Prévia Operacional
1T21
São Paulo, 16 de abril de 2021 – O Banco Pine (B3: PINE4) anuncia hoje a prévia de sua performance
operacional do 1º trimestre de 2021. As informações divulgadas abaixo são preliminares, não
auditadas e sujeitas a revisão.

Pine Empresas
Originação de crédito
A originação de crédito continuou no patamar dos bilhões, e totalizou R$1,1 bilhão no 1T21,
crescimento de 80% em relação ao 1T20.
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No segmento Grandes Empresas, a originação cresceu 75%
quando comparado ao 1T20, enquanto o segmento Empresas,
cujo foco são companhias com faturamento de até R$ 500
milhões, aumentou em 87%.
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Na visão por produto, as operações de capital de giro e trade
finance cresceram 143% na comparação com o 1T20,
denotando o reaquecimento da atividade econômica,
enquanto as operações ancoradas em recebíveis cresceram 32%.
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Analisando a originação por prazo, observa-se um aumento
no volume de recebíveis com vencimento na faixa entre 3 e 12
meses, reflexo da mudança no mix de produtos.
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Clientes
Clientes

Expandimos a quantidade de clientes da
carteira de crédito, e encerramos o 1T21 com
aproximadamente 600 grupos ativos.
Vale ressaltar que atendemos 831 clientes
transacionais* no período.

Liberação de aproximadamente
2 mil operações de crédito no trimestre,
principalmente com produtos de
desconto (antecipação de recebíveis).

*Clientes que realizaram alguma
operação cuja receita foi superior a R$ 5 mil.

Nota NPS (Net Promoter Score)

PONTOS

Zona de excelência
no atendimento

Canais Digitais

Ativação de 70 novas contas no 1T21,
sendo 45% via onboarding digital.

Encerramos o 1T21 com aproximadamente
R$ 62 milhões sob custódia na nossa
plataforma de investimentos, pulverizados
em mais de 6 mil investidores.

Mais de 1,7 mil acessos
diários nos canais de
atendimento digitais no 1T21.

+30

jornadas digitais em
andamento.

Divulgação de Resultados
Quarta-feira, 12 de maio de 2021
Após fechamento do mercado

Teleconferência de Resultados
Quinta-feira, 13 de maio de 2021
Português
10h00 (horário de Brasília)
09h00 (horário de Nova York)
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Esta apresentação contém números gerenciais que podem ser diferentes dos
apresentados em nossas demonstrações financeiras. Este relatório pode conter
considerações futuras referentes ao Banco Pine, sinergias antecipadas, planos de
crescimento, resultados projetados e estratégias futuras. Estas declarações não são
garantias de desempenho futuro. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se
limitam a nossa capacidade de perceber a quantidade de sinergias projetadas e o
cronograma projetado, além de fatores econômicos, competitivos, governamentais e
tecnológicos que afetam o Banco Pine, mercados, produtos, preços e outros fatores.

