Local Conference Call
Banco Pine
Resultados do Primeiro Trimestre de 2014
13 de Maio de 2014

Sessão de Perguntas e Respostas
11:30
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.Gilberto Tonello, GBM Brasil.
Sr. Gilberto: Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu tenho 2 perguntas aqui.
Eu queria ver se vocês poderiam primeiro comentar para gente sobre a carteira
de crédito. A gente viu que neste primeiro trimestre basicamente a linha de
capital de giro, a linha de repasses ficaram em linha; quem cresceu ou quem
puxou um pouco as carteiras mais no trimestre foi a linha de trade finance.
Então, se vocês puderem comentar um pouco, a gente sabe que o primeiro
trimestre é um trimestre sazonalmente mais fraco e só as perspectivas que
vocês estão tendo para a carteira de crédito este ano. E depois eu faço minha
segunda pergunta.
Sr. Norberto: Está bom, Gilberto, obrigado pela pergunta. A gente está
olhando para a carteira de crédito, você tem razão; o primeiro trimestre é um
trimestre que é afetado, e um trimestre fraco, é um trimestre que tem a sua
sazonalidade, eu acho que isto explica também a carteira de trade funds, a
sazonalidade típica do período para o aumento de financiamento ao comércio
exterior.
A gente está olhando para a carteira de crédito, a gente mantém o guidance
para a carteira de crédito, o guidance que a gente colocou no final do ano
passado/comecinho deste ano é um crescimento entre 8 a 12%.
Obviamente que eu acho que a gente está olhando a olhos de hoje um
crescimento na ponta de baixo, dos 8%, mas a gente continua mantendo o
guidance.
Sr. Gilberto: Perfeito. E a minha segunda dúvida é referente ao índice de
Basiléia. A gente sabe que é uma foto do último dia, mas (até vocês
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comentaram) o vencimento de 20% está em 17, o índice de Basiléia caiu a um
nível que a gente não está acostumado a ver.
Eu só queria saber se vocês vão manter nestes níveis ou se vocês pretendem
emitir mais dívidas subordinadas e como vocês estão vendo também este
índice mantido em virtude das mudanças de Basiléia III?
Sr. Norberto: Tá, olha, em relação ao índice, o Tier I subiu um pouquinho, né,
o Tier II de fato foi impactado pela Pine-17.
O mercado de dívida subordinada é um mercado que a gente tem olhado, tá,
mas obviamente eu acho que você matou a resposta na pergunta; porque você
olhar para o mercado de dívida subordinada agora é olhar com uma série de
incertezas sobre como é que você faz esta dívida ficar complient com Basiléia
III.
A gente teve poucas emissões, na verdade, eu acho que teve uma só emissão
que foi complient com Basiléia III, que eu acho que foi o Banco do Brasil, né, e
a gente acho que precisa ver um pouco mais de mercado nisto e ter um pouco
mais de clareza mesmo em relação às regras de Basiléia III e como é que isto
pode ser colocado dentro de um núcleo de subordinação de uma emissão de
dívida subordinada.
Então, é um mercado que a gente olha, mas é um mercado que a gente, enfim,
olha, mas está com incerteza com relação a ele.
Então, eu não consigo ver uma emissão de dívida subordinada no curto prazo,
né, é uma coisa que a gente vai estar de olho.
Em relação à manutenção do índice ou como é que o índice deve se
comportar; o índice está bastante tranquilo em relação, vamos dizer ao nosso
crescimento, a nossa meta ou o que a gente está esperando de crescimento de
carteira de crédito para este ano.
Então, a gente não está preocupado com isto, está folgado, tem bastante
espaço para gente seguir com o plano de crescimento do banco. Não é um
plano muito agressivo de crescimento de crédito, como a gente comentou na
tua primeira pergunta, né, então, a gente vê conforto.
Você sabe, a gente fez uma capitalização já no comecinho do ano passado...
terminou uma capitalização no comecinho do ano passado, isto deu uma folga
importante para o banco, a gente cresceu o balanço, se for olhar o crescimento
de crédito este ano foi um crescimento de crédito mais, vamos dizer, mais... de
1,6, né, um pouco mais baixo, mas nos 12 meses a gente vê um crescimento
de quase 20%.
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A gente cresceu bastante a carteira, gente está num nível de carteira que é
bastante confortável para o banco e acho que olhando para frente, o índice de
Basiléia deve se manter mais ou menos neste patamar e comporta o
crescimento que a gente espera para este ano, Gilberto.
Sr. Gilberto: Perfeito. Se me permite só mais uma última dúvida, neste
trimestre também a gente viu uma subida relativamente forte nos índices de
NPL até porque os índices do trimestre passado eles estavam bem baixos.
Se puderem comentar para a gente o que foi, ao que se deveu a este
movimento, se vocês já estavam esperando e se vocês acreditam que este
nível deve se manter durante o ano.
Sr. Norberto: Tá. Olha, nós acima de 90 dias, a gente, de fato, como você
falou, o trimestre passado estava de fato muito baixo, muito abaixo do que é a
média histórica, a gente até chegou a comentar isto no call do trimestre
passado. De fato, 0,1 não é uma coisa que você não espera que se mantenha.
A 0,7 já é alguma coisa mais em linha com o histórico do banco. Acredito que
deva ficar... é difícil falar, né, a gente está num ano atípico em que você tem
uma série de eventos acontecem, né, além de Copa e tem numa eleição aí
pela frente, ou seja, a gente tem um ano de muitas paradas e de muitas
incertezas.
Então, é difícil comentar sobre o índice de NPL, mas a minha impressão a
olhos de agora, é que a gente tem um índice estável. Pode ser que a gente...
talvez o movimento ainda não tenha terminado, a gente chegue aí mais perto
de 1% deste índice acima de 90 dias, mas é um índice nada fora, não
esperamos que seja nada fora do que tem sido o histórico recente do banco.
Então, eu acho que é por aí. A gente teve um pouco de incremento nos índices
de curto prazo, mas boa parte disso daí já foi resolvido neste trimestre, então, é
uma foto do final do trimestre passado, durante o trimestre aqui boa parte
destes atrasos de curto prazo já foi resolvido.
Então, o que a gente espera a olhos de agora é uma manutenção, é uma
estabilidade ao redor do que é o nível histórico do banco e pode ser que 0,7...
tá?
Sr. Gilberto: Perfeito. Muito obrigado.
Sr. Norberto: Obrigado Gilberto.
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
Sr. Norberto: Pessoal, chegou uma pergunta que pela internet, né, enquanto a
gente não tem outras perguntas aí. Pergunta do César Paiva, da Real Investor:
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“Qual a expectativa para a Pine Investimentos nos próximos trimestres? O algo
relevante no pipeline?”
Resposta: Olha, pergunta muito boa porque de fato o pipeline está robusto, o
pipeline de operações e o pipeline de mandatos é um pipeline bom e grande. O
que está impactando a Pine Investimentos é, de fato o mercado, é um mercado
mais difícil.
A gente atua no nicho (especialmente quando a gente fala de mercado de
capitais e renda fixa) o banco atua num nicho que não é o nicho do emissor
freqüente; não é um emissor de todo o dia, é o emissor eventual, é o primeiro
emissor, e para este mercado é um mercado que está... que tem tido, vamos
dizer, menor demanda, especialmente no mercado local.
A gente tem visto... a gente participou de uma série de operações no mercado
internacional no ano passado, a gente tem olhado operações no mercado
internacional agora este ano, eu acho que o investidor externo tem um pouco
mais de apetite (o investidor estrangeiro) no nicho de high yeld e acho que
algumas operações devem sair aí.
Estamos intensamente trabalhando nisto, o que mostra, vamos dizer, que foi
um acerto a gente ter de fato montado a Pine Securities lá em Nova York; ela
tem trazido bastante fluxo de operações e bastante mandatos aqui para o
negócio de banco de investimentos, enquanto o mercado local ainda está mais
incerto para este nosso nicho.
Então, o que a gente espera para os próximos trimestres é que a gente consiga
ter um pouco de fluxo em relação às emissões internacionais, não estamos
vendo um mercado muito propício dadas as incertezas que a gente já
comentou aqui na pergunta passada do Gilberto em relação a tudo que tem
para acontecer durante este ano, talvez eu acho que o mercado de capitais do
nosso nicho não deve decolar de maneira significativa, então, a gente espera
uma performance da Pine Investimentos um pouco menor do que a gente
gostaria que fosse.
A gente está trabalhando sempre ao redor de 5 a 10, a gente esteve
trabalhando nos últimos anos e mais perto de 10 do que nos 5. Talvez este ano
a gente trabalhe mais perto dos 5 do que do 10, mas muito mais por uma falta
de reação de mercado do que de fato pela demanda, pelos mandatos. Os
mandatos estão aí e a gente está trabalhando neles intensivamente.
Sr. Norberto: Tem uma outra pergunta aqui pela internet, do Rodrigo Gratt da
GTI:
“Bom dia, qual é a tendência para o índice de eficiência e qual patamar o banco
espera manter nos próximos anos?”
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Resposta: Olha, o índice de eficiência a gente tem um, vamos dizer, um
controle de despesas aqui do banco que é um controle bastante rígido,
bastante estrito e a gente olha para isto como lição de casa todo dia.
Então, a gente tem passado cada vez mais estritamente por um controle de
custos aqui no banco e isto vai afetar o índice de eficiência positivamente.
Apesar de os negócios, do mercado menos ativo a gente tem gerado receita de
maneira recorrente, eu acho que se gente mantiver uma estabilidade aí dos
níveis de receita, uma estabilidade talvez um pequeno crescimento aí dos
níveis de receita durante os próximos trimestres com um controle rígido de
despesas, que a gente tem, a gente vê uma tendência de melhora do índice de
eficiência para frente.
Sr. Norberto: Tem ainda mais uma pergunta pela internet, que eu vou ler aqui,
que a do Marcelo Lopes, da L2 Capital Market:
“Prezados, gostaria de saber mais informações sobre a recompra anunciada há
pouco. O Pine tem data marcada para vender estas ações; isto não é
perigoso? E se o preço das ações na época da venda estiver abaixo do preço
de hoje; qual o impacto no resultado do banco? Obrigado.”
Resposta: Olha, Marcelo, a gente tem operado bem o programa de recompras,
acho que a gente... vai depender muito da nossa perícia de fato em operar este
programa de recompra daqui para frente.
Obviamente eu não posso te dar muitos detalhes de como é que a gente vai
fazer isto, mas eu acho que o que a gente quis passar para o mercado é que a
gente tem disposição de comprar estas ações, de comprar este lote que foi
anunciado.
Eu acho que a gente vai... a gente tem até algum tempo, de fato, tem data para
vencer, mas a gente conseguiu também com a Bovespa acho que um
escalonamento bastante razoável em termos do prazo, quer dizer, não é que
de fato a gente tem que vender estas ações todas num certo momento, é um
escalonamento.
Eu acho que o escalonamento dá condições para a gente operar este
programa de maneira racional e maneira coerente aí nos próximos meses.
Operadora: Novamente, para fazer uma pergunta favor digitar asterisco um.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
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Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de
passar a palavra ao Sr. Norberto Zaiet Junior para as considerações finais. Por
favor, senhor Norberto, pode prosseguir.
Sr. Norberto: Eu gostaria de agradecer a todos a presença no nosso call deste
primeiro trimestre e continuamos bastante confiantes com a nossa estratégia
de negócios e vamos seguir implementando e desenvolvendo esta estratégia
ao longo dos próximos trimestres.
Muito obrigado e 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.

6

