Transcrição da Teleconferência - Resultados do 2T13

Introdução - Operadora
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do PINE para discussão de
resultados referentes ao 2º trimestre de 2013. Estão presentes hoje conosco os executivos do Banco.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a
teleconferência durante a apresentação do PINE. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão
de perguntas para Analistas e Investidores, quando mais instruções serão fornecidas. A seção de perguntas
e respostas para Jornalistas será feita na próxima teleconferência, que terá início às 11h00 da manhã.
Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência queiram, por favor,
solicitar a ajuda de um operador digitando * zero.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser
acessado no endereço www.pine.com/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A
seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu
encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para
o PINE, que serão respondidas durante a conferência.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante
esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do PINE, projeções, metas operacionais e
financeiras, constituem-se em crenças e premissas da Administração da Companhia, bem como em
informações atualmente disponíveis para o PINE. Considerações futuras não são garantia de desempenho e
envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores
operacionais podem afetar os resultados futuros do PINE, e podem conduzir a resultados que diferem,
materialmente, daqueles expressos em tais condições futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Noberto Pinheiro Junior, Presidente do PINE, que iniciará a
apresentação. Por favor, senhor Noberto, pode prosseguir.
Apresentação - Noberto Pinheiro Junior
Obrigado e Bom Dia. Gostaria de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência de resultados
do segundo trimestre de 2013.
Neste primeiro slide, como de costume, temos o sumário dos assuntos que discutiremos ao longo dessa
apresentação.
Vamos para o slide 3, por favor.
O primeiro semestre de 2013 mostrou-se como mais um período de recorrência de resultados. A estratégia
tem se mostrado cada vez mais sólida, e o banco segue preparado para atender seus clientes nos três
principais pilares do negócio: crédito, hedging e banco de investimentos.
Continuamos com contribuições positivas das receitas em todas nossas linhas de negócio, e seguimos em
posição de liderança em derivativos para clientes, especialmente derivativos de commodities. Mantivemos
o gap positivo de liquidez, e continuamos com o balanço líquido.
De acordo com o ranking Melhores e Maiores da Revista Exame, o PINE está entre as 15 maiores
instituições em volume de crédito para as grandes empresas, sendo o 6º banco privado de controle
Brasileiro, e ainda subimos 5 posições no ranking dos maiores bancos por patrimônio e hoje ocupamos a
30ª colocação, sendo o 13º considerando somente bancos privados de controle Brasileiro.
Em julho, aderimos ao Protocolo Verde, acordo entre a FEBRABAN e o Ministério do Meio Ambiente em
prol de um desenvolvimento que não comprometa as necessidades de gerações futuras.
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E na última terça feira, abrimos mais um programa de recompra com limite de aproximadamente 2
milhões de ações.
No próximo slide, mostramos alguns destaques financeiros do trimestre.
As principais dimensões de balanço apresentaram desempenho dentro do esperado, com destaque para o
crescimento de mais de 17% da Carteira de Crédito e expressiva evolução do Patrimônio Líquido.
As Receitas de prestação de serviços ficaram praticamente estáveis. Já o lucro liquido foi impactado pela
redução na taxa Selic, queda marginal dos spreads e menor atividade econômica. O Retorno foi impactado
por estes pontos e também pelo aumento de capital, realizado no final do ano passado.
Vamos para o próximo slide.
Vemos que nossa estratégia de cross sell e diversificação de receitas se manteve, com 60% das receitas
advindas de crédito e os outros 40% de outras receitas. Como visto, a contribuição das receitas de
Tesouraria foi bastante menor que a média histórica.
Os indicadores na parte inferior do slide comprovam nossa estratégia de atendimento completo ao cliente.
Slide 6 mostra a margem financeira.
No 1S13, o Resultado da Intermediação Financeira antes de provisão para créditos de liquidação duvidosa
atingiu R$ 184 milhões. A margem financeira antes da provisão chegou a quase 5,0% no trimestre,
impactada pelo desempenho abaixo do esperado da Tesouraria, redução da taxa SELIC, queda marginal
dos spreads e volta da provisão aos níveis de 2012.
No próximo slide, slide 7, veremos as despesas.
Continuamos com nosso rígido controle de despesas. Com isso, o total das despesas de pessoal reduziu
6,5% no trimestre. No semestre, as despesas se mantiveram estáveis.
Já o Índice de Eficiência se manteve em níveis adequados, ao redor de 37%.
O próximo slide, slide 8, mostra nossa carteira de crédito expandida que cresceu 7,0% no trimestre e
17,7% nos últimos 12 meses.
A carteira de crédito expandida cresceu 7% no trimestre e quase 18% em doze meses. Destacamos o
crescimento de 27% em Trade Finance, por conta de importações, e de 12% nas operações de Fianças,
principalmente com clientes do setor de Energia Elétrica e Renovável.
Vamos para o próximo slide, slide 9.
Seguimos com o movimento de diversificação de nossa carteira de crédito, com o objetivo de trazer cada
vez mais robustez ao balanço.
Como resultado, a exposição no setor de Açúcar e Álcool reduziu-se de 19% para 14%, em comparação com
o mesmo período do ano anterior, e a participação de outros setores como Energia Elétrica e Renovável e
Construção Civil aumentou.
A composição dos 20 maiores clientes também mudou em aproximadamente 20%, demonstrando a liquidez
e a flexibilidade com que o banco opera.
Os 20 maiores clientes continuam a representar menos de 30% da carteira total, em linha com o mercado
em que atuamos.
Passando para o slide 10, vemos a qualidade da carteira de crédito.
Tendo como principio as melhores práticas, o PINE constantemente reavalia os ratings de seus clientes, e
neste trimestre devido a uma menor atividade econômica e mesmo com uma melhora marginal no índice
de NPL, o PINE realizou o downgrade de aproximadamente 7% da carteira, com consequente impacto em
provisões, que retornaram ao nível de 2012.
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Nossa cobertura total continua em 3,4%, o que representa uma cobertura dos vencidos superior a 400%.
Vamos para o próximo slide que fala da nossa Mesa para Clientes.
A Mesa para Clientes oferece produtos de hedge para empresas, com o único objetivo de proteger e
administrar riscos de seus balanços.
Com comprovado trackrecord ao longo dos anos, mantivemos a 2ª colocação em derivativos de
commodities, de acordo com ranking da CETIP.
Em junho, o total do valor nocional da carteira de derivativos com clientes atingiu R$ 5,9 bilhões de reais,
e a exposição do banco ao risco de contraparte encerrou o trimestre em R$ 248 milhões de reais, o que
demonstra uma eficiente alocação de capital. Mesmo em um cenário de estresse, com depreciação de 31%
do Real (o que elevaria o dólar para R$2,92) e queda de 30% no preço das commodities em geral – a
exposição do banco ao risco de contraparte seria inferior a R$ 300 milhões de reais.
Esta simulação demonstra que nossa carteira de derivativos é bem balanceada e mesmo em um cenário de
estresse, representa um risco de crédito relativamente pequeno.
Vamos para o slide 12.
Aqui, falamos da PINE Investimentos, unidade de produtos de Banco de Investimentos do PINE, que
oferece produtos de Mercado de Capitais, Assessoria Financeira e Gestão de Recursos.
Durante o 1S13, a equipe de Mercado de Capitais liderou mais de R$1 bilhão de reais em underwriting de
operações de renda fixa para nossos clientes.
Em abril, concluímos nossa primeira transação no Mercado de Capitais Internacional. Trata-se de uma
emissão da Aralco, empresa do setor sucroalcooleiro, no valor de US$ 250 milhões e prazo de 7 anos.
A broker dealer oferece serviços de distribuição de research macro e de renda fixa, além de permitir o
acesso de empresas brasileiras ao mercado de capitais internacional.
Estamos confiantes no pipeline de mandatos que temos em Mercado de Capitais e Assessoria Financeira.
No slide 13, detalhamos a nossa estrutura de funding.
O total do nosso funding superou os R$7 bilhões de reais, com evolução de 8% no trimestre. Seguimos com
mais de 40% dos nossos depósitos em caixa.
No slide 14, vemos que continuamos com a nossa prudente estrutura de casamento entre ativos e passivos.
Apresentamos uma baixa alavancagem – em torno de 7 vezes o patrimônio, nossos indicadores de Crédito
sobre captação não superam os 90%, e mantemos um gap positivo de liquidez há quase 3 anos. O prazo
médio da carteira de crédito é de 15 meses versus 16 meses do funding.
Já temos iniciativas focadas na melhora da diversificação de funding e também no alongamento do prazo.
Vamos para o slide 15.
Temos aqui o índice de Basiléia que encerrou o trimestre em 17%, bastante acima dos 11% regulatórios.No
slide 16, falamos um pouco da liquidez das ações.
No mês de maio, contratamos o Itaú como formador de mercado para a PINE4.
Desde a contratação, mesmo diante de um cenário complexo para o mercado acionário, o volume médio
diário negociado evoluiu 55%.
A contratação do formador de mercado reforça o compromisso do PINE com seus investidores e com as
melhores práticas de governança corporativa.
Importante destaque para nosso dividend yield de 8,5% no 2T13.
Com isso concluímos a nossa apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2013 e podemos abrir a
seção de perguntas e respostas. Operadora, podemos prosseguir.
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Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Obrigada. Os senhoras e senhores, em 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. Gilberto Tonello, GBM Brasil.
Sr. Gilberto: Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é referente
ao downgrade que vocês fizeram. A minha dúvida é se isto foi feito por algum cliente específico ou vocês
estão vendo algo diferente no mercado porque semana passada o peer o de vocês reportou e teve o
mesmo movimento e eu creio que os clientes de vocês são bem parecidos. Então, se vocês puderem falar
um pouco para gente sobre isto e depois eu faço a minha segunda pergunta.
Sr. Norberto Zaiet: Oi Gilberto, é o Zaiet, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Assim, a gente sempre revê
a carteira de clientes, é uma prática constante aqui do banco de rever sempre qual a situação dos clientes
e a gente, na verdade, está olhando para um ambiente macroeconômico bem mais desafiador.
A gente imaginava até, quando começou o ano, imaginava um PIB bastante maior do que o que a gente
está sendo, imaginava 3,5% de PIB. Imaginava que o pior meio que já pudesse ter passado em relação a
crescimento, em relação às amarras que a economia tem sofrido e na verdade isso não aconteceu.
Você vai lembrar pela conferência do trimestre passado, a gente tinha até uma visão mais benigna em
relação à constituição de despesas de provisão. É que olhando o desenrolar do ambiente macroeconômico
não dá para ter mais essa versão benigna.
Então, o que aconteceu foi o seguinte; é uma revisão geral do portfólio, como a gente sempre faz e a
situação macroeconômica, onde você olha cada cliente no individual, você acaba tendo que fazer ajustes.
Então, seu olhar a nossa despesa de provisão para está meio que equalizada a despesa de provisão do ano
passado, por semestre.
A gente imaginava que ela poderia ser menor e na verdade a prudência diz que não dá para ser melhor
para este ano, a gente não teve um desenvolvimento macroeconômico que pudesse sustentar uma queda
na despesa de provisão.
Então, basicamente é isso. Não tem nada específico. É o normal da carteira, mas de qualquer maneira eu
acho que é o conservadorismo e sempre olhar do ponto de vista de como é que os clientes estão inseridos
no contexto macroeconômico.
Sr. Gilberto: Perfeito, muito claro. A minha segunda pergunta, no demonstrativo financeiro de vocês têm
uma nota falando de um evento subsequente com uma exposição a uma empresa ligada ao Banco Rural.
A gente vê que é uma exposição relativamente baixa, 0,4% da carteira de crédito expandida, mas a minha
dúvida é em relação se essa dúvida, se este crédito que vocês têm em exposição como que está? Ele já
está provisionado? Ele tem garantia? Como que funciona?
Porque aconteceu um banco que foi liquidado também viu que a gente viu foi que a situação não foi a
mesma, mas a gente viu inadimplência subindo e provisão subindo também.
Como que vocês podem... vocês podem falar um pouco mais sobre isso também?
Sr. Norberto Zaiet: Olha, eu posso te falar assim, esse cliente é revisado, ele sofre os ajustes de rating da
mesma maneira que todos os outros clientes do banco. Então, a gente coloca este cliente e insere ele no
modelo de crédito e a gente tem o rating que dá para este cliente e a provisão vai de acordo com o
rating.
Como você falou, é difícil para mim comentar, ou para a gente aqui, Gilberto, comentar de um cliente
específico. A gente acaba ficando na beira de uma coisa que a gente não pode fazer, mas o que dá para
dizer é o seguinte, é o que está escrito na nota, é uma exposição pouco, enfim, pouco importante, uma
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exposição pequena em relação ao portfólio do banco e que a gente tem toda a condição de absorver sem
nenhum problema.
Então, a boa prática diz que dado que a gente tenha esta exposição e aconteceu um fato subsequente e a
gente tem que dizer que existe exposição na carteira, mas a exposição é pequena e que a gente consegue
absorver com tranquilidade. Então, eu acho que é o que dá para dizer a respeito disso.
Sr. Gilberto: Perfeito, muito claro. Obrigado.
Sr. Norberto Zaiet: Obrigado você.
Operadora: Com licença, lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco um.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Noberto
Pinheiro Junior para as considerações finais. Por favor, Sr. Noberto pode prosseguir.
Sr. Noberto: Olha, eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação de vocês na conferência de hoje
e também agradecer as perguntas. Muito obrigado e tenham um bom dia.
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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