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Bolsa 

 O Ibovespa manteve o viés de alta fechando com ganho de 0,89% aos 
93.829 pontos, engatando a quinta valorização consecutiva depois de 
ameaçar uma realização mais cedo. O giro financeiro do dia ficou em R$ 
31,6 bilhões (R$ 28,2 bilhões no à vista).  Desta vez, as ações de 
commodities e bancos, ditaram o rumo do mercado.  A sexta-feira abre 
com agenda econômica traz dados dos Estados Unidos com destaque para 
a variação na folha de pagamentos em maio e a taxa de desemprego em 
alta. As bolsas internacionais operam em alta nesta manhã. O noticiário 
político mais calmo nos últimos dias e as notícias de aumento de testes em 
vacinas para combate ao coronavírus no mundo somadas à reabertura 
gradual das economias, inclusive no Brasil, começam a antecipar um 
movimento de retomada na confiança dos investidores, mesmo sabendo da 
conta gerada pela pandemia.  
 
Câmbio 

Câmbio - A moeda americana subiu de R$ 5,0640 para R$ 5,1181 

(+1,05%). 

Juros  

Após duas sessões de forte recuo nas taxas, os juros futuros tiveram leve 

alta com a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro 

de 2022 encerrando a 3,01% (mínima), de 3,00% no dia anterior. Para 

jan/27 a taxa passou de 6,642% para 6,71%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 93.829 0,89 7,4 (18,9)

Ibovespa Fut. 93.800 1,22 7,1 (19,0)

Nasdaq 9.616 (0,69) 1,3 7,2

DJIA 26.282 0,05 3,5 (7,9)

S&P 500 3.112 (0,34) 2,2 (3,7)

MSCI 2.219 (0,18) 3,3 (5,9)

Tóquio 22.696 0,36 3,7 (4,1)

Xangai 2.919 (0,14) 2,3 (4,3)

Frankfurt 12.431 (0,45) 7,3 (6,2)

Londres 6.341 (0,64) 4,4 (15,9)

Mexico 37.873 (1,09) 4,8 (13,0)

India 33.981 (0,38) 4,8 (17,6)

Rússia 1.257 (3,42) 3,1 (18,8)

Dólar - vista R$ 5,12 1,05 (4,1) 27,2

Dólar/Euro $1,13 0,93 2,1 1,1

Euro R$ 5,80 2,01 (2,1) 28,6

Ouro $1.714,01 0,84 (0,9) 13,0

* Dia anterior, exceto Ásia

Fluxo de capital estrangeiro- Com IPOs e Follow on

 2/6/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (867,6) (75.914,5)

Ofertas Públicas 12.148,7
Saldo (63.765,9)



 

Página | 2  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
05 de junho de 2020 

 

 

 

BRMalls (BRML3) - Lucro líquido de R$ 130 milhões no 1T20, queda de 24,0% 
sobre o 1T19 

A BRMalls encerrou o 1T20 com lucro líquido de R$ 130 milhões, redução de 24% em relação 

ao 1T19. A queda na receita liquida foi parcialmente compensada pela redução de custos e 

despesas operacionais (principalmente com pessoal) e também o menor custo da dívida e 

redução na provisão para devedores duvidosos.  É importante observar que as contas de 

resultado do 1T20 refletem a venda de 8 shopping centers no ano passado, e, portanto, a 

comparação foi destaca pela empresa para as duas situações, com e sem os shoppings. A venda 

reduziu receitas, mas trouxe benefício nos custos e despesas.  

Receita líquida - A receita líquida no 1T20 totalizou R$ 296,0 milhões, crescimento de 1,9% 

excluídos os shoppings vendidos. O impacto positivo é reflexo do desempenho dos dois 

primeiros meses do trimestre, nos quais os crescimentos da receita líquida, excluindo os 

shoppings vendidos, foram de 8,4% e 10,6% em janeiro e fevereiro. Considerando o portfólio 

completo do 1T19, a variação da receita líquida foi negativa em 5,8% no trimestre. As 

principais contas de receita tiveram o seguinte desempenho:  

Aluguel mínimo - No 1T20, totalizou R$ 184,9 milhões no trimestre, variação positiva em 2,0% 

excluídos os shoppings vendidos, em comparação com o 1T19.  Considerando o portfólio 

completo do 1T19, houve redução de 4,3% no aluguel mínimo. A partir de 18 de março de 

2020. Como forma de apoiar os lojistas a Companhia reduziu em 50% os aluguéis referentes ao 

mês de março para os shoppings administrados, e postergou seu vencimento para fevereiro de 

2021, sob a condição de adimplência dos boletos de fevereiro em diante, com exceção de 

operações que continuaram funcionando (mais detalhes na seção de Iniciativas COVID-19).  

Estacionamento - A receita de estacionamento apresentou uma redução de 5,7%, impactada, 

principalmente, pelo fechamento dos shoppings durante uma parcela do mês de março. Os dois 

primeiros meses do ano tiveram bom desempenho com aumento do fluxo de veículos.  

Prestação de serviços - A receita de prestação de serviços somou R$ 25,8 milhões no 1T20, 

crescimento de 8,6% ao excluir os shoppings vendidos, reflexo do aumento de veiculação de 

mídia para terceiros, em janeiro e fevereiro de 2020. Considerando o portfólio completo do 

1T19, esta linha apresentou redução de 2,8% em relação ao ano anterior, devido aos efeitos da 

crise no mês de março. 

Custo com pessoal - redução de 22,6% no 1T20, reflexo da venda de 8 shoppings no ano de 

2019. Excluindo os shoppings vendidos¹, esta redução foi de 7,2%. O principal efeito que 

contribuiu para esta redução foi a readequação do time de auditoria de lojas após a 

automatização do recolhimento de informação de vendas das lojas. 

Custos condominiais - Os custos condominiais apresentaram redução de 4,9% em relação ao 

1T19. A melhora está associada a redução do aporte condominial por conta da venda dos 8 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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shoppings no ano de 2019. Excluindo os shoppings vendidos, entretanto, os custos 

condominiais apresentaram crescimento de R$ 2,5 milhões. Um dos principais efeitos foi o 

aumento temporário em aportes condominiais em ativos com expansões mapeadas, que 

contemplam a movimentação de lojistas e readequação de ABL. 

Os demais custos totalizaram R$ 12,2 milhões, crescimento de 23,4% em comparação com o 

1T19. Esta variação foi resultado principalmente da recompra de pontos de lojistas, no valor de 

R$ 1,8 milhão, para viabilizar os projetos de retrofit e as expansões, além do aumento de custos 

de estacionamento. 

Lucro operacional (NOI) - Total de R$ 258,2 milhões, o que representa uma redução de 2,0% 

excluídos os shoppings vendidos¹ e uma margem de 87,7%. Considerando o portfólio completo 

do 1T19, a redução foi de 7,1% em relação ao 1T19.  

EBITDA ajustado - O EBITDA somou R$ 206,7 milhões, redução de 4,8% ante o 1T19 quando 

excluídos os shoppings vendidos¹, o que representa uma margem EBITDA Ajustado de 69,8%, 

4,9 p.p. abaixo da margem do 1T19.  Desconsiderando esse efeito, a redução do EBITDA 

Ajustado foi de 11,9%.  

Outros dados:  

Taxa de ocupação - A taxa de ocupação média dos ativos da BRMalls aumentou em 0,5 p.p. em 

relação ao 1T19, atingindo 96,9%, a melhor taxa de ocupação para um primeiro trimestre 

desde o 1T15. 

Inadimplência/Receita líquida - A inadimplência líquida apresentou aumento de 1,2 p.p., 

quando comparada com o número apresentado no 1T19, totalizando 4,9%. 

Investimentos - Ao longo do trimestre, a Companhia investiu um total de R$ 297,1 milhões, 

alocados principalmente em aquisições e alienações e revitalizações e manutenção. 

Endividamento - A empresa encerrou o 1T20 com uma dívida liquida de R$ 2,13 bilhões, 

concentrada no longo prazo.  

Ontem a ação BRML3 encerrou cotada a R$ 10,97 com queda de 39,3% no ano.  

 

Randon (RAPT4) - Perdas de margens e forte redução do lucro no 1T20 

Na noite de ontem, a empresa divulgou seus números do 1T20 apresentando redução nas 

vendas e nas margens operacionais, comparado ao 1T19, o que somado a fatores não 

recorrentes, levou a uma forte redução do resultado. 

A Randon lucrou R$ 3,0 milhões (R$ 0,01 por ação) no 1T20, valor 90,5% abaixo do mesmo 

trimestre do ano passado e 94,3% menor que no 4T19. 
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Randon - Resultados Trimestrais

R$ milhões 1T20 4T19 Var. 1T19 Var.

Receita Líquida 1.167 1.285 -9,2% 1.134 3,0%

Lucro Bruto 252 304 -17,1% 269 -6,2%

Margem Bruta 21,6% 23,7% -2,1 pp 23,7% -2,1 pp

EBITDA  Ajustado 107 161 -33,4% 134 -20,3%

Margem EBITDA 9,2% 12,5% -3,3 pp 11,8% -2,7 pp

Lucro Líquido 3,0 52,9 -94,3% 31,7 -90,5%

Fonte: Randon  

As vendas da Randon no 1T20, sempre comparando ao 1T19, tiveram redução na maioria 

das linhas de produtos. 

No segmento de Autopeças, cuja vendas representaram 53,3% do faturamento no 1T20, os 

problemas com a pandemia em março, levaram ao fechamento de montadoras e 

concessionárias, impactando negativamente o volume vendido.  Assim, grupos importantes 

de produtos tiveram fortes reduções de vendas, como freios (17,3%), produtos diversos da 

Fras-le (16,1%) e materiais de fricção (15,9%). 

Em veículos e Implementos (42,4%), as vendas foram prejudicadas pelo início dos efeitos da 

pandemia em março, mês que normalmente é o melhor do trimestre, com paralisação da 

produção, das vendas e do emplacamento dos veículos nos Detrans do país.  Mesmo assim, 

as vendas de semirreboques no Brasil cresceram 19,0%. 

As exportações em volume no trimestre foram 34,1% menores que no 1T19, em 

decorrência do cenário mais difícil nos mercados da empresa.  A receita de exportações no 

1T20 foi de US$ 31,4 milhões, com queda de 22,3%  

Apesar da queda dos volumes vendidos, a receita cresceu 3,0%, em função dos melhores 

preços no mercado interno e do impacto positivo nas exportações da desvalorização do 

real. 

Mesmo com a elevação da receita, a margem bruta caiu 2,1 pontos percentuais na 

comparação com o 1T19, devido a elevação dos custos das matérias-primas, insumos e 

menor diluição do custo fixo, dada pelo menor volume vendido. 

Impactou negativamente também o resultado do trimestre, o aumento das despesas não 

operacionais, devido à contabilização de dois impairments, que somaram R$ 14,8 milhões. 

O resultado financeiro líquido negativo do 1T20 foi de R$ 27,4 milhões, 20,9% menor que 

no 1T19.  Isso ocorreu pelo aumento das receitas financeiras (101,0%), beneficiada por 

ganhos com as variações cambiais. 
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Foi muito importante para a redução do lucro no 1T20 o aumento das provisões para o 

Imposto de Renda.  Esta elevação foi proveniente da baixa de impostos diferidos que 

somaram R$ 12,3 milhões. 

A dívida líquida consolidada da Randon ao final do 1T20 era de R$ 1,1 bilhão (R$ 880 

milhões sem o Banco Randon), valor 27,3% acima do trimestre anterior, mas 8,1% menor 

que no 1T19.  A relação dívida líquida/EBITDA no 1T20 ficou em 1,3x, vindo de 0,8x no 4T19 

e 1,7x no 1T19. 

Em 2020, as ações preferenciais da Randon caíram 26,9% e o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 18,9%.  A cotação de RAPT4 no último pregão (R$ 9,80) estava 35,1% 

abaixo da máxima alcançada em 2020 e 147,5% acima da mínima. 

 

Yduqs Participações (YDUQ3) - Aquisição da Athenas Grupo Educacional por 
R$ 120 milhões 

Em fato relevante divulgado ontem (04/06) a A YDUQS Participações S.A. informou a  a seus 

acionistas, investidores e ao mercado em geral que sua subsidiária direta IREP Sociedade de 

Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda.celebrou, em 04/06 acordo de  compra e venda 

para adquirir a totalidade das quotas das sociedades: Athenas Serviços Administrativos LTDA., 

Centro de Educação de Rolim De Moura LTDA., Centro de Educação do Pantanal LTDA., 

Pimenta Bueno Serviços Educacionais LTDA., União Educacional Meta LTDA., UNIJIPA - União 

Das Escolas Superiores de Ji-Paraná LTDA., todas integrantes do Athenas Grupo Educacional 

Athenas. 

Valores e forma de pagamento: O valor acordado da transação foi de R$ 120 milhões, a serem 

pagas da seguinte forma: (i) R$106 milhões à vista no ato da assinatura; e (ii) R$ 14 milhões no 

5º aniversário da data de fechamento. Adicionalmente, a aquisição prevê cláusula de earn-out 

para os cursos de medicina em R$ 600 mil por vaga autorizada, totalizando um valor potencial 

de R$180 milhões, a serem pagos após 1ª captação dos respectivos cursos. 

Detalhes da operação:  

Descrição do ativo: O Athenas Grupo Educacional foi fundado no início dos anos 90, é formado 

por cinco instituições localizadas no Rio Branco (AC), JiParaná (RO), Rolim de Moura (RO), 

Pimenta Bueno (RO) e Caceres (MT). 

" 9 mil alunos 

" Portfólio de 67 cursos de graduação, cursos técnicos superiores (CST) e Programas de 

Pós-Graduação na modalidade EAD, além de um potencial para 300 vagas/ano de medicina.  

" As IES do grupo estão posicionadas no mercado da seguinte forma: Rio Branco como 2º 

maior IES e um market share de ~25%, Ji-Paraná como 2º maior IES e um market share de 
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~40%, Rolim de Moura como a maior IES e um market share de ~60%, Pimenta Bueno e 

Caceres como as únicas instituições privadas nas cidades onde estão localizadas. 

Qualidade: O Grupo Athenas possui uma forte qualidade de ensino. Em 2017 quatro IES 

receberam nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), concedido pelo Ministério da Educação 

(MEC) com seus cursos registrando os melhores conceitos na região 

Ensino a Distância (EAD): O Grupo Athenas possui duas IES credenciadas para operação no 

segmento EAD com permissão para abrir cerca de 300 polos/ano. 

Racional estratégico: A aquisição preenche 3 das 17 regiões de influência prioritárias (RICs) 

identificadas em nosso planejamento estratégico, além de estarem localizados em regiões de 

maior crescimento econômico, como o Centro-Oeste e Norte do país.  

Medicina: O Grupo Athenas possui três processos em andamento para licenças de cursos de 

medicina que representam um potencial de 300 novas vagas/ano e 1.800 alunos na 

maturidade. 

Performance financeira: Em 2019, o Grupo Athenas apresentou Receita Líquida de R$ 94,5 

milhões e EBITDA Ajustado1 de R$15,0 milhões. 

Condições: A conclusão da Transação está sujeita a condições precedentes, incluindo a 

aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica -CADE. 

 

Centauro (CNTO3) – Empresa capta R$ 900 milhões com uma nova oferta de 
ações 

Empresa comunicou que foram aprovados a fixação do preço por Ação no valor de R$30,00 

("Preço por Ação") e o efetivo aumento de capital social da Companhia no montante total 

de R$900.milhões, mediante a emissão de 30.000.000 novas Ações. 

Destinação dos recursos: 

 A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos para o financiamento de aquisições de 

empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de 

crescimento e a expansão de seus negócios, sendo que quaisquer recursos líquidos 

remanescentes serão utilizados para reforço de capital de giro. 

O acordo de compra da operação da Nike no Brasil por R$ 900 milhões anunciado em 

fevereiro só deve acontecer em setembro. Os termos foram acordados pré-pandemia, quando 

o dólar era mais amigável. Além de ganhar a exclusividade da marca no Brasil, a Centauro está 

comprando essencialmente o capital de giro (que inclui o estoque) e alguns ativos. 
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A oferta de hoje representou uma diluição de 12,5% para o fundador Sebastião Bonfim e a GP 

Investimentos, que detêm respectivamente 45% e 26% da companhia. A Centauro fechou o dia 

valendo R$ 6,6 bilhões cotada a R$ 31,50%, queda de 10,5% no ano. 

 

Petrobras (PETR4) - Início do processo da venda de cinco geradoras de 
energia elétrica 

Após o pregão de ontem, a empresa informou que iniciou o processo de desinvestimento em 

cinco geradoras de energia elétricas, que são: Brasympe Energia, Energética Suape II, 

Termoelétrica Potiguar, Companhia Energética Manauara e Brentech Energia. 

Neste momento do processo, os potenciais investidores receberão informações acerca das 

principais características do ativo a ser vendido e dos critérios para a negociação. 

A continuação do Programa de Desinvestimentos da Petrobras, neste momento de crise, se 

torna mais urgente, mas também de mais difícil execução. 

As participações que serão vendidas se concentram em termoelétricas (quatro unidades), 

principalmente movidas à diesel e mais uma empresa que detém duas pequenas hidroelétricas.  

As potências instaladas das unidades a serem vendidas soma 682 MW. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,00 (potencial de alta 

em 21%).  Em 2020, esta ação caiu 29,0% e o Ibovespa teve uma desvalorização de 18,9%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 21,43) estava 31,4% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 97,5% acima da mínima. 

 

Banrisul (BRSR6) - Dividendos complementares a 2019 e suspensão 
temporária de JCP trimestral para 2020 

O Banrisul comunica que na reunião do Conselho de Administração ocorrida ontem (04/junho), 

foi deliberado o pagamento de dividendos complementares do exercício de 2019 no valor total 

de R$ 73,7 milhões. O valor unitário por tipo e classe de ação será de R$ 0,18016094 por ON, 

R$ 0,19817703 por ação PNA e R$ 0,18016094 por ação PNB. 

• Serão beneficiados os acionistas em 09/06/2020 (data da declaração), passando as 

ações a serem negociadas "ex-direito" aos dividendos a partir de 10/06/2020. O 

pagamento ocorrerá em 22/06/2020.  

• Com base na cotação de R$ 14,67/ação PNB (valor de mercado de R$ 6,0 bilhões), o 

retorno estimado é de 1,23%. Seguimos com recomendação de COMPRA para BRSR6 

e Preço Justo de R$ 21,00/ação – potencial de alta de 43,1%.. 
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Suspensão temporária de pagamento de JCP trimestral para 2020. O Banrisul comunica a 

suspensão do pagamento trimestral de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) para os meses de 

junho, setembro e dezembro do presente ano. 

• A distribuição de proventos trimestrais na forma de JCP pelo Banrisul tem acontecido 

de forma ininterrupta desde 2008, com o crédito dos rendimentos aos acionistas 

ocorrendo até o último dia útil do respectivo trimestre de sua declaração. 

• O pagamento antecipado de JCP para o exercício de 2020 poderá ser realizado desde 

que observado o dividendo mínimo obrigatório e que ocorra de forma conservadora, 

consistente e compatível com as incertezas da conjuntura econômica atual, sendo 

oportunamente comunicados. 

 

Copasa (CSMG3) – Prorrogou os prazos das medidas de auxílio aos clientes da 
tarifa social 

A Copasa decidiu, com anuência da Arsae-MG, prorrogar os prazos das medidas de auxílio aos 

clientes, com o objetivo de garantir a melhor prestação do serviço e minimizar os impactos à 

população ocasionados pela pandemia do coronavírus.  

Seguimos com recomendação de COMPRA para a ação CSMG3 e Preço Justo de R$ 

61,00/ação, correspondente a um potencial de alta de 8,5% sobre a cotação de R$ 56,21/ação. 

• Os clientes da Tarifa Social não terão o abastecimento suspenso até 30.06.2020, ou 

até que as medidas de isolamento social sejam relaxadas pelo Governo do Estado de 

Minas Gerais, incluindo a não cobrança de juros e multas de faturas vencidas e não 

pagas até a mesma data;  

• Os Clientes Comerciais dos ramos de atividades abrangidos pelo Decreto Municipal nº 

17.304 de Belo Horizonte, Decreto Estadual n° 47.886/2020 e pelas Deliberação do 

Comitê Extraordinário Covid-19 nº 17/2020, com faturas com vencimento a partir de 

31.05.2020 a 30.06.2020, terão o prazo de vencimento para pagamento postergado 

para 31.07.2020, ou até que as medidas de isolamento social sejam relaxadas pelo 

Governo do Estado de Minas Gerais; e  

• Clientes que receberam aviso de suspensão entre 01.05.2020 e 31.05.2020, terão o 

prazo para pagamento prorrogado para 30.06.2020. Além disso, a suspensão do 

abastecimento dos usuários que prestam serviços essenciais, será precedida de 

mediação pela Arsae MG. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fonte: Planner Corretora/B3, dados até 02/06/20
Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 2/6/20 Mês Ano

S aldo (867,6) 933,0 (63.765,9)

Fonte: B3 e Planner Corretora  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 

FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 77.842 475.557

Venda 326.147 236.362

Líquido -248.305 239.195
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 
analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 
alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 
598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  

Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui 

refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se 

necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:  

Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização 

do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de 

valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.  

Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do 

Índice Bovespa, mais o prêmio. 

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


