Transcrição da Teleconferência - Resultados do 1T13

Introdução - Operadora
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do PINE para discussão de
resultados referentes ao 1º 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 e, quando mais instruções serão fornecidas. 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 Norberto Zaiet Junior, Vice Presidente de Negócios do PINE,
que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Norberto, pode prosseguir.
Apresentação - Norberto Zaiet Junior
Obrigado e Bom Dia. Gostaria de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência de resultados
do primeiro 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 ano de 2013 se iniciou com mais um período de recorrência em todas as linhas do negócio. A estratégia
tem se mostrado cada vez mais sólida, e o banco segue preparado para atender seus clientes nos três
pilares principais do negócio: crédito, hedging e banco de investimentos.
Continuamos com contribuições positivas e recorrentes das receitas em todas as 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.
Os bons resultados mostrados no 1T13 continuaram no início do segundo trimestre: em 19 de abril, o
Banco Central homologou o aumento de capital realizado pela Proparco no PINE. O retorno sobre o
patrimônio foi impactado em zero virgula dois pontos percentuais por este aumento de capital; em 25 de
abril, foi desembolsada pelo DEG a primeira transação da parceria PINE-DEG, no valor de dezesseis
milhões de dólares e prazo de oito anos, para uma empresa do setor automotivo; e em 30 de abril,
realizamos nossa primeira transação através da broker dealer em Nova Iorque, uma emissão no valor de
duzentos e cinquenta milhões de dólares, para uma empresa do setor sucroalcooleiro.
No próximo slide, mostramos alguns destaques financeiros do trimestre.
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As principais dimensões de balanço apresentaram desempenho dentro do esperado, como observado nos
gráficos da primeira linha, com destaque para o crescimento da Carteira de Crédito e expressiva evolução
do Patrimônio Líquido.
A diversificação de receitas permitiu que nosso Lucro Líquido se mantivesse em linha com os últimos
trimestres e que o Retorno sobre Patrimônio Líquido também tivesse um bom desempenho. Obtivemos um
ROAE de quinze e meio por cento no período, já considerando os cento e setenta e um milhões de reais do
aumento de capital. Como ilustração, desconsiderando o aumento de capital, o ROAE teria sido de 17,9%.
Vamos para o próximo slide.
Neste slide, observamos que nossa estratégia de cross sell e diversificação de receitas continuou a se
desenvolver durante o período, conforme verificamos pelos índices nos gráficos superiores.
Na parte de baixo do slide, vemos a distribuição das receitas por linha de negócio. O mix de receitas
continua perto dos 60-40: 60% advindo de crédito e os outros 40% das outras linhas de negócios
complementares ao crédito. A mesa para clientes teve fluxo expressivo neste trimestre, e a tesouraria,
que historicamente representa entre 5 e 10% das receitas, contribuiu com 1,7%.
A margem financeira antes da provisão atingiu cinco e meio por cento no trimestre, meio ponto
percentual superior à margem do 4T12. Essa variação positiva é resultado da maior atividade na Mesa para
Clientes no trimestre, pelo crescimento da carteira de crédito e pela volta do caixa a um patamar em
torno dos 40% dos depósitos. Acreditamos que a margem financeira do Banco é sustentável ao redor desses
patamares.
No próximo slide, slide 7, veremos as despesas.
O total das despesas de pessoal e administrativas apresentou aumento de dois vírgula dois por cento no
trimestre. Este incremento está em linha com o desenvolvimento do negócio. Continuamos com nossa
rígida gestão e controle de despesas.
Já o índice de eficiência apresentou redução de um vírgula seis ponto percentual em relação ao trimestre
anterior, atingindo trinta e sete vírgula sete por cento.
O próximo slide, slide 8, mostra nossa carteira de crédito.
No 1T13, a capitalização confortável do PINE, e sua relativamente baixa alavancagem, possibilitaram fazer
frente ao crescimento da demanda por crédito que se apresentou, principalmente, na segunda metade do
trimestre.
Da originação, aproximadamente 90% das operações foram classificadas entre AA e A, com relevantes
níveis de garantias.
Com isso, a carteira de crédito atingiu oito vírgula quatro bilhões em março, um crescimento de
aproximadamente seis por cento no trimestre, e de mais de treze por cento em doze meses.
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 20% para 15%, em comparação com
o mesmo período do ano anterior, e a participação de outros setores como Energia Elétrica e Renovável e
Construção Civil e Imobiliário 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 representavam 29% da carteira total, em linha com o mercado em que atuamos.
Passando para o slide 10, vemos a qualidade da carteira de crédito.
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A variação nos indicadores de curto prazo deve-se, principalmente, a atrasos pontuais no trimestre. No
entanto, vale destacar a melhora expressiva desses indicadores nos últimos 12 meses. Já os indicadores de
longo prazo vêm sendo impactados por uma operação do setor de Energia Elétrica que já se encontra 100%
provisionada.
Nossa cobertura total foi de 3,4%, o que representa uma cobertura dos vencidos de quase 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 março, o total do valor nocional da carteira de derivativos com clientes atingiu cinco vírgula dois
bilhões de reais, e a exposição do banco ao risco de contraparte encerrou o trimestre em,
aproximadamente, cento e setenta 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 dois reais
e sessenta e cinco centavos) e queda de 30% no preço das commodities em geral – a exposição do banco ao
risco de contraparte seria inferior a trezentos 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. O crescimento das
receitas está em linha com o foco, a estratégia e os recursos aplicados neste negócio ao longo dos últimos
cinco anos.
Durante o 1T13, a equipe de Mercado de Capitais liderou mais de um bilhão de reais em underwriting de
operações de renda fixa para nossos clientes.
Na semana passada, a nossa subsidiária americana, a PINE Securities USA LLC, concluiu sua primeira
transação no Mercado de Capitais Internacional. Trata-se de uma emissão da Aralco, tradicional empresa
do setor sucroalcooleiro do estado de São Paulo, 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.
No slide 13, detalhamos a nossa estrutura de funding.
O total do nosso funding encerrou o trimestre em seis virgula seis bilhões de reais.
Ao final de 2012, as emissões das Letras Financeiras de duzentos milhões de reais e do Huaso Bond de
setenta e três milhões de dólares elevaram o patamar de caixa para o valor de um vírgula oito bilhão de
reais, equivalente a 50% dos depósitos a prazo. Isto permitiu que no 1T13 fossemos ainda mais seletivos
nas nossas captações. Um dos efeitos dessa seletividade foi a redução do caixa para um vírgula quatro
bilhão de reais, equivalente a quarenta e dois por cento dos depósitos a prazo.
No slide 14, vemos que continuamos com a nossa prudente estrutura de casamento entre ativos e passivos.
Apresentamos uma baixa alavancagem – em torno de 6,7x 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 17 meses do funding.
Vamos para o slide 15.
Temos aqui o índice de Basiléia que encerrou o trimestre em dezessete vírgula um por cento, bastante
acima dos onze por cento regulatórios.
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O índice apresentado neste trimestre inclui o aumento de capital de R$ 32 milhões da Proparco, e a
mudança na ponderação do risco para alguns clientes do banco, de acordo com as recentes normas
publicadas pelo Banco Central do Brasil.
Estas normas trouxeram impactos positivos para o PINE. A principal mudança é na ponderação dos ativos
de crédito (RWA) de 100% para 75% para as empresas que têm mais de cem milhões de reais de exposição
no sistema financeiro e que representem menos do que 10% do Patrimônio de Referência do banco. Isto
representou um acréscimo de 200 pontos-base neste indicador.
No slide 16, mostramos a performance das ações PINE4.
Vemos uma valorização superior ao do Ibovespa, e o volume financeiro médio diário aumentando
trimestralmente. Importante destaque para nosso dividend yield, que gira em torno de oito por cento.
Com isso concluímos a nossa apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2013 e podemos abrir a
seção de perguntas e respostas. Operadora, podemos prosseguir.
Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Com licença Senhoras e Senhores, iniciaremos agora a sessão de Perguntas e Respostas. Para
fazer uma pergunta, por favor, digitem * 1. Para retirar a pergunta da lista digitem * 2.
Com licença, a nossa primeira pergunta vem do Sr. Pedro Zabeu, Banco Fator.
Sr. Pedro, a sua linha está aberta, pode prosseguir.
Sr. Pedro: Bom dia, bom dia a todos. Parabéns para o resultado. Bom, primeiramente eu tenho 2
perguntas parecidas; uma relacionada ao banco de investimento e outra relacionada à carteira de clientes
da tesouraria de vocês. Eu queria entender qual resiliência, como vocês enxergam a resiliência dessas 2
linhas de resultados ao longo do ano de 2013?
Sr. Norberto: Pedro, obrigado pela pergunta. Na verdade, esta resiliência é o coração da estratégia do
banco. Como você sabe, o banco tem uma estratégia muito clara de diversificar primeiro a base de
produtos e serviços para os clientes de maneira a criar, vamos dizer, um relacionamento de longo prazo e
fidelizar o cliente com outros produtos além do crédito e, segundo, de alocar melhor o capital do
acionista, o capital dos acionistas do banco e, de fato, você oferecer para o cliente e outros produtos
além do crédito traz uma alocação de capital bem mais eficiente.
É isso que a gente vem mostrando ao longo dos trimestres, ao longo dos últimos anos.
Então, a gente acredita na resiliência desses negócios, são negócios que já estão institucionalizadas no
banco, a mesa de clientes já há mais tempo, a mesa de clientes já mostra uma resiliência mais de 3 anos
mostrando aí recorrência de resultados ou participação desse negócio nas receitas do banco entre 15 e
20%.
A PINE Investimentos mostrou a consolidação desse negócio no ano passado, representando aí cerca de
10% das receitas. A gente acredita, a gente continua vendo (dado o pipeline, dada a recorrência dos
negócios) que a PINE Investimentos vai continuar representando ao redor disso aí, ao redor destes 10%,
durante o ano de 2013.
Então, o que o banco foi capaz de criar ao longo dos anos é um pipeline de negócios recorrentes nestas 2
atividades. Obviamente que, vamos dizer, a estratégia é sempre derivada do crédito. O relacionamento do
cliente com o banco sempre começa com o crédito, que é de fato o mais prudente fazer; crédito é o
carro-chefe do banco, representa 60% dos negócios.
Mas a gente...vamos dizer, o crédito puxa os outros negócios e o crédito viabiliza você a participar ou
estar mais presente no dia-a-dia do cliente e até mesmo das decisões estratégicas do cliente.
Então, a gente se sente muito confortável e com a recorrência desse negócio, é um negócio que a gente já
vem mostrando bastante tempo e que, de fato, é o coração da estratégia.

Relações com Investidores | Resultados 1T13

4

Sr. Pedro: Ok. Eu tenho mais uma outra pergunta. Dado o nível de Basiléia de vocês, essa recente
capitalização, a gente enxerga que tem mais espaço para alavancagem. Apesar do resultado resiliência, o
ROE de vocês acabou caindo por causa dessa maior capitalização.
Como que vocês enxergam o cenário brasileiro para estar crescendo crédito no ritmo que vocês cresceram
(que foi muito bom) dado que vocês têm um bracinho forte, que a carteira de vocês é prazo curto, então,
vocês têm um desafio de originar para manter a carteira e para fazer a carteira crescer.
Até onde vocês acham que vocês conseguem crescer a carteira de crédito ao longo de 2013 e alavancar o
banco um pouquinho mais para conseguir tirar uma rentabilidade maior?
Sr. Norberto: Pedro, a tua pergunta muito boa porque, de fato, a gente teve, como você menciona aí, o
ROE de 15,5 é um bom ROE na nossa a avaliação. A gente está bastante satisfeito, mas de fato foi
bastante impactado pelo aumento de capital. O banco antecipou bastante o plano de capital no ano
passado e este ano, e concluiu aí as operações que deram acima de R$ 170 milhões de capital novo (o
capital nível 1 para o banco) e, então, deixa a gente numa situação bastante confortável em termos de
alavancagem de balanço.
De fato, o banco é pouco alavancado em relação a seus pares, vamos dizer assim. A gente tem um
guidance de crescimento de carteira entre 12 e 15% para este ano, que a gente consegue enxergar com
bastante tranquilidade apesar do cenário macro.
O cenário macro é mais delicado, ele vem sendo (na verdade não é uma surpresa), o cenário macro de
Brasil ele venha se mostrando mais delicado desde o ano passado, desde o final do segundo trimestre e
passando pelo terceiro e quarto trimestre. Mas a gente vê, especialmente depois do carnaval, esse ano a
gente viu uma retomada importante dos negócios, permitiu que a gente crescesse a carteira quase 6%, que
você viu crescer no primeiro trimestre.
Mas a gente está muito confortável com o guidance. O banco está muito confortável em termos de capital
e eu acho que é o grande ponto aí, na verdade. O banco tem espaço e tem recursos para poder aproveitar
oportunidades que venham a aparecer e, sem dúvida nenhuma, as oportunidades estão aparecendo.
Então, a oportunidade certa de crescimento de carteira a gente tem um recurso e o conforto para poder
seguir, para poder tomar vantagem dessas oportunidades.
Então, é com muita calma, sem ansiedade, olhar para as oportunidades que aparecem e ver como é que a
gente pode crescer como a gente vem crescendo o balanço de maneira responsável. Mas de fato, acho que
o teu ponto importante; o banco tem espaço para crescer alavancagem e está preparado para isso.
Sr. Pedro: Ok. Muito obrigado.
Sr. Norberto: Obrigado Pedro.
Operadora: Com licença, lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
Sr. Norberto: Tem uma pergunta que vem via Internet, do Leonardo Landin da Supernova Investimentos.
O Leonardo pergunta o seguinte: como tem se comportado a concorrência em termos de taxas de apetite
ao risco junto à base de clientes do PINE? Alguma mudança significativa pós-baixa de juros pelos bancos
públicos?
Olha Leonardo, boa pergunta. A gente observou – eu vou falar aí dos últimos 12 meses para gente ver um
pouco mais de escopo de tempo na observação – de fato, uma queda marginal nos spreads, e uma queda
marginal nos spreads acho que em boa parte acompanhada da queda importante que o banco teve (ou que
o mercado teve) da taxa básica de juros.
Então, existe alguma elasticidade de spread em relação à taxa básica de juros. Obviamente que no setor
que o banco opera, que o setor corporativo (empresas acima de R$ 500 milhões de faturamento) essa
elasticidade menor do que se o banco operasse no middle ou no varejo, enfim. Esses setores certamente
tem uma elasticidade de spread muito maior à taxa básica.
Mas, de fato, a gente não é imune a isso. A gente observou uma queda de spreads e a impressão que nos
dá é que a gente está chegando num ponto de consolidação em que estes spreads estendem à se
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estabilizar. É o que a gente tem observado ali recentemente na margem, é o que a gente espera que
aconteça aí para frente e.
Obviamente que o mercado é muito dinâmico e tudo isso muda, mas a impressão que tem nos dado da
atividade mais recente é que os spreads tendem a se estabilizar.
A gente viu alguma participação dos bancos públicos, sem dúvida, no nosso segmento, mas a gente tem
sentido também que essa participação tem diminuído recentemente. Então, por isso que nos dá essa
sensação importante aí dia provável estabilização dos spreads para frente.
Operadora: Novamente, para fazer uma pergunta e favor digitar asterisco um.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra Sr. Norberto
Zaiet Junior para as considerações finais. Por favor, senhor Norberto, pode prosseguir.
Sr. Norberto: Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês na nossa conferência. O
banco continua bastante confortável com sua estratégia, com os negócios e confiante no business para
frente.
Agradeço também as perguntas. Bom dia a todos.
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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