Local Conference Call
Banco Pine
Resultados do Segundo Trimestre de 2014
12 de Agosto de 2014

Sessão de Perguntas e Respostas
12:51
Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas para analistas e investidores. Lembrando que a sessão de perguntas
e respostas para jornalistas será feita na próxima teleconferência.
Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco um. Para retirar a
pergunta da lista digitem asterisco 2.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Bruno Chemmer, Bradesco Corretora.
Sr. Bruno: Bom dia Zaiet. Eu tenho uma pergunta em relação a sua evolução
da sua margem financeira bruta: O quê que a gente deve esperar para frente?
E nesta mesma linha, se você pudesse comentar um pouquinho o quê que
aconteceu com a mesa de clientes este trimestre; você teve um aumento
importante do valor nocional de derivativos, né, de 11,13 para 14,4 bilhões e a
agente não veio isto, pelo menos a minha não visam, refletido na margem
financeira bruta, não teve um aumento de receita correspondente ao que me
parece.
Então, se você pudesse comentar o quê que a gente deve esperar da evolução
da margem financeira bruta para frente e qual foi o impacto deste trimestre em
específico do aumento nocional de derivativos na mesa de clientes na margem
financeira também?
Sr. Norberto: Está ótimo e, Bruno, obrigado pelas perguntas. São muito boas
perguntas. A gente tem conseguido, vamos dizer, têm 2 vertentes, né, do ponto
de vista de margem, a primeira delas gente tem conseguir de fato reprecificar a
carteira de crédito, isto é importante, a gente sofreu com esta alta liquidez que
os bancos públicos colocaram no sistema de crédito, né, também atingindo
nosso setor, não só nosso setor, mas também atingindo nosso setor.
A gente viu está acontecendo durante o ano de 2013 inteiro e a gente agora...
eles pararam com esta expansão de crédito no segmento corporativo e isso
tem permitido com que a gente consiga, de fato, trazer os patamares de spread
para um nível mais condizente com o risco de cada uma das operações.
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Então, a gente tem conseguido reprecificar. Obviamente que isto é mais lento
do que quando caio, cai mais rápido do que sobe, mas a gente tem conseguido
reprecificar e isto vai se refletir na margem em algum momento mais de longo
prazo, mais para o médio do que para o longo, mas vai se refletir na margem
de maneira positiva. Isto é um lado.
O outro lado a este: A gente está com um balanço muito muito líquido e isto
tem permitido com que a gente consiga fazer um bom trabalho de liability
management, né, a gente tem, de fato, reposto operações um pouco mais
caras com operações de passivo mais baratas.
O FDIC que o banco lançou em setembro do ano passado, em que o Rabbo
Bank comprou as cotas sênior, foi uma operação bastante importante para o
nosso balanço, foi uma operação que próximo funding de longo prazo, permitiu
originação de operações a um FDIC de 5 anos, né, e a gente consegue colocar
operações mais curtas ali, então, esta liquidez toda e esta solidez do balanço
na ponta do passivo vem permitindo com que a gente faça um bom liability
management.
Então, todas estas iniciativas que a gente fez aí durante estes primeiros 6
meses (incremento de LCAs, LCIs, recompra do Aço Bom), tudo isto vai trazer
de fato uma redução do custo de funding na margem também.
Então, quer dizer, olhando para frente, a minha expectativa é de ter uma
recuperação desta margem. Obviamente que pode não acontecer no trimestre
subseqüente, mas vai acontecer no médio prazo, é assim que a gente está
trabalhando com o balanço, é assim que gente está olhando.
Como você vê, a gente não mudou o guidance de margem, tá certo, continua
entre 4 e 5, mas eu acho que estas tendências são positivas pelo lado do
crédito. Pelo lado do crédito e do passivo.
Deixa falar um pouquinho da mesa de clientes, porque isto também afeta
imagem, né. Você tem razão; a gente tem conseguido criar cada vez mais uma
franquia maior neste negócio, tem conseguido subir o nocional, de fato, tem
menos volatilidade.
A volatilidade é boa para este negócio e a volatilidade teve, de fato, baixa
durante o semestre como um todo e durante o trimestre também. Então, de
fato, a precificação das operações sofre um pouco quando você tem um
ambiente de volatilidade mais baixo, um câmbio muito muito comportado, todos
os indicadores de risco de mercado em níveis de volatilidade muito baixo,
então, isso, de fato, prejudica um pouco a precificação.
Um pouco mais de volatilidade ajuda e acho que a gente tem do nominal maior,
de fato, de novo, é uma franquia para longo prazo, para o médio e longo prazo,
você está, de fato, criando um negócio maior para frente e a gente acha que
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vai ter volatilidade, o mercado não vai ficar tão complacente por tanto tempo e
isto, vamos dizer, tem um nominal maior neste negócio permite com que a
gente tenha, vamos dizer, possa ter uma proporção maior dos resultados
vindos aí também a hora que a gente tiver um pouco mais de volatilidade no
mercado.
Obviamente tem outros fatores que afetam a nossa margem, né, a gente tem
um pouco mais de detalhe aí no market-to-market que a gente faz dos títulos
privados, é uma pergunta que a gente recorrentemente, a gente trata isto, a
gente tem o modelo proprietário, trata o spread, o spread é um dos
componentes, né, então, o spread subindo afeta um pouco esta marcação a
mercado de temos privados, mas, em geral, o que eu quero te dizer é o
seguinte: Se você olhar das iniciativas que nós estamos tomando na
reprecificação da carteira de crédito, as iniciativas que nós estamos tomando
nos passivos, estamos criando, vamos dizer, um negócio cada vez maior do
ponto de vista de derivativos (que era onde tinha um pouco mais de
volatilidade) a gente vai ter mais poder de precificação.
Então, tudo isto indica que existe uma tendência positiva para margem, temos
que olhar isto no médio prazo e acho que é importante também destacar um
negócio que, quer dizer, a gente decidiu não crescer o crédito de fato neste
mês 2 trimestres, né, a gente de fato está trabalhando com os clientes que a
gente conhece, que a gente tem conforto, clientes que são clientes do banco já
há algum tempo.
Então, a gente tem sido bastante seletivo nas operações, tomou esta postura
menos agressiva, vamos dizer assim na tomada de risco de maneira proposital.
Então, é aquilo que eu falei um pouco no discurso: A gente acha que o nível de
alavancagem correto para este momento do país é este nível de alavancagem
que a gente tem agora.
Então, a gente ainda não se sente confortável em alocar mais capital ou
mesmo de mudar o mix, que é uma coisa que a gente pode fazer também,
mudar o mix de portfólio. A gente tem hoje um mix de portfólio bastante
conservador, a gente cresceu bastante fiança durante o ano passado, então, a
gente ainda não se sentiu confortável em mudar este mix de portfólio de
maneira muito agressiva e nem de alocar mais capital neste momento, mas é
uma coisa que também tem efeito na margem, a hora que a gente e se sentir
mais confortável para mudar o mix de portfólio, se sentir mais confortável para
crescer um pouco mais a carteira de crédito, isso tem impacto positivo na
margem também.
Então, vamos dizer, são uma série de fatores, a gente tomou uma série de
atitudes e fez uma série de escolhas durante este período, mas a gente estava
muito confortável com as escolhas que a gente fez.
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Sei que foi uma resposta comprida, mas não sei se eu respondi tudo que você
queria, Bruno.
Sr. Bruno: Respondeu sim, perfeito Zaiet, muito obrigado.
Sr. Norberto: Obrigado você.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. José Luiz Rizzardo, BTG
Pactual.
Sr. José Luiz: Bom dia pessoal, a quem é José Luiz. A minha pergunta seria a
seguinte: A gente viu aí que no trimestre a inadimplência de vocês vem
melhorando, e também despesa de provisão também veio melhor, só que a
gente vem notando que ao longo dos últimos anos o índice de cobertura de
vocês para carteira classificada entre B e H ela vem caindo. Então, era 72% em
2012 e agora foi 42%.
Eu queria saber o quê que vocês acham que é um índice sustentável para a
cobertura e se isso pode indicar que despesa de provisão vai aumentar daqui
para frente? Obrigado.
Sr. Norberto: O José Luiz, obrigado pela pergunta. Assim, não
necessariamente. Eu acho que a gente tem uma tendência... a gente vem
repassando ao longo dos anos, 2012, 2013 e pela tendência do que a gente
está vendo aqui até agora, 2014, despesas menores de provisão. Como você
comentou aí, os NPLs, de fato, nos surpreenderam para baixo, a gente não
imaginava.
No call do trimestre passado eu disse aqui que eu não me surpreenderia se a
gente visse níveis de inadimplência mais em linha com os níveis históricos do
banco, a gente não viu isso neste trimestre, continuo dizendo que não me
surpreenderia ver de novo estes índices de inadimplência mais perto dos níveis
históricos do banco, ao redor de 1%, 0,80%, 1,1% ou alguma coisa nesta linha.
Mas, de fato, a gente não viu isto neste trimestre.
A gente olha muito o índice de cobertura total da carteira, é um índice que a
gente acaba se atendo mais e a gente tem mantido este índice ao redor de
2,5% ao longo dos últimos meses e trimestres, é um índice, vamos dizer, a
cobertura da carteira D-H você tem muita evolução do que você, no fim do dia,
joga para prejuízo, write off, etc., então, você acaba tendo um pouco de
volatilidade aí.
Então, a gente gosta de olhar mais para o índice de cobertura da carteira total,
que é ao redor de 2,5%, e é onde a gente tem mantido. Então, eu acho que é
condizente com o momento, apesar de a gente tem visto aí níveis de
inadimplência mais baixos, seria simples reduzir despesa ainda mais, seria
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uma atitude, vamos dizer, esperada se reduzir ainda mais a despesa de
provisão.
A gente não fez isso, a gente não se sente confortável em fazer isto, a gente
manteve o nível de provisão muito parecido com o nível de provisão do
trimestre anterior, a gente acha que é o prudente e adequado a fazer neste
momento.
Eu acho que é importante destacar o negócio da cobertura: A gente tem 6
vezes os vencidos, né, a carteira vencida em cobertura, isso eu acho que é um
nível bastante bom também olhando o que a gente tem de vencido na carteira.
Mas eu acho que o nível de provisão é este é, eu acho que as despesas têm
sido... você olhando num prazo mais longo que do histórico, o nível de despesa
de provisão tem caído, 2013 comparado a 12 e 2014 até agora comparado a
13, mas a gente está olhando em manter a provisão sobre carteira total ao
redor destes 2,5%, entre 2 e 2,5%.
Sr. José Luiz: Obrigado.
Sr. Norberto: Obrigado José Luiz.
Tem uma pergunta vinda da Internet que do Santiago Gotchal:
“É possível comentar um pouco mais sobre os desafios específicos dos bancos
médios de nicho num cenário de nicho mais difícil para a economia?”
Resposta: Olha, Santiago, é possível sim. A gente, como estava comentando
aqui um pouco mais cedo, é menos um desafio e mais como você faz a gestão
do banco neste momento, né.
A gente tomou uma série de escolhas e uma série de opções na gestão do
balanço em que a gente se sentiu ao longo do ano todo confortável em alocar
mais capital ou mudar a alocação de capital do mix de produtos.
A gente sabe que isto, em algum momento, tem prejudicado, quer dizer, isto
está abaixo da rentabilidade que a gente gostaria de entregar, mas a gente
tomou esta decisão por opção.
A gente poderia ter crescido a carteira de crédito, a gente poderia ter
alavancado mais o banco, a gente poderia ter feito uma série de coisas que a
gente não se sentiu à vontade em fazer dada a imprevisibilidade do cenário
macro econômico.
Então, como é que a gente... qual é o desafio? O desafio é, de fato, gerir este
momento muito perto de casa, né, como os americanos falam “close to home”,
né, você deixar o balanço muito perto de casa, bem líquido e manter o GAAP
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positivo de liquidez, que a gente tem mantido, e está esperando a melhor
oportunidade de alocar o capital para frente.
Eu acho que não é neste momento da economia e neste momento do país de
ser muito agressivo.
A gente tomou esta escolha por opção na gestão, acho que o nível de
alavancagem que a gente tem hoje é um nível adequado de alavancagem e,
assim, acho que a gente está muito perto também de ver com mais clareza
como a que ao cenário para frente e, vendo com mais clareza como é que o
cenário mais para frente, a gente pode tomar decisões diferentes tanto de
alocação de capital quanto de mudança de mix de produtos, enfim, o mix de
produto de carteira de crédito, acho que um pouco mais de volatilidade ajuda a
nossa mesa de clientes, como a gente falou, se a gente tiver, de fato, para o
ano que vem uma abertura um pouco maior do mercado de capitais a Pine
Investimentos está preparada, a gente tem uma série de mandatos já
engatilhados, tendo um mercado um pouco mais aberto, com um pouco mais
de visibilidade os investidores vão ter interesse, e os investidores têm o
interesse a gente tem os mandatos.
Então, a gente vê que o cenário vai clarear um pouco mais para frente para
gente ver como é que a gente vai alocar o capital do banco nos próximos
meses. Mas, assim, eu acho que a gente tem gerido banco bem para este
momento, a gente tomou e fez destas escolhas, privilegiou conservadorismo,
privilegiou o não crescimento e menos agressividade na gestão dos negócios
como um todo, obviamente que tendo um pouco de efeito a rentabilidade do
curto prazo.
Mas a gente não está aqui para o curto prazo, né, a gente está aqui para o
médio e longo prazo. Então, este foi o mote, esse tem sido a mote nosso aqui
na gestão deste ano todo.
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
Sr. Norberto: Santiago responde aqui: “Obrigado pela resposta, confio que o
Pine está no o rumo certo.”
Obrigado Santiago, nós também.
Operadora: Novamente, para fazer uma pergunta favor digitar asterisco um.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Laurence Mello, CSHG.
Sr. Laurence: Oi Zaiet, bom dia. Eu só queria entender de você estas medidas
do BC, agora em julho de 2014, agora bem no finalzinho do mês, como é que
isto impactou o Pine aí em questão tanto de liquidez como índice de Basiléia?
Como é o view de vocês?
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Sr. Norberto: Oi Laurence, você diz em relação às medidas de compulsórias,
estas coisas, essas últimas aí que saíram?
Sr. Laurence: Isto!
Sr. Norberto: Tá. Assim, estas medidas elas tem pouco impacto no nosso
balanço. Como você sabe, pelo nosso porte compulsório, de fato, não é um
grande driver para gente, né, enfim, para nenhuma dimensão do balanço.
A gente vê com bons olhos o fato de se o BC de fato olhar para Letra
Financeira como parte destas medidas de maior liquidez para o mercado e isto
fomentar ainda mais o mercado de Letras Financeiras a gente vê isto como um
fator positivo.
As medidas como elas estão elas, de fato, afetam muito pouco a gente. Você
sabe, sessão de carteira para a gente não é um negócio, a gente não vive
disto, não tem esta atividade no balanço, então, de fato, ainda falta um twist aí
para estas medidas, de fato, querem um efeito mais significativo para a gente,
que talvez fosse a Letra Financeira sendo incluída no bolo das captações que
podem ser favorecidas por estas medidas do compulsório. Mas a gente ainda
não viu isto.
De qualquer maneira a gente tem acessado mercado de Letra Financeira, a
gente tenha cessado outros mercados, né. Acho que liquidez não é um issue,
acho que isto é importante também dizer; o banco está com uma liquidez
bastante boa, tem mantido um índice de liquidez bastante boa em depósitos,
ao redor de 35 ou 40% dependendo do trimestre, mas a liquidez em relação
aos depósitos ao redor de 35 a 40%, caixa bastante robusto, a gente tem
conseguido diversificar a nossa captação com uma série de iniciativas, que
você tem acompanhado.
Então, enfim, esta parte da liquidez, se a Letra Financeira for incluída ali vai ser
bem-vindo, vai ser bom, mas não é um issue, acho que não estamos no
momento de precisar de mais liquidez.
Eu acho que, de fato, o que vai ser o driver para frente é a gente ter um pouco
mais de clareza sobre o cenário, e eu acho que aí a gente tem que esperar um
pouquinho mais.
Sr. Laurence: Okay, obrigado.
Sr. Norberto: Eu não sei se eu respondi, Laurence, não sei se...
Sr. Laurence: Desculpa, faltou em relação a liberação de capital; isto afeta
vocês têm alguma coisa ou da Basiléia?
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Sr. Norberto: Não, afeta pouco. A nossa Basiléia, vamos dizer, se você for
olhar a Basiléia como ela está hoje, a gente já destaca o que é dívida
subordinada, que é o que não é Basel III complient. O resto do nosso capital é
full Basel II complient.
Então, esta parte do crédito tributário também nos afeta pouco, a gente não
tem tanto crédito tributário para ser monetizado, não é nada que vai causar um
efeito muito importante na nossa Basiléia.
Sr. Laurence: Legal, obrigado.
Sr. Norberto: Obrigado você, Laurence.
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco um.
Sr. Norberto: Gente, tem mais uma pergunta aqui pela internet, do Jorge
Araújo:
“Haverá recompra de ações?”
Resposta: Olha, a gente tem um programa de recompra em vigor e a gente
está atuando neste programa de recompra. Acho que tudo que eu consigo
dizer a respeito disso, tá, mas é informação pública do que a gente tem, de
fato, neste tema de recompra de ações. É isto. Obrigado Jorge to sua pergunta.
Operadora: Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco um.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Lopes, L2 Capital.
Sr. Marcelo: Bom dia senhores. Eu queria fazer uma pergunta com relação a
demonstração do resultado acumulado.
A gente está olhando aqui que no primeiro semestre de 2013 o resultado
líquido do banco foi cerca 84 de milhões e a participação no lucro foi de 14, 5
milhões. No primeiro semestre deste ano resultado líquido caiu bem; foi de 70
milhões, só que a participação no lucro dos empregados aumentou para 23
milhões.
Eu queria saber o quê que os acionistas podem esperar com relação a isto; é
uma tendência? Por que o lucro parece que está sendo bem distribuído agora
um pouco mais para os empregados do que para os acionistas. Alguém podia
comentar, por favor?
Sr. Norberto: Comento com prazer, Marcelo, obrigado pela sua pergunta.
Olhar como você está olhando aí – eu entendo a conta que você está fazendo
– mas a gente tem, vamos dizer, tempos e movimentos para certas coisas,
então, às vezes você cria algum descasamento de provisão para despesa de
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PLR que você tem que fazer o catch up em algum semestre no semestre
seguinte ou no semestre anterior.
Então, eu não veria ano, quer dizer, eu posso até num outro call entrar em mais
detalhe com você a respeito disso, mas basicamente o que você vê aí é uma
distorção de catch up de provisão com a despesa efetiva em relação à PLR.
Agora, o que eu posso te dizer como gestor do banco, para, e é o que a gente
diz aqui para os acionistas e os acionistas estão muito cientes disso: O pool de
bônus, que eu acho que é uma preocupação relevante para os acionistas, tem
caído junto com o resultado do banco.
Então, a gente tem, de fato, distribuído de maneira consistente trimestre a
trimestre e semestre menos proporcionalmente ao que a gente de fato tem de
geração de receita. Então, tem descasamento de provisão, PLR contra
despesa, mas a gestão do banco tem sido bastante coerente do ponto de vista
de pagar menos quando a receita do banco é menor.
Sr. Marcelo: Ok, e olhando para frente, o quê que a gente pode esperar? Este
número deve se manter constante em alguma porcentagem da receita ou do
resultado do banco?
Sr. Norberto: Não, a gente não tem um número que seja um percentual da
receita do banco.
A gente olha assim: Você tem um certo pool de bônus e ele se movimenta de
acordo com a geração de receita e a geração de o lucro do banco. Então, ele
se movimenta para baixo, tem se movimentado para baixo, ele poderá se
movimentar para cima a hora que a gente tiver uma geração, que a gente se
sentir mais confortável em alocar mais capital e ser mais agressivo na gestão
dos negócios, mas a gente não trabalha com... é a meritocracia; a gente não
trabalha com um percentual definido, não é renda fixa.
A gente não trabalha com um percentual definido do quê que vai ser
distribuído. A distribuição de fato é variável e é dependente do que a gente
consegue gerar de receita e o lucro líquido.
Sr. Marcelo: Está bom, obrigado.
Sr. Norberto: Obrigado Marcelo.
Operadora: Novamente, para fazer uma pergunta favor digitar asterisco um.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de
passar a palavra ao Sr. Norberto Zaiet Júnior para as considerações finais. Por
favor, senhor Norberto, pode prosseguir.
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Sr. Norberto: Só queria agradecer a participação de todos, queria agradecer
as perguntas. Acho que mais um trimestre a gente está olhando para frente,
continuando com esta postura bastante conservadora na tomada de riscos e
olhando para os próximos meses para ver como é que vai ser a alocação de
capital para frente.
Continuamos confiantes no nosso negócio, confiante com a estratégia, a
estratégia está sólida, o balanço está líquido e estamos confiantes que
estamos no caminho certo, de fato.
Obrigado pelo tempo de todos vocês e boa tarde.
Operadora: A teleconferência do Pine está encerrada. Agradecemos a
participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.
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