se
abaixo o resumo do balanço patrimonial, bem como as análises vertical e horizontal, da AGILIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.:

¹AV – Análise Vertical: apresenta a representatividade da rubrica perante o ativo total e o passivo total em março de 2020. 
²AH – Análise Horizontal: apresenta a oscilação ocorrida entre o meses de dezembro de 2019 e março de 2020.

AV% AH%¹ 31/03/2020 28/02/2020 31/01/2020 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE 84,17% -3,04% 6.855.260,34 6.920.961,65 6.959.888,96 7.070.163,37

Disponibilidades 0% -51,10% 32.704,15 38.854,38 57.537,70 66.878,98
Duplicatas a receber 65,59% -0,45% 5.342.042,25 5.408.777,17 5.375.259,77 5.366.382,85
Títulos a receber 5,44% 0,39% 443.068,88 443.068,88 441.368,88 441.368,88
Adiantamentos a fornecedores 10,70% -14,89% 871.712,61 863.705,52 924.169,92 1.024.233,41
Outros ativos 2,03% -3% 165.732,45 166.555,70 161.552,69 171.299,25

ATIVO NÃO CIRCULANTE 15,83% 4,98% 1.289.629,95 1.298.247,65 1.312.332,81 1.228.417,98
Investimentos 1,67% 256% 136.213,48 136.213,48 136.213,48 38.213,48
Imobilizado 13,77% -3,10% 1.121.781,11 1.130.106,56 1.143.899,50 1.157.692,44
Intangível 0,39% -2,70% 31.635,36 31.927,61 32.219,83 32.512,06

TOTAL DO ATIVO 100% -1,85% 8.144.890,29 8.219.209,30 8.272.221,77 8.298.581,35

AV% AH%¹ 31/03/2020 28/02/2020 31/01/2020 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE 64,67% 1,51% 5.267.504,32 5.250.859,19 5.214.522,11 5.189.027,18

Empréstimos e financiamentos 2,16% -13,70% 175.748,97 182.810,14 187.955,81 203.639,34
Fornecedores 3,48% -10,55% 283.638,21 289.449,38 324.876,66 317.090,34
Obrigações fiscais 47,73% 1,84% 3.887.914,15 3.873.552,37 3.847.849,46 3.817.764,80
Obrigações sociais 8,75% 9,24% 712.784,15 700.168,09 673.591,79 652.501,24
Obrigações trabalhistas 1,53% 0,94% 124.719,46 130.410,80 105.779,98 123.563,05
Outras obrigações 1,02% 11,05% 82.699,38 74.468,41 74.468,41 74.468,41

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 18,89% 0,56% 1.538.683,13 1.530.142,88 1.530.142,88 1.530.142,88
Empréstimos e financiamentos 18,89% 1% 1.538.683,13 1.530.142,88 1.530.142,88 1.530.142,88

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16,44% -15,24% 1.338.702,84 1.438.207,23 1.527.556,78 1.579.411,29
Capital Social 6,14% 0% 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Reserva de Lucros 13,25% 178,51% 1.079.411,29 1.079.411,29 1.079.411,29 387.564,57
Lucros/Prejuízos Acumulados -2,96% -135% (240.708,45) (141.204,06) (51.854,51) 691.846,72

TOTAL DO PASSIVO  E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 100% -1,85% 8.144.890,29 8.219.209,30 8.272.221,77 8.298.581,35
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O ativo da Recuperanda, ao final do mês de março de 2020, totalizou R$
8.144.890,29. A seguir são apresentadas as rubricas do ativo que merecem
destaque no que se refere ao seu saldo e variação entre dezembro de 2019 e
março de 2020:

◼ Outros ativos: estes ativos são compostos por Disponibilidades e Outros
Ativos do ativo circulante, além de Investimentos e Intangível do Não Circulante.
Apesar de pouca representatividade sobre o ativo total, Disponibilidades e
Investimentos apresentaram as maiores variações entre dezembro de 2019 e
março de 2020: -51% e 256%, respectivamente. Em relação a Investimentos,
cabe observar que esse aumento se refere à “Participação para Incentivos
Fiscais” na empresa AGILE, no valor de R$ 98.000,00.

Portanto, em dezembro de 2019 o saldo de Disponibilidades somava R$
66.878,98 e o saldo de Investimentos somava R$ 38.213,48; em março de 2020 os
saldos atingiram R$ 32.704,15 e R$ 136.213,48, respectivamente.

◼ Duplicatas a Receber: A Administração Judicial questionou a
Recuperanda acerca da composição deste expressivo saldo, que representa
66% dos ativos da Agilize. Os responsáveis atuais pela contabilidade informaram
que não têm acesso a essa informação, a qual deve ser solicitada aos antigos
contadores. Diante disso, a Administração Judicial espera esclarecer a
composição desse saldo no próximo Relatório de Atividades.

2.6. Análise Econômico-Financeira

Apresenta-se abaixo o gráfico que ilustra a representatividade de cada rubrica que compõe o ativo. Em adição, discorre-se sobre os aspectos que esta Administração
Judicial julgou de maior relevância no que diz respeito aos dados aqui divulgados, relativamente à AGILIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.:

66%

14%

11%

5%
4%

   Duplicatas a receber    Imobilizado

   Adiantamentos a fornecedores    Títulos a receber

   Outros ativos
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• O passivo da Recuperanda totalizou, em março de 2020, R$ 6.806.187,45
mantendo-se praticamente estável se comparado ao saldo do mês de dezembro
de 2019. Desconsiderando-se o patrimônio líquido, abaixo apresentam-se as
principais variações do período:

◼ Outros passivos: saldo consolidado das contas Obrigações trabalhistas e
Outras obrigações. Apenas a conta Outras obrigações apresentou variação
importante de 11% em relação à dezembro de 2019: de R$ 74.468, 41 para R$
82.699,38 em março de 2020.

◼ Empréstimos e Financiamentos: tal rubrica é composta por valores de curto
e longo prazos. Percebe-se no consolidado das duas rubricas que a variação não
foi significativa. Há um movimento de alongamento da dívida ou adimplemento
de contratos vencíveis a curto prazo, cujo saldo decresceu 14%, de R$ 203.639,34
em dezembro de 2019 para R$ 175.7498,97 em março de 2020. Em contrapartida,
mesmo que em proporções distintas, os saldos de empréstimos de longo prazo
cresceram 1%: em dezembro de 2019, o saldo montava R$ 1.530.142,88, ao passo
que em março de 2020 perfez o valor de R$ 1.538.683,13. As rubricas são
compostas por empréstimos e financiamentos com os bancos Santander,
Bradesco, FINAME, BNDES – Banco do Brasil e Multipla Securitizadora,
principalmente.

2.6. Análise Econômico-Financeira

Apresenta-se abaixo o gráfico que ilustra a representatividade de cada rubrica que compõe o polo passivo. Em adição, discorre-se sobre os aspectos que esta Administração
Judicial julgou de maior relevância no que diz respeito aos dados aqui divulgados, relativamente à AGILIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.:
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◼ Obrigações sociais: a rubrica apresentou um acréscimo de 9,24%, comparando-se o
saldo do mês de dezembro de 2019 com o mês de março de 2020. Os valores com maior
representatividade referem-se à rubrica de INSS a recolher, cujo saldo passou de R$
599.796,00, em dezembro de 2019, para R$ 646.671,00, em março de 2020.

Em relação ao Patrimônio Líquido, houve uma oscilação significativa dos saldos das
contas de Reserva de Lucros e Lucros e Prejuízos Acumulados: em dezembro de 2019,
apresentavam, respectivamente, saldos de R$ 387.564,57 e R$ 691.846,72. Já em março de
2020, perfizeram + R$ 1.079.411,29 (variação de 179%) e - R$ 240.708,45 (variação de 135%).
Ou seja, cresceram as reservas de lucros, ao mesmo tempo em que houve a contabilização
do acúmulo de prejuízos. Tal questão será ponto de verificação com a contabilidade da
Empresa.

2.6. Análise Econômico-Financeira – Continuação
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2.6. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis das Recuperandas referentes aos meses de dezembro de 2019 a março de 2020. Apresenta-se
abaixo os dados relativos ao desempenho ao longo deste período e, em adição, discorre-se sobre os aspectos que esta Administração Judicial julgou de maior relevância no que
diz respeito aos números aqui divulgados da AGILIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA.:

AH¹ – Análise Horizontal, considerando a oscilação entre o meses de dezembro de 2019 e março de 2020.

 Chama a atenção, entre dezembro de 2019 e março de 2020, o aumento das despesas administrativas (64%), das despesas tributárias (391%) e das despesas financeiras (71%),
mesmo com a queda de faturamento de quase 80% no mesmo período;

 Observa-se que o Lucro/Prejuízo do Exercício caiu 187%, passando de Lucro de R$ 113.834,83 em dezembro de 2019, para prejuízo de R$ 99.504,39 em março de 2020. Tal
resultado está diretamente relacionado ao aumento das despesas e queda vertiginosa do faturamento, mencionados anteriormente.

 Importante mencionar, também, que mesmo com prejuízos, houve o provisionamento de IRPJ e CSLL sobre resultado.

AH%¹ 31/03/2020 28/02/2020 31/01/2020 31/12/2019

RECEITA BRUTA DE VENDAS -78% 84.599,83 163.909,33 149.771,50 381.799,70

( - ) Deduções -77% (15.043,91) (38.192,13) (38.943,56) (66.635,17)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS -78% 69.555,92 125.717,20 110.827,94 315.164,53

( - ) Custo dos serviços prestados -38% (63.040,69) (108.732,83) (63.700,45) (101.765,95)

LUCRO BRUTO -97% 6.515,23 16.984,37 47.127,49 213.398,58

Despesas administrativas 64% (75.869,18) (97.582,40) (96.302,79) (46.296,76)

Despesas com vendas -100% 0,00 (162,66) 0,00 (32.020,00)

Despesas tributárias 391% (15.216,08) (3.894,10) (205,83) (3.098,26)

Outras receitas/despesas -100% 0,00 (187,98) (380,61) (6,26)

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO -164% (84.570,03) (84.842,77) (49.761,74) 131.977,30

Receitas financeiras 158467% 285,42 296,39 3,74 0,18

Despesas financeiras 71% (6.988,81) (4.635,02) (2.096,51) (4.077,67)

RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ -171% (91.273,42) (89.181,40) (51.854,51) 127.899,81

Provisão para CSLL -41% (3.898,88) 0,00 0,00 (6.662,36)

Provisão para IR -41% (4.332,09) 0,00 0,00 (7.402,62)

LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO -187% (99.504,39) (89.181,40) (51.854,51) 113.834,83



Em relação à AGILIZE, não houve o 
recolhimento integral de tributos 

como IPI, COFINS, ICMS e IRRF entre 
janeiro e março de 2020. Neste 
último mês referido, a empresa 

apresenta total de R$ 4.600.698,30 
em obrigações fiscais e sociais a 

recolher,  desde tributos com 
incidência direta sobre o 

faturamento a INSS e FGTS.

Já a AGILE apresenta saldo a pagar, 
a título de tributos e contribuições, 
fiscais e sociais, de R$ 340.494,81, 

em março de 2020.

As Recuperandas não contraíram 
novos empréstimos ou adquiriram 

novos ativos relevantes nos últimos 
meses.

As Recuperandas estão cumprindo 
os prazos de pagamentos das suas 
despesas correntes (água, salários, 
energia elétrica, telefone e demais 
valores não sujeitos à Recuperação 

Judicial).

Honorários em favor da 
Administração Judicial ainda não 

foram fixados.
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2.7. Informações Adicionais


