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1. INTRODUÇÃO
1.1. Objetivo

Este relatório visa atender às determinações do Banco Central do Brasil requeridas através da
Circular BACEN nº 3.678 de 31 de outubro de 2013. Este normativo dispõe sobre a divulgação
de informações referentes à gestão de riscos, apuração do montante dos ativos ponderados
pelo Risco (RWA) e apuração do patrimônio de referência exigido (PRE) de que trata a Resolução
CMN nº 4.193 de 01 de março de 2013, bem como à adequação do Patrimônio de Referência
(PR) de que trata a Resolução CMN nº 4.192 de 01 de março de 2013.
Adicionalmente, este relatório trata dos requerimentos da Resolução CMN nº 4.557 de 23 de
fevereiro de 2017 publicada pelo Banco Central do Brasil, onde dispõe sobre a estrutura de
gerenciamento integrado de riscos e capital. O Pine está classificado no Segmento 3 (S3)
conforme definido na Resolução CMN nº 4.553 de 30 de janeiro de 2017.
Os respectivos normativos exigem das instituições financeiras a divulgação de informações
referentes à gestão de riscos e à adequação de seu capital à sua exposição aos riscos. Os dados
nele presentes foram elaborados com base nas informações consolidadas referentes ao
exercício de março de 2018.
Outras informações sobre o Pine, incluindo o acesso às demonstrações financeiras, podem ser
acessadas através do site: http://www.pine.com/ri.

1.2. Contexto Operacional

O Pine é um Banco de atacado focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo com seus
clientes e investidores. A estratégia baseia-se em conhecer cada cliente profundamente,
entendendo seu negócio e seu potencial, de modo a construir soluções e alternativas financeiras
personalizadas. Esta estratégia requer diversidade de produtos, capital humano qualificado,
administração de riscos e capital de forma eficiente e as características consistentemente
desenvolvidas pelo Banco: agilidade, transparência e confiança.
O Pine acredita que agilidade e proximidade no atendimento aos clientes são marcas registradas
da instituição, graças ao seu modelo de gestão caracterizado por uma estrutura interna enxuta,
com poucos níveis hierárquicos e uma cultura baseada na meritocracia, que privilegia o
desempenho dos melhores talentos, que marcam o compasso de crescimento do Banco em seus
mais de vinte anos de existência.
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O Pine trabalha para manter relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Acompanha
ativamente os setores de atuação dos clientes e suas necessidades de negócio com o objetivo
de criar relacionamentos sólidos e mutuamente benéficos. O Pine acredita ser capaz de acessar
rapidamente os riscos de crédito de seus clientes, aprovar linhas de crédito e, desse modo,
desvendar suas necessidades financeiras de uma maneira eficiente.
O modelo de negócios do Banco é dividido em três principais linhas de atuação: Crédito
Corporativo, Mesa para Clientes e Pine Investimentos.
O Crédito Corporativo oferece produtos tradicionais de crédito a empresas de médio e grande
porte. Como parte do modelo de negócios, cada officer de originação do Pine tem em média
25 grupos econômicos em sua carteira de clientes, possibilitando que cada empresa seja
acompanhada muito de perto e de forma extremamente personalizada;
A Mesa para Clientes oferece produtos de hedge para empresas, com o objetivo de proteger e
administrar riscos de mercado presentes nos balanços dos clientes. Os mercados de atuação
são, principalmente, Juros, Moedas e Commodities. O Pine oferece os principais produtos de
derivativos, entre eles NDF (Non Deliverable Forward), estruturas de opção e swaps; Além dos
produtos de hedge, a mesa de clientes conta com as vendas especializadas, que oferece
produtos complementares aos tradicionais, como seguros, parcerias com meios de pagamentos,
cobrança simples e vinculada.
A Pine Investimentos, unidade de produtos de Banco de Investimentos do Pine, atua com
profundo alinhamento junto aos clientes oferecendo soluções customizadas e diferenciadas nas
áreas de Mercado de Capitais, Assessoria Financeira, Project & Structured Finance.
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2. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E SOCIETÁRIAS

2.1. Balanço Patrimonial

A seguir, o comparativo do balanço patrimonial do Pine entre as versões Consolidado Prudencial
e de Publicação. As informações apresentadas no consolidado Prudencial são suficientemente
detalhadas de forma que os elementos patrimoniais divulgados no Anexo I são identificados na
última coluna da tabela a seguir.

ATIVO
CIRCULANTE E REÁLIZAVEL A LONGO PRAZO
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Aplicações no mercado aberto
Aplicações em depósitos interfinanceiros
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
Carteira própria
Vinculados a compromissos de recompra
Instrumentos financeiros derivativos
Vinculados à prestação de garantias
Relações interfinanceiras
Pagamentos e recebimentos a liquidar
Depósitos no Banco Central do Brasil
Operações de crédito
Operações de crédito - setor privado
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa
Outros créditos
Avais e Fianças Honradas
Carteira de câmbio
Rendas a receber
Negociação e Intermediação de Valores
Diversos
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa
Devedores por depósito em garantia
Outros valores e bens
Bens não de uso próprio
Despesas antecipadas
PERMANENTE
Investimentos
Investimento em entidade não financeira que componha o conglomerado
Imobilizado de uso
Intangíveis
Ativos Intangíveis adquiridos a partir de 1º de outubro de 2013
Ativos Intangíveis adquiridos antes de 1º de outubro de 2013
TOTAL DO ATIVO

Prudencial

Publicação

Diferenças

8.705.592
162.119
1.521.267
1.466.211
55.056
2.502.018
428.419
135.986
1.366.396
571.217
950
1
949
2.471.656
2.925.060
(453.404)
1.744.958
10.578
188.312
62.690
35.105
1.426.702
(31.132)
52.703
302.624
279.747
22.877

8.756.378
162.119
1.521.267
1.466.211
55.056
2.502.018
428.419
135.986
1.366.396
571.217
950
1
949
2.471.656
2.925.060
(453.404)
1.795.744
10.578
188.312
62.819
35.105
1.477.359
(31.132)
52.703
302.624
279.747
22.877

(50.786)
(50.786)
(129)
(50.657)
-

162.604
160.124
160.124
2.090
390
24
366

110.011
107.531
107.531
2.090
390
24
366

52.593
52.593
52.593
-

8.868.196

8.866.389

1.807

Ref. Anexo I

(d)
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PASSIVO

Prudencial

Publicação

7.870.317
4.019.514
18.936
112.883
3.887.695
479.480
130.198
300.034
49.248
1.203.326
1.203.326
562
416
146
3.439
3.439
562.948
92.913
260.870
209.165
1.418.650
1.418.650
182.398
1.003
26.041
2.533
42.511
42.164
347
110.310
15.414
94.896

7.868.510
4.017.596
18.899
112.883
3.885.814
479.480
130.198
300.034
49.248
1.203.326
1.203.326
562
416
146
3.439
3.439
562.948
92.913
260.870
209.165
1.418.650
1.418.650
182.509
1.003
26.152
2.533
42.511
42.164
347
110.310
15.414
94.896

69.579

69.579

-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Integralizados
Reservas de lucros
Reserva estatutária e legal
Dividendos adicionais propostos
Outras reservas
Ajuste de avaliação patrimonial
Títulos disponíveis para venda
Hedge de fluxo de caixa
Outros ajustes de avaliação patrimonial
( - ) Ações em tesouraria
Prejuízos acumulados

928.300
1.112.259
1.112.259
(3.175)
2.223
(23)
(5.375)
(15.572)
(165.212)

928.300
1.112.259
1.112.259
(3.175)
2.223
(23)
(5.375)
(15.572)
(165.212)

-

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.868.196

8.866.389

1.807

-

-

-

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Depósitos
Depósitos à vista
Depósitos interfinanceiros
Depósitos a prazo
Captações no mercado aberto
Carteira própria
Carteira de terceiros
Carteira de livre movimentação
Recursos de aceites e emissão de títulos
Recursos de LCA, LCI e LF
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior
Relações interfinanceiras
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
Correspondentes
Relações interdependências
Recursos em trânsito de terceiros
Obrigações por empréstimos e repasses
Empréstimo no exterior
Repasses do país - instituições oficiais
Repasses do exterior
Instrumentos financeiros derivativos
Instrumentos financeiros derivativos
Outras obrigações
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
Fiscais e previdenciárias
Negociação e intermediação de valores
Dívida subordinada
Dívida Subordinada Acima de 1 ano
Dívida Subordinada menor que 1 ano
Diversas
Provisão para passivos contingentes
Outras
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

( c ) Diferença refere-se as ações emitidas com expectativa de recompra.

Diferença

Ref. Anexo I

1.807
1.918
37
1.881
(111)
(111)
-

(f)

(a)

(b)
(b)
(c)
(c)

(e)
(b)
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2.1.1. Instituições Participantes do Conglomerado Pine (Prudencial e Publicação)

Empresas Consolidadas no Conglomerado Prudencial - 4060
Banco Pine S/A
Agência Grand Cayman
Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Pine Securities USA LLC
Pine Entre Verdes Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
Empresas consolidadas no Consolidado de Publicação
Banco Pine S/A
Agência Grand Cayman
Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Pine Securities USA LLC
Pine Entre Verdes Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
Pine Assessoria e Consultoria Ltda.
Pine Planejamento e Serviços Ltda
Pine Corretora de Seguros Ltda.
Pine Campo Grande Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

Ativo
8.943.127
276.366
60.741
28.098
470.067
Ativo
8.943.127
276.366
60.741
28.098
470.067
1.940
631
1.090
49.045

Patrimônio
Líquido
928.298
172.191
60.306
28.058
412.142
Patrimônio
Líquido
928.298
172.191
60.306
28.058
412.142
1.937
630
982
49.045

Atividade
Instituição Financeira
Dependência no exterior
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Corretora
SPE
Atividade
Instituição Financeira
Dependência no exterior
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Corretora
SPE
Consultoria
Consultoria
Corretora
SPE

As demais empresas integrantes do Consolidado Econômico-Financeiro que não fazem parte do Conglomerado Prudencial, apresentadas na tabela
anterior, também fazem parte do processo de gerenciamento de riscos da Organização.

As demais empresas integrantes do Consolidado Econômico-Financeiro que não fazem parte do
Conglomerado Prudencial, apresentadas na tabela anterior, também fazem parte do processo
de gerenciamento de riscos da Organização.

2.2. Política das Participações Societárias
As Demonstrações Contábeis do Banco Pine e de suas Controladas foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações,
em conjunto com as normas do Conselho Monetário Nacional, BACEN e da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), quando estas não conflitam com as normas emitidas pelo BACEN.
As participações societárias são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial ou pelo
método de custo. As participações societárias no exterior são registradas pelo valor original em
moeda estrangeira, convertido para reais, pela taxa de conversão da data da aquisição do
investimento. A atualização cambial é efetuada pela variação entre a taxa de venda PTAX
divulgada pelo Bacen para as respectivas moedas estrangeiras dos países onde os investimentos
estão estabelecidos.
As participações em outras empresas quando não representam intenção de permanência, são
classificadas em Títulos e Valores Mobiliários e, de acordo com a designação definida em
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conformidade com as estratégias da Administração, são reconhecidas pelo seu valor justo, em
outros resultados abrangentes.
A escolha do método a ser utilizado está de acordo com a legislação pertinente, a saber:
 Método de equivalência patrimonial: O cálculo do investimento avaliado pelo método de
equivalência patrimonial é realizado mensalmente, com base no balanço patrimonial
ou no balancete de verificação levantado na mesma data ou até, no máximo, dois meses
antes, efetuando-se, nessa hipótese, os ajustes necessários para considerar os efeitos
de fatos extraordinários e/ou relevantes no período. Os balanços patrimoniais ou
balancetes de verificação dos investimentos no exterior são adaptados aos critérios
contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais (pela cotação de fechamento),
sendo seus efeitos reconhecidos no resultado do período.
 Método de custo: São avaliados pelo custo os investimentos em títulos patrimoniais de
outras sociedades, quando classificados no subgrupo Investimento do Ativo Não
Circulante, desde que tais sociedades não sejam consideradas coligadas ou controladas
(inclusive controladas em conjunto). Por esse método, os investimentos são registrados
pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas.

Os investimentos em controladas foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os
demais investimentos foram registrados ao custo deduzido de provisão para perdas, quando
aplicável.
Em 2017 não ocorreram alterações significativas em políticas relacionadas às participações
societárias.
Abaixo, o valor referente às participações societárias não classificadas na carteira de
negociação que compreende os investimentos registrados no ativo permanente:

Participação Societária (*)
Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Pine Securities USA LLC
Pine Entre Verdes Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
Pine Assessoria e Consultoria Ltda.
Pine Planejamento e Serviços Ltda
Pine Corretora de Seguros Ltda.
Pine Campo Grande Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

Valor contábil
60.306
28.058
412.142
1.937
630
982
49.045

(*)

As empresas apresentadas são de capital fechado, não negociadas em bolsa; não possuem preço cotado
no mercado, bem como, sem a ocorrência de ganho/perda na venda/liquidação, não realizado,
reconhecidos ou não reconhecidos.
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3.ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CAPITAL

A gestão de riscos e capital é um dos pilares da administração bancária. Neste contexto, e
dentro dos princípios da governança corporativa, o Pine dispõe de uma estrutura de
gerenciamento de riscos e capital compatível com sua estratégia de crescimento e com a
complexidade de suas operações, onde objetiva a identificação, mensuração, avaliação,
monitoramento, reporte, controle e mitigação das modalidades de riscos plenamente alinhados
com o monitoramento e planejamento do capital existente, bem como a avaliação das
necessidades de capital para fazer frente aos riscos aos quais está exposto.
Na estrutura de gerenciamento integrado de riscos e capital implantada no Pine, no primeiro
nível da Administração encontram-se o Conselho de Administração (CA) e o Comitê de Gestão
de Riscos e Capital (CGRC). O CA é a entidade principal que tem como objetivos estabelecer as
diretrizes, políticas e o apetite ao risco, dentre outras atribuições, para a gestão de riscos e
capital. O CGRC tem por principais atribuições assessorar e subsidiar o CA no desempenho de
suas atribuições relacionadas à gestão conjunta de riscos e de capital.
Por sua vez, além do CGRC como sendo o comitê de alto nível na perspectiva da gestão
integrada na estrutura implantada no Pine, existe um conjunto de Comitês deliberativos para
tratar de temas específicos e alinhados com a gestão de riscos e capital, onde estão descritos
a seguir.
Alinhado com a Administração e de forma integrada, encontram-se os níveis executivos, desde
a Presidência-Executiva, a Vice-Presidência de Finanças Riscos e Créditos até os gestores das
áreas administrativas. Estes executivos têm a responsabilidade, de forma conjunta e integrada,
pelo comando do gerenciamento de riscos e capital no Pine, no tocante às suas funções
executivas de planejamento, monitoramento e controle, sendo suportadas com equipes
especializadas de forma que os riscos e o capital sejam administrados de acordo com as políticas
e procedimentos estabelecidos, bem como a geração de informações a partir de relatórios
gerenciais para toda hierarquia. Na estrutura do Pine, o titular da Vice-Presidência de Finanças
Riscos e Créditos exerce as funções de Diretor de Gerenciamento de Capital (DGC) e Chief Risk
Officer (CRO).
Ainda na respectiva estrutura de gerenciamento de riscos e capital no Pine, no nível das áreas
administrativas, o Pine dispõe-se da Superintendência Executiva de Gestão de Riscos, onde tem
o seu escopo orientado na gestão de todas as modalidades de riscos e na apuração do capital
regulatório, e da Diretoria de Planejamento, Controle e RI, onde está responsável pelo
gerenciamento e planejamento de capital, além de outras atribuições. As áreas de Gerências
de Riscos têm como atribuição identificar, mensurar, controlar, avaliar e administrar os riscos,
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assegurando a consistência entre os riscos assumidos e o nível aceitável do risco definido pelo
Pine.
Desta forma, no escopo da Governança Corporativa, o gerenciamento de riscos e capital no
Pine é realizado por meio do monitoramento, análises, debates, sugestões e, por fim, de
decisões colegiadas, desde a Administração até os Comitês específicos, contando com a
participação dos gestores das áreas de negócios e administrativas.
Assim sendo, a estrutura de gerenciamento integrado de riscos e capital no PINE está
demonstrada na figura abaixo:

Comitê de
Gestão de
Riscos e Capital

Conselho de Administração
Diretor
Presidente
Executivo
VP Finanças,
Riscos e
Crédito

CRO/DGC
(*)

Supcia Exec
Gestão
de Riscos

Diretoria de
Planejamento,
Controle e RI

Riscos
de Crédito
e Socioamb.

Riscos
de Mercado
e IRRBB

Risco
de
Liquidez

Risco
Operacional
e Controles
Internos

Comitê de
Portfólio

Comitê de
Tesouraria

Comitê de
Ativos e
Passivos

Comitê
Risco Operac
e Contr.Int.

Integração dos
Riscos e
Capital

...

Apuração
do Capital
(DLO)

Planejamento
de Capital

Comitê
Executivo

(*) CRO = Chief Risk Officer /
DGC = Diretor de Gerenciamento de Capital

A estrutura de gerenciamento de riscos e capital no Pine está em conformidade com as
determinações estabelecidas na Resolução 4.557/17 do CMN, bem como o alinhamento com as
melhores práticas de mercado.
O Pine compreende que a sua estrutura apresentada atende os requisitos de:
i)

integração, onde permeia a totalidade da instituição, desde a Administração até às
áreas administrativas e de negócios, bem como a existência de comitês
deliberativos;

ii)

abrangência, onde permite a Administração obter a visão global das exposições do
Pine aos riscos frente às necessidades de capital; e

iii)

otimização, de forma a permitir uma total agilização nas decisões corporativas no
gerenciamento de riscos e capital no Pine.
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3.1. Responsabilidades e Atribuições

A partir da descrição na seção anterior da estrutura de gerenciamento de riscos e capital no
Pine, o processo integrado conta com a participação dos níveis hierárquicos desde a
Administração até às áreas administrativas, considerando as atribuições e responsabilidades
descritas abaixo, bem como o atendimento das disposições na Resolução nº 4.557/17 do
Conselho Monetário Nacional.
 Conselho da Administração, contando com auxílio do Comitê de Gestão de Riscos e
Capital é responsável por:
 Aprovar as estratégias, políticas e estruturas de gerenciamento de riscos e capital;
 Fixar e revisar os níveis de apetite e limites de exposição aos riscos;
 Aprovar os testes de estresse no tocante a premissas, cenários e impactos;
 Aprovar a políticas e planos de continuidade dos negócios, contingência de liquidez e
contingências de capital;
 Assegurar a aderência da instituição às políticas, estratégias e limites, bem como
correções tempestivas;
 Assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de
gerenciamento de riscos e capital, de forma independente, objetiva e efetiva;
 Garantir que a estrutura remuneratória não incentive comportamentos incompatíveis
com os níveis de apetite por riscos fixados;
 Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na instituição;
 Nomeação e destituição do Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO);
 Assegurar a manutenção de níveis adequados e suficientes de capital e liquidez.

 O Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO-Chief Risk Officer):
 Supervisionar o desenvolvimento, a implementação e o desempenho da estrutura de
gerenciamento de riscos, incluindo seu aperfeiçoamento;
 Adequar-se à RAS e aos objetivos estratégicos da instituição, das políticas, dos
processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos no gerenciamento de riscos;
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 Ser responsável pela adequada capacitação dos integrantes das áreas de gestão de
riscos, acerca das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos da
estrutura de gerenciamento de riscos, mesmo que desenvolvidos por terceiros;
 Subsidiar e participar do processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas ao
gerenciamento de riscos e de capital, auxiliando o Conselho de Administração.
 O Diretor de Gerenciamento de Capital (DGC):

 Elaborar as políticas, estratégias e controles para o gerenciamento de capital;
 Estruturar sistemas, rotinas e procedimentos para o gerenciamento de capital;
 Avaliar os impactos no capital dos resultados do programa de testes de estresse;
 Elaborar o plano de capital e plano de contingência de capital;
 Avaliar a adequação do capital, considerando os níveis do PR, do Nível I e do Capital
Principal aos riscos incorridos.

3.2. Comitês
Os comitês deliberativos vigentes e relacionados com a estrutura de gerenciamento de riscos e
capital no Pine, e demonstrados na figura da estrutura apresentada na seção inicial, estão
descritos abaixo.
 Comitê de Gestão de Riscos e Capital
O Comitê de Gestão de Riscos e Capital, com periodicidade trimestral, tem a missão de ser a
consolidação e compilação dos outros comitês deliberativos, onde tem por objetivo apoiar o
Conselho de Administração no desempenho de suas responsabilidades relativas à gestão de
riscos em todas as suas dimensões e de gestão de capital do Pine, tendo as seguintes
atribuições:
 Validar e propor ao Conselho de Administração, com periodicidade mínima anual, as
recomendações no tocante a estratégias, políticas, estruturas, apetite a riscos, limites,
testes de estresse, planos de continuidade e planos de contingência de liquidez e capital;
 Supervisionar a atuação e o desempenho do CRO, bem como a observância, pela diretoria
da instituição, dos termos da RAS;
 Monitorar e analisar o perfil de riscos assumidos e adequação dos níveis de capital e
liquidez.
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 Comitê de Portfólio
O Comitê de Portfólio, com periodicidade mensal, tem por objetivo analisar e realizar o
acompanhamento da Carteira de Crédito (Operações de Créditos, Financiamento de Câmbio,
TVM Privados e Derivativos) e das diretrizes de Risco de Crédito do Pine, tratando desde as
evoluções, composições, migrações e até a análise dos indicadores e metodologias no âmbito
do Risco de Crédito.
 Comitê de Tesouraria
O Comitê de Tesouraria, com periodicidade semanal, tem por objetivo analisar e avaliar o
cenário macroeconômico como subsídio às decisões de posicionamento dos traders, aprovar
políticas e limites operacionais, acompanhar os indicadores de Risco de Mercado no tocante a
limites de posição e do VaR, tanto na carteira de negociação (trading book) quanto na carteira
bancária (banking book), avaliar o consumo do capital de Risco de Mercado e efetuar análises
de backtesting e P&L do portfólio dos Books da Tesouraria.
 Comitê de Ativos e Passivos (ALCO)
O Comitê de Ativos e Passivos (ALCO - Asset and Liability Committee), com periodicidade
semanal, tem por objetivo discutir as posições e estratégias a serem utilizadas no
gerenciamento do risco de liquidez, desde a análise e projeção da liquidez no tocante a
desembolsos de ativos, geração de funding e precificação na Tesouraria até a definição dos
processos, instrumentos, relatórios, metodologias e conceitos a serem aplicados no efetivo
controle e monitoramento do risco de liquidez.
 Comitê de Risco Operacional e Controles Internos
O Comitê de Risco Operacional e Controles Internos, com periodicidade bimestral, tem por
objetivo supervisionar e validar as atividades envolvendo o risco operacional, considerando
identificação de eventos de risco decorrentes de falhas, deficiências ou inadequações nos
processos e tendo como objetivo a minimização dos impactos relevantes por meio do
monitoramento

dos

controles

internos

no

banco.

Adicionalmente,

considera-se

o

posicionamento do plano de continuidade operacional das atividades do Pine.
 Comitê Executivo
O Comitê Executivo, com periodicidade mensal no tocante ao gerenciamento de capital, uma
vez que trata de outros temas, tem por objetivo subsidiar o planejamento estratégico do Pine
e seu alinhamento com as áreas de negócios e administrativas, efetuando o planejamento e
monitoramento do capital e da atuação da instituição para os próximos exercícios.
Adicionalmente, este comitê trata dos requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital
Principal para o DLO.
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4. GERENCIAMENTO DE CAPITAL

4.1. Definição
O processo de gerenciamento de capital adotado pelo PINE obedece às seguintes diretrizes:
 Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que o Banco está sujeito;
 Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos
estratégicos do PINE;
 Monitoramento e controle do capital mantido pelo Banco.
Neste processo o PINE adota uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital
decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado.
O planejamento e monitoramento de capital no PINE são realizados pela Diretoria de
Planejamento, Controle e RI, sendo aprovados pelo Comitê Executivo e Conselho de
Administração.

4.2. Estrutura de Gerenciamento de Capital
O PINE possui uma estrutura de gerenciamento de capital compatível com sua estratégia de
crescimento e com a complexidade de suas operações, que objetiva o monitoramento do capital
econômico existente e a avaliação das necessidades de capital para fazer frente aos riscos aos
quais está exposto. O processo de gerenciamento de capital está alinhado às melhores práticas
de mercado e abrange todas as áreas envolvidas com a identificação e avaliação dos riscos
relevantes às operações do Banco.
A estrutura de gerenciamento de capital implementada pelo PINE possui:
 Políticas e estratégias para o gerenciamento de capital, claramente documentadas, que
estabeleçam procedimentos destinados a manter o PR, o Nível I e o Capital Principal em
níveis compatíveis com os riscos incorridos;
 Sistemas, rotinas e procedimentos para o gerenciamento de capital;
 Avaliação dos impactos no capital dos resultados do programa de testes de estresse;
 Plano de capital;
 Plano de contingência de capital;
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 Avaliação da adequação do capital;
 Relatórios gerenciais tempestivos para a diretoria da instituição, o comitê de riscos e o
conselho de administração, quando existentes, versando sobre:
 Eventuais deficiências da estrutura de gerenciamento de capital e ações para
corrigi-las; e
 Adequação dos níveis do PR, do Nível I e do Capital Principal aos riscos incorridos.
O processo de Gerenciamento de Riscos e Capital está alinhado às melhores práticas de mercado
e abrangem todas as áreas envolvidas com a identificação e avaliação dos riscos relevantes as
operações do Banco.

Abaixo estão descritas as responsabilidades de cada área ou órgão no processo de
gerenciamento de capital:
 Conselho de Administração, Comitês e Diretor Presidente Executivo
Compete às estruturas acima o acompanhamento e a aprovação de estratégias e planos de
aprimoramento das atividades de controle e gestão de riscos, especialmente as que dizem
respeito à manutenção de capital em nível adequado à cobertura de riscos.
 CIB
A área de CIB é responsável pela execução do Planejamento Estratégico, adequando sua força
de vendas em linha com o planejamento, a fim de torná-lo efetivo e viável.
 Negócios
A responsabilidade da área de Negócios no processo de gerenciamento de capital está dividida
em 4 (quatro) frentes de atuação, conforme abaixo:
Research Macro / Commodities
A área de Research elabora cenários macroeconômicos a fim de visualizar a tendência nos
mercados em que o PINE atua. O Planejamento Estratégico do PINE é baseado nestes cenários.
Tesouraria, ALM e FLOW
A estrutura de Tesouraria, ALM e FLOW têm o objetivo de gerenciar o caixa do Banco, bem
como os riscos de mercado decorrentes da atuação do PINE.
Internacional e IF
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As áreas de Captação e Distribuição e a área Internacional tem o objetivo de atuar na geração
de funding com o mercado viabilizando assim a execução do planejamento estratégico.
Sales Desk e Structured Products
As áreas de Sales Desk e Structured Products têm o objetivo de realizar e negociar estruturas
de acordo com a necessidade dos clientes do banco, alocando o capital de maneira mais
eficiente e atuando na geração de receitas previstas no planejamento estratégico.

4.3. Plano de Capital
O Plano de Capital adotado pelo PINE é determinante para a elaboração do planejamento
estratégico e prevê em seu escopo:
 Metas

e projeções de capital;

 Principais
 Plano

fontes de capital da instituição; e

de Contingência de Capital.

Na elaboração do Plano de Capital são consideradas as seguintes situações:
 Ameaças

e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios;

 Projeções

dos valores de ativos e passivos, das operações não contabilizadas no balanço

patrimonial, bem como das receitas e despesas;
 Metas

de crescimento;

 Política

de Distribuição de Resultados; e

 Termos

da RAS.

 Processo de Elaboração do Plano de Capital
As principais premissas de crescimento / evolução dos negócios, possibilidade de funding e
liquidez adequada indicam a estrutura de capital necessária para atender as exigências legais
e as premissas de retorno requeridas.
Com base na evolução das metas descritas no parágrafo acima e por meio de um modelo de
Projeção de Basiléia, que considera todas as dimensões regulatórias requeridas, é feita uma
avaliação da necessidade de capital ao longo dos períodos subsequentes.
Ao longo das simulações do planejamento, o consumo de capital verificado deverá ser mantido
nos níveis adequados, e para tanto são estabelecidas as opções para a respectiva adequação.
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Instrumentos como dívidas subordinadas, parcerias estratégicas e aumento de capital são
inseridos no planejamento estratégico a fim de atender os níveis satisfatórios.
O modelo é submetido à aprovação e revisão da Diretoria e Conselho de Administração do PINE,
periodicamente ou sempre que ocorrerem mudanças em quaisquer das premissas.

4.4. Planejamento estratégico
O Planejamento Estratégico é pautado em cenários macroeconômicos suportados pela equipe
de Research, de forma a visualizar uma tendência dos mercados em que o PINE atua.
No item abaixo estão descritos os macro processos do Planejamento Estratégico, que é
elaborado a partir do entendimento claro desses cenários.
 Macro Processos do Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico é realizado em 4 (quatro) etapas, conforme abaixo:
 Etapa 1: a Controladoria inicia o processo de planejamento, estruturando reuniões com
o Comitê Executivo do PINE a fim de capturar as principais premissas que serão utilizadas
no modelo. A partir daí essas premissas são compiladas para obter uma primeira visão do
retorno e alavancagem projetados. Neste momento são analisados: funding e capital
necessário para suportar a evolução da carteira de crédito. São dimensionadas também
as possibilidades de geração de receita oriundas das demais linhas de negócio do Banco.
As despesas e a estrutura organizacional compatível para a execução dessas premissas
são determinadas considerando-se um nível adequado de eficiência. Com uma análise
final, observam-se todas as premissas internas e externas (políticas, legislações,
covenants, etc.) são atendidas;
 Etapa 2: São estruturadas reuniões com o representante de cada unidade de negócio
onde é apresentado o macro planejamento e iniciado um processo mais detalhado,
específico de cada negócio;
 Etapa 3: Após a consolidação dos modelos analíticos, confronta-se com o planejamento
original, a fim de verificar os principais gaps e, após a avaliação da administração,
quando são eliminadas as principais diferenças, chega-se num planejamento definitivo
para o ano;
 Etapa 4: O processo de planejamento é concluído em uma apresentação final facultativa
com a presença dos principais executivos da Instituição.
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 Execução do Planejamento Estratégico
Finalizado o Planejamento Estratégico do PINE, as metas são distribuídas entre os officers da
área de Corporate Banking, que são os responsáveis pelo relacionamento com os clientes. O
PINE adéqua a sua força de vendas de acordo com o planejamento, tornando-o efetivo e viável.
Abaixo está exemplificado o Planejamento Regional para atuação da área de Corporate
Banking:

 Acompanhamento do Planejamento Estratégico

Periodicamente, a Controladoria prepara uma projeção de resultados contendo o mês e o
trimestre correntes. Essa projeção é confrontada com o plano e possíveis desvios são apontados.
Com essa informação, a Alta Administração avalia a necessidade de adoção de medidas
corretivas de forma a convergir ao planejamento original ou ainda revisar e estabelecer um
novo planejamento para o período.
 Principais Indicadores
Os principais indicadores utilizados para o acompanhamento do planejamento estratégico e de
capital são:
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Carteira de Crédito Total;



% de Crescimento da Carteira de Crédito Total;



Índice de Alavancagem;



Lucro Líquido;



Patrimônio Líquido;



Retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE);



Patrimônio de Referência (PR);



Patrimônio de Referência Exigido (PRE);



Índice de Basileia Total, Nível 1 e Nível 2.

4.5. Monitoramento
4.5.1.Relatórios Gerenciais
O Banco PINE adota relatórios de acompanhamento para Alta Administração, conforme abaixo.
 Relatório de Monitoramento – Plano de Capital

Principais Indicadores
Balanço e Resultado

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Carteira de Crédito Total

Volume total da carteira de crédito

% Cresc Carteira de Crédito Total

Evolução percentual da carteira de crédito no período

Índice de Alavancagem

Carteira de Crédito / Patrimônio Líquido

Lucro Líquido

Lucro Líquido Total

PL Final Período

Patrimônio Líquido do final do período

ROAE

Retorno sobre o patrimônio líquido médio

Patrimônio de Referência

Patrimônio de Referência do final do período

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Patrimônio de Referência Exigido Patrimônio de Referência Exigido do final do período
Índice Basileia Total

Índice de Basileia calculado de acordo com os valores de PR e PRE do período

BIS Nível I

Índice de Basileia Nivel I

BIS Nível II

Índice de Basileia Nivel II

 Relatório gerencial sobre a adequação do capital
A descrição da estrutura de gerenciamento de capital está evidenciada em relatório de acesso
público, com periodicidade mínima anual, juntamente com as informações divulgadas no
relatório da Circular 3.477/09, ou seja, no site de RI do Banco PINE.
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4.5.2. Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO

Mensalmente a área de Monitoramento de Capital, dentro da estrutura de Gestão de Riscos,
calcula e informa ao BACEN e à alta Administração o índice de Basileia do PINE.

O instrumento utilizado para esta informação é o Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO,
que tem por objetivo apresentar os cálculos da alocação de capital nas parcelas de risco
monitoradas pelo BACEN, na data-base de apuração. Com base nessa alocação de capital
calcula-se o índice que é comparado ao limite vigente estabelecido pelo BACEN.
O DLO contém informações mensais sobre:

 Patrimônio de Referência (PR);
 Ativos Ponderados por Risco (RWA), que incluem RWA para o Risco de Crédito (RWACPAD),
RWA para o Risco Operacional (RWAOPAD), RWA para as parcelas de Risco de Mercado
(RWACAM, RWAJURs, RWACOM e RWAACS);

 Risco da Carteira “Banking” (RBAN);
 Razão de Alavancagem (RA);
 Detalhamento das Margens de Requerimento relativamente ao RWA (RWA Limite).
O sistema utilizado para a elaboração do Demonstrativo de Limites Operacionais - DLO é o
sistema Integral Trust. Nesse sistema é calculado o Patrimônio de Referência (PR), RWA para
Risco de Crédito (RWACPAD), o RWA para o Risco Operacional (RWAOPAD) e o Razão de
Alavancagem (RA), bem como também recebe o resultado do cálculo do RWA das parcelas de
Risco de Mercado (RWACAM, RWAJURs, RWACOM e RWAACS).

4.6. Composição de Capital
4.6.1. Requerimento de Capital Vigente e em Implantação
Os requerimentos mínimos de capital do Banco Pine são expressos na forma de índices que
relacionam o capital disponível, demonstrado na forma do Patrimônio de referência (PR), e os
ativos ponderados pelo risco (“Risk weighted assets” ou RWA). Estes requerimentos mínimos
seguem o conjunto[a] de resoluções e circulares divulgadas pelo Bacen ao longo de 2013 e que
implantam no Brasil os padrões globais de requerimento de capital conhecidos como Basileia
III.
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O PR consiste no somatório do Nível I (que compreende o capital principal e o capital
complementar) e do Nível II, conforme definido nos termos das Resoluções nº 4.192, 4.278 e
4.311 do CMN.
Os requerimentos mínimos de PR (Índice de Capital total), de Capital de Nível I e de Capital
Principal devem ser calculados de forma consolidada, aplicados às instituições financeiras
integrantes do Consolidado Financeiro, até 31 de dezembro de 2014. A partir de 1º de janeiro
de 2015, o Consolidado Financeiro será substituído pelo Conglomerado Prudencial, o qual
abrange não só as instituições financeiras como também administradoras de consórcio,
instituições de pagamento, sociedades que realizam aquisição de operações ou assumam direta
ou indiretamente risco de crédito e fundos de investimento nos quais o conglomerado retenha
substancialmente riscos e benefícios.
Para fins do cálculo desses requerimentos mínimos de capital, de acordo com a Resolução nº
4.193 do CMN, deve ser apurado o montante total do RWA como soma das parcelas dos ativos
ponderados pelo risco de crédito, risco de mercado e risco operacional. O Banco Pine utiliza as
abordagens padronizadas para o cálculo dessas parcelas, conforme estabelecido nas circulares
nº 3.644, 3.652, 3.679 e 3.696 para o risco de crédito, 3.643, 3.635, 3.636, 3.637, 3.645, 3.638,
3.639 e 3.641 para o risco de mercado e 3.640 e 3.675 para o risco operacional.
O requerimento mínimo de PR corresponde à aplicação de um fator “F” ao montante de RWA.
De 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2015, o fator F correspondia a 11%, atualmente
(2017) está em 9,25% e decaíra gradualmente até 8% em 1º de janeiro de 2019.
As normas do BACEN também estabelecem a criação do Adicional de Capital Principal, que
corresponde aos “buffers” (colchões de conservação (fixo), sistêmico e contracíclico
(variável)), bem como definem novos requisitos para qualificação dos instrumentos elegíveis a
Capital de Nível I ou Nível II. Conforme a Resolução CMN 4.193, o valor das parcelas ACP
Conservação aumentará gradualmente de 0,625%, a partir de 1º de Janeiro de 2016, para 2,5%,
a partir de 1º de Janeiro de 2019. Atualmente, conforme a Circular Bacen 3.769, o valor apurado
da parcela ACP contracíclico é igual a zero durante todo o período, podendo sofrer alteração
mediante nova definição do regulador.
Adicionalmente, instituem a redução gradual da elegibilidade do estoque de instrumentos
emitidos de acordo com a Resolução 3.444 do CMN.
O cronograma de implantação das regras de Basileia III no Brasil foi definido pelo BACEN
conforme abaixo:
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01/10/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019
Capital Principal
Nível I
Capital Total
Adicional de Capital Principal
ACP de Conservação (1)
ACP Contracíclico (2)
(3)

ACP Sistêmico
Capital Principal com adicional
Nível I com adicional
Capital total com adicional
Deduções dos ajustes prudenciais

4,5%
5,5%
11,0%
-

4,5%
5,5%
11,0%
-

4,5%
6,0%
11,0%
-

4,5%
6,0%
9,875%
0,625%

4,5%
6,0%
9,25%
1,25%

4,5%
6,0%
8,625%
1,875%

4,5%
6,0%
8,0%
2,5%

-

-

-

0,625%

1,25%

1,875%

2,5%

-

-

-

-

-

-

-

4,5%
5,5%
11,0%
0%

4,5%
5,5%
11,0%
20%

4,5%
6,0%
11,0%
40%

5,125%
6,625%
10,500%
60%

5,8%
7,3%
10,5%
80%

6,375%
7,875%
10,500%
100%

7,0%
8,5%
10,5%
100%

(1)

Considerado o limite superior (exigibilidade máxima), por conservadorismo.

(2)

Limite inferior (exigibilidade mínima).
ACP aplicavel as instituições não classificadas como D-SIB (do inglês “Domestic Systemically Important Bank”) .

(3)

A aderência do BACEN às normas recomendadas pelo Comitê de Basileia foi avaliada no final de
2013, através do programa “Regulatory Consistency Assessment Programme” (RCAP). As regras
vigentes no Brasil foram consideradas aderentes - nos termos do BIS, o Brasil foi considerado
uma “compliant jurisdiction” [b] - ou seja, os padrões de capital estabelecidos no Brasil
atendem aos requisitos mínimos internacionalmente vigentes. As divergências apontadas foram
consideradas pouco significativas, ou por serem mais conservadoras (ex.: a não permissão para
utilização de ratings externos no cálculo de capital de risco de crédito pela abordagem
padronizada) ou porque as diferenças serão eliminadas ao longo do cronograma estabelecido
pelo BACEN (ex.: dedução de ágios na apuração do capital principal).
(a) As Resoluções do CMN nº 4.192, nº 4.193 e nº 4.195, de 1º de março de 2013, em conjunto com as alterações
introduzidas pelas Resoluções nº 4.277, nº 4.278, nº 4.279, nº 4.280 e nº 4.281, de 31 de outubro de 2013, e a Resolução
nº 4.311, de 20 de fevereiro de 2014, bem como as 15 Circulares publicadas pelo BACEN em 4 de março do mesmo ano,
parcialmente alteradas em 27 de março de 2013 e em 31 de outubro de 2013 e 13 de março de 2014, são os normativos
que estabelecem as regras de Basileia III implantadas no Brasil.
(b) Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP). Assessment of Basel III regulations in Brazil, December
2013

 Detalhamento das informações relativas ao PR do Conglomerado Prudencial
O PR utilizado para verificar o cumprimento dos limites operacionais impostos pelo BACEN
consiste no somatório do Nível I e Nível II, onde:
Nível I: composto pelo Capital Principal, apurado a partir do capital social, certas reservas e
lucros retidos menos deduções e ajustes prudenciais, bem como pelo Capital Complementar;
Nível II: composto por instrumentos elegíveis, primordialmente dívidas subordinadas, sujeito a
limitações prudenciais.
A tabela abaixo apresenta a composição do PR segregado entre Capital Principal, Capital
Complementar e de Nível II considerando suas respectivas deduções e ajustes prudenciais:
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mar18

Conglomerado Prudencial
dez17
set17
jun17

Patrimônio de Referência - Nível I

769.088

780.136

784.345

1.021.140

Capital Principal
Patrimônio Líquido

769.088
928.298

780.136
908.450

784.345
915.345

1.021.140
1.126.706

Ajustes Prudencias (1)
Ganhos/perdas de ajustes a valor de mercado em DPV e derivativos

(159.210)
-

(128.314)
-

(131.000)
-

(105.565)
-

Patrimônio de Referência - Nível II
Dívidas Subordinadas
Ganhos/perdas de ajustes a valor de mercado em DPV e derivativos

25.298
25.298
-

24.406
24.406
-

31.456
31.456
-

30.287
30.287
-

794.387

804.542

815.801

1.051.428

Total do Patrimônio de Referência (PR)

Para mais informações sobre o PR e detalhamento das dívidas subordinadas consultar “Anexo 1
Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do PR” e
“Anexo 2 - Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR)”,
disponível no site http://www.pine.com/ri.

4.6.2. Detalhamento do Montante de Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

De acordo com a Resolução CMN 4.193, para fins do cálculo dos requerimentos mínimos de
capital, deve ser apurado o montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), obtido pela soma
das seguintes parcelas:

RWA =

RWACPAD

+

RWACAM + RWAJUR + RWACOM + RWAACS

+

RWAOPAD

, sendo:

RWACPAD = parcela relativa às exposições ao risco de crédito;
RWACAM = parcela relativa às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à
variação cambial;
RWAJUR = parcela relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de juros, cupons de juros
e cupons de preços e classificadas na carteira de negociação;
RWACOM = parcela relativa às exposições sujeitas à variação do preço de mercadorias
(commodities);
RWAACS = parcela relativa às exposições sujeitas à variação do preço de ações e classificadas na
carteira de negociação;
RWAOPAD = parcela relativa ao cálculo de capital requerido para o risco operacional.
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Para os cálculos das parcelas mencionadas acima, foram observados os procedimentos
divulgados pelo BACEN, por meio das Circulares e Cartas-Circulares, e pelo CMN, por meio de
Resoluções.
A tabela abaixo apresenta os valores dos ativos ponderados pelo risco do Banco Pine:

RWA
Ativos Ponderados pelo Risco de Crédito (RWACPAD)
FPR 2%
FPR 20%
FPR 50%
FPR 75%
FPR 85%
FPR 100%
FPR 250%
FPR 300%
FPR -100%
FPR -300%
CVA
Ativos Ponderados pelo Risco de Mercado
Exposição em Ouro, Moedas Estrangeiras e Câmbio (RWA CAM )
Taxa de Juros Prefixada em Real (RWA JUR1)
Taxa de Juros de Cupom de Moeda Estrangeira (RWA JUR2)

mar18

Conglomerado Prudencial
dez17
set17

jun17

5.546.562
27.161
32.405
15.779
1.274.021
4.060.614
84.798
51.784

5.591.355
21.056
33.767
157.413
1.491.606
3.675.781
107.695
54.411
49.626

5.701.667
23.105
29.846
147.373
1.424.304
3.915.573
50.158
54.827
56.480

6.131.639
19.095
41.124
145.786
2.158.628
3.498.038
129.774
67.504
71.691

536.568

419.656

408.547

615.446

28.174

9.051

54.288

25.349

47.293

137.038

77.416

112.389

179.606

132.281

184.649

253.773

Taxa de Juros de Cupom de Índice de Preços (RWA JUR3)

25.820

27.157

25.589

55.697

Taxas de Cupom de Juros (RWA JUR4)

20.035

19.568

39.622

45.946

188.916

54.735

26.984

122.292

46.725

39.827

-

504.165

454.071

454.071

442.486

6.587.295
691.666
19.167

6.465.082
678.834
8.522

6.564.285
689.250
8.316

7.189.572
754.905
2.053

Preço de Mercadorias (RWA COM )
Preço de Ações (RWA ACS)
Risco Operacional (RWAOPAD)
Montante RWA
Patrimônio de Referência Exigido
Risco de Taxa de Juros da Carteira Banking (RBAN)

-

4.6.3. Acompanhamento dos Índices e Margens
O Índice de Basileia é um indicador internacional definido pelo Comitê de Basileia de Supervisão
Bancária, que recomenda a relação mínima de 8% entre o capital e os ativos ponderados pelos
riscos. No Brasil, atualmente a relação mínima exigida é de 9,25% para PR, 6% para Nível I do
PR e 4,5% para Capital Principal conforme regulamentação vigente (Resoluções nº 4.192 e 4.193
do CMN).
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RWA

mar18

Conglomerado Prudencial
dez17
set17

jun17

Patrimônio de Referência (PR)

794.387

804.542

815.801

1.051.428

Patrimônio de Referência - Nível I
Capital Principal

769.088
769.088

780.136
780.136

784.345
784.345

1.021.140
1.021.140

6.587.295

6.465.082

6.564.285

7.189.572

12,1%
11,7%
11,7%

12,4%
12,1%
12,1%

12,4%
11,9%
11,9%

14,6%
14,2%
14,2%

Ativos Ponderados pelo Risco - RWA
Índice de Basileia
Índice de Nível I
Índice de Capital Principal

4.6.4. Adequação de Capital
O Patrimônio de Referência alcançou R$ 794.387, sendo R$ 769.088 classificados como capital
principal e R$ 25.299 como capital Nível II.
O total de ativos ponderados pelo risco (RWA) foi de R$ 6.587.295, sendo R$ 5.546.562
referentes ao RWA de risco de crédito, R$ 536.568 referentes ao RWA de risco de mercado e R$
504.165 referentes ao RWA de risco operacional.
O Índice de Basileia foi de 12,06%, sendo composto de 11,68% de Capital Principal e 0,38% de
Capital Nível II.
Visando garantir a solidez do Banco Pine e a disponibilidade de capital para suportar o
crescimento dos negócios, os níveis de PR foram mantidos acima do necessário para fazer frente
aos riscos, conforme evidenciado pelo Índice de Basileia, de Nível I e de Capital Principal.
4.6.5. Razão de Alavancagem
No 4º trimestre de 2015 entrou em vigor a Circular nº 3.748 que trata sobre Razão de
Alavancagem (RA), a qual avalia a razão entre o Capital Nível I e a Exposição total,
considerando-se a parcela off-balance (Limites, avais, fianças, e derivativos). Segue abaixo a
Razão de Alavancagem e resumo comparativo entre Demonstrações Financeiras Publicadas e
Razão de Alavancagem:
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Modelo Comum de divulgação de informações sobre a Razão de Alavancagem
Valor (R$mil)

Itens Contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)
1 Itens patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, titulos e valores mobiliários recebidos
5.998.279
por empréstimo e revenda a liq
2 Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I
(178.245)
3 Total das exposições contabilizadas no BP

4
5
6
7
8
9
10

11 Total das exposições relativas a operações com instrumentos financeiros derivativos

12
13
14
15

5.820.033

Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos
Valor de reposição em operações com derivativos
1.322.289
Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos
167.564
Ajuste relativo a garantia prestada em operações com derivativos
Ajuste relativo à margem de garantia diária prestada
Derivativos em nome de clientes em que não há a obrigatoriedade contratual de reembolso em função- de falência ou inadimplemento
Valor de referência ajustado em derivativos de crédito
Ajuste sob o valor de referência ajustado em derivativos de crédito
1.489.853

Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)
Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM
1.466.211
Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM
Valor relativo ao risco de crédito da contraparte
5.788
Valor relativo ao risco de crédito da contraparte em operações de intermediação
-

Total das exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de títulos
16 e valores mobiliários

1.471.999

Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)
17 Valor de referência das operações não contabilizadas no BP
18 Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP

1.673.751
(748.129)

19 Total das exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial

925.622

Capital e Exposição Total
20 Nível I
21 Exposição Total

769.088
9.707.507

Razão de Alavancagem (RA)
22 Razão de Alavancagem de Basileia III

7,92%

Em março de 2018 a instituição apurou uma razão de alavancagem de 7,92%, uma vez que a
exposição total alcançada foi de R$ 9,7 bilhões e o Patrimônio de Referência Nível I foi de R$
769 milhões.
Segue abaixo o resumo comparativo entre Demonstrações Financeiras Públicas e Razão de
Alavancagem:

Resumo Comparativo entre Demonstrações Financeiras Publicadas e Razão de Alavancagem
Valor (R$mil)
1 Ativo total de acordo com as demonstrações financeiras publicadas
8.868.197
2 Ajuste decorrente de diferenças de consolidação contábil
Ajuste relativo aos ativos cedidos ou transferidos com transferência substancial dos riscos e
3
benefícios e reconhecidos contabilmente
Ajuste relativo aos valores de referência ajustados e aos ganhos potenciais futuros em operações
4
com instrumentos financeiros derivativos
(198.550)
5 Ajuste relativo a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores imobiliários
(60)
6 Ajuste relativo a operações não contabilizadas no ativo total do conglomerado prudencial
(1.228.035)
7 Outros ajustes
587.336
8 Exposição Total
9.707.507
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5. GERENCIAMENTO DE RISCOS

5.1. RISCO DE CRÉDITO
5.1.1. Definição

Risco de crédito é a exposição a perdas em caso de inadimplência total ou parcial dos clientes,
ou das contrapartes, no cumprimento de suas obrigações financeiras com o Banco. O
gerenciamento de risco de crédito busca fornecer subsídios à definição de estratégias, além do
estabelecimento de limites, abrangendo análise de exposições e tendências, bem como a
eficácia da política de crédito.
Nossa exposição ao risco de crédito está relacionada em sua maior parte à aplicação de recursos
financeiros na forma de empréstimos, adiantamentos, repasses e outros produtos tradicionais
de crédito sejam em moeda local ou estrangeira; à exposição a títulos de emissão privada; à
prestação de garantias e coobrigações e aos recebíveis oriundos de operações de derivativos de
balcão com clientes.

5.1.2. Gerenciamento do Risco de Crédito
A Gestão de Risco de Crédito é responsável por administrar o risco de crédito. Atua de maneira
preventiva e independente no monitoramento dos clientes ativos visando antecipar os
movimentos de inadimplência na carteira de operações que envolvam todo e qualquer tipo de
risco de crédito. Projeta cenários para auxiliar nas decisões e estratégias comerciais, além de
fornecer indicadores que permitam à Alta Administração acompanhar o cumprimento do
Planejamento Estratégico da Instituição.
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5.1.3. Risco de Crédito

A gestão do risco de crédito compreende na identificação, mensuração, avaliação,
monitoramento, reporte, controle e mitigação em todas as etapas do ciclo de crédito e é uma
responsabilidade integrada entre todas as unidades envolvidas no Processo de Crédito do Banco
PINE. São elas que, em suas operações diárias, assumem risco e necessitam do suporte fornecido
pela gerência de risco de crédito.
Entre as suas principais atribuições, destacam-se:


Elaborar modelos quantitativos de concessão, manutenção e recuperação de crédito;



Definir modelos e para apuração da Perda Esperada e de seus componentes (PD,EAD e
LGD), impairment e PDD;



Estruturar cenários de estresse e backtesting no Crédito;



Elaborar indicadores de precificação do Risco de Crédito: RAROC;



Elaborar histórico de spread de Crédito dos clientes (Res.4277);



Subsidiar a definição do apetite a Risco de Crédito;



Elaborar informativos regulatórios: Documento 3040 e Circular 3678.

5.1.4. Análise de Crédito
A área de Análise de Crédito é responsável pela atribuição e renovação dos limites de crédito,
de acordo com a política de crédito e classificação de risco dos clientes (rating). Os limites são
definidos e aprovados pelo Comitê de Crédito.
Entre as suas principais atribuições, destacam-se:


Análise técnica para avaliações de limites;



Elaboração e manutenção da política de crédito;



Classificação dos rating´s;



Atualizar os relatórios da carteira ativa.
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5.1.5. Monitoramento do Crédito
A área de Gestão e Monitoramento de Crédito é parte integrante da Superintendência Executiva
de Crédito.
Sua principal missão é o monitoramento mensal de indicadores da carteira ativa, visando
antecipar movimentos de inadimplência, gerar informações para suportar as decisões e
estratégias comerciais e fornecer dados que permitam ao Comitê de Crédito acompanhar o
cumprimento do Planejamento Estratégico da Instituição.
Entre as suas principais atribuições, destacam-se:


Coordenar as aprovações das linhas de Créditos (prospecção e renovação);



Controlar Exposição x Limites (garantias, setores, entre outros);



Gerenciar e apresentar as movimentações na Carteira de Crédito;



Validar a classificação dos ratings;



Monitoramento de mídias para identificar informações de mercado relevantes que
possam afetar a carteira.

5.1.6. Área de Ativos Especiais

A área de Ativos Especiais tem como responsabilidade gerenciar as operações em atraso, assim
como gerenciar e promover todo o processo de recuperação de crédito, visando minimizar os
prejuízos da instituição, ser fonte de informação acerca dos riscos em atraso ou que por
qualquer motivo tenha a certeza do recebimento do crédito prejudicado, alinhando as ações
da instituição e dando corpo ao processo definido.

5.1.7. Política de Crédito
Contém todas as diretrizes para concessão e monitoramento de crédito:
 Conceder crédito a Pessoas Jurídicas, Instituições Financeiras, Negócios de Tesouraria
e Pessoas Físicas, bem como o monitoramento de seu desempenho, com características
normativas, concentrando-se na determinação de regras mínimas, que norteiam a
atividade;
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 Fornecer diretrizes e suporte às operações executadas, constituindo-se em
responsabilidade generalizada a total familiaridade dos profissionais e executivos
envolvidos com todas as regras estabelecidas, bem como a sua absoluta observância e
a manutenção dentro dos padrões exigidos.

A Política de Crédito do Pine é pautada pela classificação do risco do cliente e do risco da
operação denominados “Rating Cliente” e “Rating Operação”.
A metodologia utilizada para a classificação atende a Resolução nº 2.682/99 do Conselho
Monetário Nacional – CMN, contendo critérios técnicos consistentes de avaliação objetiva com
base nos dados econômico-financeiros da empresa/grupo e comportamento cadastral, além de
ponderar aspectos subjetivos inerentes à operação do cliente não mensuráveis nestes tópicos.
Os critérios foram desenvolvidos, testados e aplicados pela área de Análise de Crédito em todos
os clientes ativos do Banco na implantação da Política de Crédito.
Os critérios foram desenvolvidos, testados e aplicados internamente pela Superintendência
Executiva de Crédito em todos os clientes ativos do banco na implantação da Política de Crédito
(modelo proprietário).
A avaliação do risco de crédito para derivativos é baseada na avaliação do risco fracionário,
sendo este o potencial de ajuste futuro que a operação pode gerar. O risco fracionário é
calculado com base nas volatilidades dos preços e taxas de mercado dos derivativos em carteira.
No processo de aprovação de crédito é considerado o risco total do grupo, e não somente o do
tomador.
Todos os créditos deverão ser analisados com base na capacidade de pagamento dos clientes,
bem como nas garantias fornecidas.
O risco soberano dos títulos públicos do governo brasileiro e as exposições às câmaras de
compensação que atuem como contrapartes centrais são considerados isentos de risco de
crédito.
Os títulos privados são analisados conforme as demais operações de crédito da instituição.
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5.1.8. Processo e Aprovação de Crédito
O Processo de análise e concessão de crédito inicia-se com a elaboração de uma proposta de
crédito e com o preenchimento do relatório de visita e entrega da documentação de crédito
pelas áreas de Corporate Banking e Investment Banking. Esta proposta de crédito é
posteriormente analisada pela Superintendência Executiva de Crédito. A proposta é submetida
ao Comitê de Crédito.

O Comitê de Crédito tem as seguintes atribuições:
 Definir a política de crédito e respectivas alterações;
 Analisar, aprovar ou recusar limites e operações específicas;
 Acompanhar a evolução das utilizações visando observar os parâmetros aprovados X real
utilização das linhas de crédito, evitando excessos.

Participantes do Comitê de Crédito com direito a voto:
 Presidente do Conselho de Administração e Conselheiros;
 Diretor Presidente Executivo;
 Diretor Vice-Presidente de Comercial;
 Diretor Vice-Presidente de Finanças, Riscos e Crédito;
 Diretor Corporate & Investment Banking;
 Superintendente Executivo de Crédito.
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Alçadas de Aprovação no Comitê de Crédito:

Participam do Comitê de Crédito sem direito a voto, o gerente de Gestão e Monitoramento de
Crédito, o gerente de Risco de Crédito, o diretor Jurídico, Compliance e PLD e da Segurança da
Informação.

5.1.9. Formalização e Controle de Garantias

Além do processo de análise e aprovação de crédito, as operações são formalizadas e
monitoradas por uma equipe composta pela área de Formalização e Controle de Garantias.
A missão da área de Formalização e Controle de Garantias é assegurar que as operações ativas
e de derivativos realizadas pela Instituição, estejam corretamente formalizadas e registradas,
conforme procedimentos estabelecidos pela Instituição e de acordo com as normas do Banco
Central do Brasil, através de processos e de pontos de controle eficazes para acompanhamento
da performance de suas garantias.
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A área de Formalização e Controle de Garantias é encarregada de conferir os documentos que
fazem parte da operação, verificar poderes e, de um modo geral, zelar pela boa formalização
das operações aprovadas pelo Comitê de Crédito, garantindo o efetivo controle, segurança e
organização das operações liberadas. A área também é responsável pelo acompanhamento das
garantias durante a vida da operação.
Principais garantias que o banco Pine utiliza em suas operações: Alienação Fiduciária de
Imóveis, Alienação Fiduciária de Produtos, Recebíveis, Aplicações Financeiras, Fianças e Avais.

5.1.10. Controles de Crédito

O Pine possui um sistema integrado denominado Portal do Cliente, que consolida o risco das
operações “em ser”, limites de crédito, posição de garantias, modalidades, prazos dos limites
e contratos do cliente, despachos e recomendações do Comitê de Crédito, além da posição de
passivos dos clientes junto ao Banco e das informações acima relacionadas.
Desta forma, aplicado ao procedimento de riscos detalhado nesta etapa do processo, o sistema
está capacitado para fornecer informações diárias sobre o fechamento do movimento contábil.
A Superintendência de Crédito elabora relatórios gerenciais, que são apresentados no Comitê
de Portfólio, que tem periodicidade mensal, onde a carteira de crédito é detalhada por:
modalidade, evolução do número de clientes, região geográfica, faixas de vencimento, rating
de operação, garantias, ramos de atividade, faturamento dos clientes, concentração da
carteira, maiores grupos, recuperação judicial, operações com derivativos, testes de estresse,
entre outros.
Ainda, seguindo o modelo padronizado de monitoramento, relatórios de alerta serão emitidos
caso se considerem necessários, no bloqueio das operações e limites de crédito do cliente.

5.1.11. Informações Referentes às Exposições ao Risco de Crédito
Composição do Total das Exposições: Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez,
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos, Relações Interfinanceiras, Operações de Crédito e
Outros Direitos, conforme Circular 3.644/13 do BACEN.
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 Valor total da exposição ao risco de crédito (R$ mil):

mar18
Por Tipo de Exposição
Operações de Crédito
Garantias Prestadas
Compromissos de Crédito
Derivativos
Operação com TVM

Conglomerado Prudencial
dez17
set17

jun17

10.705.152
3.000.059
1.637.806
35.945
1.533.960
2.601.833

10.647.266
3.371.970
1.893.333
30.187
1.269.428
2.633.000

11.099.075
3.391.654
1.923.191
15.477
1.375.398
2.868.949

11.305.237
3.467.947
2.116.652
14.938
1.297.559
2.692.855

1.895.549

1.449.347

1.524.406

1.715.287

Por País
Mercado Externo
Mercado Interno
Demais Exposições

10.705.152
96.387
8.738.644
1.870.121

10.647.266
49.402
9.148.517
1.449.347

11.099.075
203.991
9.553.399
1.341.685

11.305.237
268.824
9.557.223
1.479.191

Por Região
Sudeste
Sul
Norte
Nordeste
Centro Oeste
Demais Exposições

8.006.208
5.455.853
700.225
122.195
602.126
1.029.422
96.387

8.371.676
5.791.629
828.908
23.074
742.981
903.150
81.933

8.019.330
5.590.047
778.864
27.337
690.758
877.328
54.997

7.703.716
5.406.534
788.459
37.731
743.997
658.223
68.772

Total de exposição
Média do Trimestre

10.705.152
10.658.195

10.647.266
10.716.712

11.099.075
11.190.922

11.305.238
11.112.034

Outros Ativos (1)

(1)

Outros Ativos referem-se a Disponibilidade, Créditos Tributários,
Adiantamentos Concedidos, Permanente, Outros Valores e Bens, dentre outros.

 Valor total e média da exposição a risco de crédito no trimestre (R$ mil):

mar18
Total de Exposição
Média do Trimestre

10.705.152
10.658.195

Conglomerado Prudencial
dez17
set17
10.647.266
10.716.712

11.099.075
11.190.922

jun17
11.305.238
11.112.034
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 Total das exposições por setor econômico (R$ mil):

Setor Econômico
Açúcar e Álcool
Agronegócios
Comércio
Energia Elétrica e Renovável
Infraestrutura e Construção
Instituição Financeira
Metalurgia e Siderurgia
Outros
Pessoa Física
Química e Petroquímica
Serviços
Transportes e Logística
Veículos e Peças
Demais exposições
Total de exposição

mar18

Conglomerado Prudencial
dez17
set17

512.964
773.856
205.588
142.019
718.854
3.681.685
118.062
124.377
110.745
8.696
201.078
313.526
85.741
3.707.961
10.705.152

jun17

732.031
692.709
798.759
921.646
909.376
926.864
740.045
700.767
508.051
441.025
549.756
757.460
988.946
944.346 1.349.923
3.488.447 3.905.430 3.864.081
261.535
266.450
173.295
56.020
61.642
147.563
125.146
107.418
108.336
248.377
248.152
261.816
477.520
553.092
577.779
577.629
673.908
465.678
139.552
145.093
145.897
1.449.347 1.340.939 1.479.191
10.647.266 11.099.075 11.564.691

5.1.12. Operações com Característica de Concessão de Crédito

 Operações por modalidade e região:

Exposição por Região
modalidade (R$ mil)

Centro-oeste
408.506
Capital de Giro1
Repasses
35.219
4.000
Trade Finance 2
Fiança
227.828
Carteira de Crédito Expandida
675.553
1.511
Compromissos de Crédito3
Operações com Caracteristica de Concessão de Crédito
677.064
Exposição por Região
modalidade (R$ mil)

Centro-oeste
459.256
Capital de Giro1
Repasses
37.489
3.927
Trade Finance 2
Fiança
236.157
Carteira de Crédito Expandida
736.829
64
Compromissos de Crédito3
Operações com Caracteristica de Concessão de Crédito
736.893

Nordeste
477.036
34.062
33.997
101.876
646.970
5.345
652.315

Regiões - Mar 2018
Norte
Sudeste
7.660
2.053.540
149.957
7.549
131.089
1.105
1.120.842
16.314
3.455.428
0,1
24.577
16.314
3.480.006

Sul
329.571
35.533
105.098
194.018
664.220
4.511
668.731

Total geral
3.276.311
254.771
281.733
1.645.669
5.458.485
35.945
5.494.430

Nordeste
445.918
36.516
20.427
155.409
658.269
5.011
663.281

Regiões - Dez 2017
Norte
Sudeste
8.012
2.445.769
201.666
7.486
136.906
1.105
1.277.442
16.604
4.061.782
23.603
16.604
4.085.386

Sul
309.567
38.092
109.224
232.759
689.641
1.509
691.150

Total geral
3.668.522
313.762
277.969
1.902.871
6.163.125
30.187
6.193.313

1

Incl ui debêntures , CRIs , cotas de fundos , eurobonds , ca rtei ra de crédi to a dqui ri da de i ns titui ções fi na ncei ra s com coobri ga çã o e pes s oa fís i ca

2

Incl ui ca rtas de crédi to a util i za r

3

Tra ta-s e de l i mi tes contra tados e nã o utli za dos
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 Operações por setor econômico:

Exposição por setor Econômico
modalidade (R$ mil) - Mar 2018
Setor Econômico

Infraestrutura e Construção
Agronegócios
Açúcar e Álcool
Energia Elétrica e Renovável
Serviços
Comércio
Transportes e Logística
Metalurgia e Siderurgia
Química e Petroquímica
Outros
Veículos e Peças
Instituição Financeira
Total geral

Capital de Giro

950.171
637.784
505.922
261.590
249.254
169.281
140.070
13.081
233.190
90.530
13.490
11.814
3.276.177

Repasses

Trade Finance

9.942
49.423
32.504
40.464
24.505
25.073
522
72.338
254.771

Carteira de Crédito Compromissos
Expandida
de Crédito

Fiança

1.041
89.201
66.119
31.133
6.127
20.483
1.879
65.750
281.733

116.463
16.979
134.854
172.200
328.306
237.675
355.860
213.746
5
8.180
39.974
21.560
1.645.803

1.077.617
793.386
739.399
433.791
618.025
462.595
527.131
247.309
235.596
164.461
125.802
33.373
5.458.485

3.351
3.571
3.509
10.598
1.800
1.688
3.601
4.802
925
600
1.500
35.945

Operações com
Característica de
Concessão de Crédito

1.080.968
796.957
742.909
444.388
619.824
464.283
530.732
247.309
240.399
165.386
126.402
34.873
5.494.430

Exposição por setor Econômico
modalidade (R$ mil) - Dezembro 2017
Setor Econômico

Infraestrutura e Construção
Agronegócios
Açúcar e Álcool
Energia Elétrica e Renovável
Serviços
Comércio
Transportes e Logística
Metalurgia e Siderurgia
Química e Petroquímica
Outros
Veículos e Peças
Instituição Financeira
Total geral

Capital de Giro

1.199.019
706.117
555.351
249.636
262.847
170.653
136.884
0,004
266.274
78.256
16.477
27.008
3.668.522

Repasses

Trade Finance

13.367
64.018
34.170
42.961
25.449
40.733
12.634
623
79.807
313.762

Carteira de Crédito Compromissos
Expandida
de Crédito

Fiança

2.071
108.407
45.133
30.719
6.030
23.460
2.819
59.330
277.969

213.031
20.390
133.655
297.820
327.533
266.868
348.996
220.689
5
10.453
42.304
21.128
1.902.871

1.427.489
898.933
768.309
547.456
633.341
493.689
532.644
256.782
269.720
148.039
138.588
48.136
6.163.125

2.312
1.070
2.285
8.250
1.503
3.007
4.003
15
499
7.243
30.187

Operações com
Característica de
Concessão de Crédito

1.429.717
899.953
770.555
555.688
634.825
493.677
535.641
256.782
273.704
148.048
139.086
55.377
6.193.054

 Operações por prazo (R$ mil):

Conglomerado Prudencial
Até 3 meses
Operações de Crédito
Garantias Prestadas
Títulos Privados
Compromissos de Crédito
Total

1.119.280
252.439
52.031
1.423.750

De 3 a 12
meses
916.427
731.851
96.523
35.945
1.780.746

De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos

De 5 a 15
anos

1.093.130
210.649
81.897

171.712
448.753
10.092

183.361
1.977
88.363

1.385.676

630.557

273.701

Acima de
15 anos
-

Total
3.483.910
1.645.669
328.906
35.945
5.494.430

 Concentração da carteira de crédito nos maiores devedores:

Mar18
10 maiores
100 maiores

20,39%
73,13%

Conglomerado Prudencial
Dez17
Set17
21,53%
73,11%

21,17%
72,89%

Jun17
20,23%
72,96%
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 Operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações já baixadas para
prejuízo com característica de concessão de crédito (R$ mil):

Atraso entre
15 e 60 dias

Conglomerado Prudencial
Atraso entre Atraso entre Atraso entre
61 e 90 dias 91 e 180 dias 181 e 360 dias

Atraso acima
de 360 dias

Total

Setor econômico
Açúcar e Álcool
Agronegócios
Comércio
Infraestrutura e Construção
Metalurgia e Siderurgia
Pessoa Física
Química e Petroquímica
Serviços
Total

83.925
10.291
94
21.305
1.979
291
117.884

6.522
53.549
10.578
70.649

27.165
27.166

10.288
10.288

10.260
10.260

83.925
30.839
94
54.992
53.549
1.979
10.578
291
236.248

27.166
27.166
27.166

10.288
10.288
10.288

10.260
10.260
-

236.248
147.438
20.867
53.549
14.395
236.248

0

Região
Mercado Interno
Sudeste
Sul
Norte
Nordeste
Centro Oeste
Mercado Externo
Total

117.884
103.490
0
14.395
117.884

70.649
6.522
10.578
53.549
70.649

 Fluxo das operações baixadas para prejuízo no trimestre, segmentado por setor
econômico. (R$ mil):

Transferências para prejuízo
Açúcar e Álcool
Metalurgia e Siderurgia
Agronegócios
Outros
Química e Petroquímica
Infraestrutura e Construção
Veículos e Peças
Comercio
Total de baixas para prejuízo

Mar18
10.289
61.185
79.169
1.039
151.681

Conglomerado Prudencial
Dez17
Set17
Jun17
8.980
8.980

-

Mar17
-

2.714
6.151
8.865
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 Provisões para perdas relativas às exposições segmentadas por setor econômico (R$ mil):

Conglomerado Prudencial
Constituição Baixas para
Saldo Inicial
Saldo Final
líquida
prejuízo
Açúcar e Álcool
Agronegócios
Comércio
Energia Elétrica e Renovável
Infraestrutura e Construção
Instituição Financeira
Metalurgia e Siderurgia
Outros
Pessoa Física
Química e Petroquímica
Serviços
Transportes e Logística
Veículos e Peças
Total

64.695
90.974
6.589
59.781
250.887
294
16.816
16.071
1.746
830
2.627
17.394
836
529.539

(37.434)
43.042
(21)
30
8.526
61
1.367
(9.363)
(44)
10.388
136
138
(149)
16.678

(10.289)
(61.185)
(1.039)
(79.169)
(151.681)

16.973
72.831
5.529
59.811
180.245
354
18.183
6.708
1.702
11.218
2.763
17.533
687
394.536

 Valor total mitigado pelos instrumentos definidos no § 3º do art. 36 da Circular Nº 3.644
(R$ mil):

Conglomerado Prudencial
Tipo de Mitigador

FPR do
Mitigador

Depósito à vista, à prazo
Garantia de Instituições Financeiras
Acordo de Compensação
Outros
Total

0%
50%
0%
0%

mar18

dez17

set17

jun17

172.122
90.976
263.098

161.632
86.949
248.581

124.190
104.042
228.232

160.585
118.262
278.847

 Valor nocional dos respectivos contratos, incluindo derivativos, operações a liquidar,
empréstimos de ativos e operações compromissadas (R$ mil):

Mar18
Atue como contraparte central
Não atue como contraparte central - com garantia
Não atue como contraparte central - sem garantia
Total

2.746.604
2.795.305
12.605.853
18.147.762

Conglomerado Prudencial
Dez17
Set17
2.907.238
2.746.040
11.634.775
17.288.053

13.877.937
2.562.313
11.694.211
28.134.461

Jun17
6.408.330
2.181.000
23.800.006
32.389.336
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 Operações de securitização e ressecuritização.

Para as operações de aquisição de ativos financeiros, o Pine parte do princípio de que qualquer
título que venha a ser adquirido pela instituição precisa necessariamente ser submetido ao
processo de análise do risco do devedor. Todos os ativos financeiros adquiridos pelo Pine
seguem os mesmos critérios de uma operação originada internamente, ou seja, é realizada a
formalização de instrumentos de CSC, Compliance, Cadastro, proposta e limite de crédito para
aprovação em comitê de crédito e garantias.
Já para operações de venda e/ou transferência, o Pine segue o código de regulação da Anbima
com as Melhores Práticas de Negociação de Instrumentos Financeiros. Especificamente para
operações onde o banco atua na coordenação de ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários (ICVM400), e as ofertas públicas com esforços restritos (ICVM476), nos mercados
primário e secundário, obedecem a política corporativa específica, publicada em 01 de Agosto
de 2013, a qual especifica os aspectos regulatórios e define as obrigações dos participantes,
além de mencionar normas de conduta, negociação e responsabilidades das áreas de
Distribuição e Estruturação.

5.1.13. Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Anticorrupção

O Pine entende que o processo de “Conheça seu Cliente” é fundamental na concessão de crédito
corporativo, uma vez que sabemos que linhas de créditos, por meio do banco, podem ser
utilizadas para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e ou contribuição, bem como
favorecimento em situações que envolva corrupção. Portanto, a área de análise de crédito
juntamente com a área comercial são responsáveis por fornecerem a área de Prevenção à
Lavagem de Dinheiro os insumos necessários para análise de PLD.
Os resultados obtidos na análise da área de PLD, enviados para conhecimento dos envolvidos,
ou seja, a área de análise de crédito e a área comercial, suportam também as decisões do
Comitê de Crédito que toma ciência dos apontamentos em Comitê específico de PLD prévio ao
Comitê de Crédito.
Neste cenário, o Processo de “Conheça seu Cliente” é executado conforme metodologia interna
aplicável que contempla o período de vigência das análises considerando o risco atribuído ao
cliente conforme descrito em política de PLD.
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Com isso, o Pine entende que a gestão de riscos atrelados ao tema Prevenção à lavagem de
dinheiro, financiamento ao terrorismo e lei anticorrupção pode impactar o banco de diversas
formas, como por exemplo:
- Crédito: Possibilidade de perdas financeiras decorrentes de processos penais condenatórios e
ou multas/sanções dos nossos clientes gerando possíveis inadimplências e ou bloqueio judiciais
que causaria danos ao Pine, e consequentemente impactando no balanço patrimônio do banco.
- Legal: Dado que qualquer penalização/condenação poderá acarretar em multas/sanções ao
banco.
- Reputacional: Possibilidade da imagem do PINE estar atrelada a escândalos relacionados à
lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e corrupção.

5.2. RISCO DE MERCADO
5.2.1. Definição
O Conselho Monetário Nacional, por intermédio da Resolução 3.464/07, emitida pelo Banco
Central do Brasil, determinou às Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, a implementação de uma estrutura de gestão de risco
de mercado.
O risco de mercado é definido como a possibilidade da ocorrência de perdas resultantes da
variação do valor de mercado das posições detidas por uma instituição financeira, incluindo os
riscos de variação cambial, taxas de juros, preços de ações e de commodities.

5.2.2. Gerenciamento de Riscos de Mercado
O Conglomerado PINE, de acordo com a regulamentação exigida, designou um diretor
responsável pela estrutura de Risco de Mercado cujo nome está registrado junto ao Banco
Central do Brasil.
Sendo o controle e monitoramento do risco de mercado realizado por área independente das
áreas de negócios. O processo de gerenciamento do risco de mercado consiste nas seguintes
funções e responsabilidades:
• Comitê de Tesouraria é responsável pela adoção de diretrizes, medidas e ações que
direcionem o processo de gestão do risco de mercado;
• A Tesouraria é responsável pelo gerenciamento diário das posições, dos fluxos diários e
das posições proprietárias;

41

• Área de Riscos de Liquidez & Mercado efetua o controle e monitoramento diário das
posições, fluxos e limites, bem como a manutenção das bases, análises e simulações;
• Conselho de Administração efetua aprovações dos limites, políticas e estratégias.

5.2.3. Atribuições da Gerência de Risco de Mercado e Liquidez
As atribuições da Gerência de Risco de Mercado e Liquidez são:


Controle e monitoramento das exposições, stop loss e limites dos Riscos de Mercado e
Liquidez;



Monitoramento dos cenários de stress e da análise de sensibilidade de juros (DV01) nos
relatórios de risco;



Definição da modelagem de apreçamento dos produtos de Tesouraria;



Monitoramento das posições de derivativos das Mesas para Clientes e Tesouraria;



Definir e monitorar o modelo do risco potencial de crédito das operações de derivativos
(swaps, NDF´s, duplo indexador/opções, etc) com clientes;



Acompanhamento das normas regulatórias e alterações que venham a impactar o
processo de alocação de capital e monitoramento das posições;



Reporte periódico ao ALCO e ao Comitê de Tesouraria.

5.2.4. Métricas de Riscos de Mercado



Value at Risk – VaR (Valor em Risco): o VaR mede a perda potencial máxima através de
um horizonte dado sob condições normais de mercado a um dado nível de confiança. O
modelo utilizado é o paramétrico, com o algoritmo EWMA para o cálculo da volatilidade
dos ativos (λ=0,94), nível de confiança de 99% e horizonte de tempo de 1 dia;



VaR Estressado: derivado do cálculo de VaR, tendo como objetivo capturar eventuais
risco da carteira, levando em consideração retornos observáveis em cenários de
extrema volatilidade e/ou maior janela temporal de manutenção da carteira “holding
period”;
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Análises de Sensibilidade:



DV01: a análise mede a variação do valor de mercado da carteira a uma variação de 1
ponto-base (DV01) nas curvas de juros que compõem as carteiras da Instituição;



Gregas: métrica que estima o impacto na carteira das derivadas parciais da carteira de
opções em relação aos preços dos ativos-objetos, às volatilidades implícitas, às taxas
de juros e ao tempo.



Delta equivalente: para as operações indexadas aos ativos do tipo moedas estrangeiras,
commodities, indicadores econômicos, ações e índices de bolsa, o delta equivalente
representa a exposição equivalente nos ativos relacionados;



Análise de Estresse: realizamos simulações para avaliação do comportamento dos
ativos, passivos e derivativos da carteira quando diversos fatores de risco são levados
a situações extremas de mercado, sendo considerados os cenários divulgados pela
BM&FBOVESPA para os principais fatores de risco;



Stop Loss: métrica que tem por objetivo o monitoramento e reporte das posições,
quanto as perdas acumuladas em um dado período.

5.2.5. Limites
Diariamente, após a apuração das métricas de risco, seus valores são comparados com os limites
estabelecidos pelo Comitê de Tesouraria, conforme segue:


Limites de posição para os principais fatores de risco;



Limites de Sensibilidade Juros (DV01);



Limites de Sensibilidade Opções (Gregas);



Limite de VaR;



Limite de Stress Testing;



Limite de Stop Loss.

O consumo dos limites é reportado diariamente para a área de negócios, além da alta gestão
do banco e, na ocorrência de excesso, é gerado um alerta para que o limite seja re-enquadrado.
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5.2.6. Posições
A mensuração de risco de mercado segue os critérios gerais estabelecidos pela Resolução CMN
3.464 e circular BACEN 3.354, segregando as suas operações em Carteira de Negociação e
Carteira Bancária.
A carteira de negociação é composta por todas as operações com instrumentos financeiros e
mercadorias, inclusive derivativos, realizadas com a intenção de negociação.
A carteira bancária tem como princípios gerais, a não intenção de revenda e caracterizam-se
preponderantemente pelas operações provenientes do negócio bancário e relacionadas à gestão
do balanço da instituição.

5.2.7. Evolução da Carteira de Negociação:

R$/milhões
m ar-18
Fatores de Risco

Com prada

dez-17
Vendida

Com prada

set-17
Vendida

Com prada

jun-17
Vendida

Com prada

Vendida

Taxas de Juros

4.746

(4.109)

4.191

(3.460)

6.845

(5.050)

5.589

(5.616)

Taxas de Câmbio

1.999

(2.446)

1.659

(1.977)

2.193

(2.356)

2.798

(3.268)

Moedas

2.447

(2.447)

1.978

(1.977)

2.363

(2.380)

3.269

(3.269)

Equities

25

26

-

-

-

-

-

-

Commodities

253

(253)

41

(38)

26

(28)

213

(213)

Índices de Preços

116

(143)

116

(141)

124

(140)

182

(137)

5.2.8. Evolução da Carteira de Derivativos (R$ mil):

As posições em derivativos têm como principal função minimizar os riscos das posições das
Carteiras Bancária e de Negociação nos respectivos fatores de risco. A evolução da carteira de
derivativos do está detalhada por grupos de fatores de risco, contraparte central (bolsa ou
balcão) e negociação no Brasil ou exterior:
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Mar18

Conglomerado Prudencial
Dez17
Set17

Jun17

Contraparte central
Operações no Brasil
Posição Comprada
Juros
Moeda
Commodities
Posição Vendida
Juros
Moeda
Commodities
Operacões no Exterior
Posição Comprada
Commodities
Posição Vendida
Moeda
Commodities

874.194
208.592
644.327
21.275
1.498.790
215.273
1.283.517

1.239.118
390.335
848.783

6.628.710
5.448.116
1.180.594

1.465.798
442.327
1.023.471

7.126.712
5.449.703
1.677.009

272.965
272.965
100.655
23.615
77.040

134.657
134.657
67.665
37.442
30.223

63.003
63.003
59.512
42.944
16.568

13.579
13.579
2.580
2.580

6.274.757
4.604.318
1.635.038
35.401
6.331.096
4.387.183
1.654.240
289.673

5.789.265
4.322.468
1.446.892
19.905
5.845.510
4.370.980
1.359.050
115.480

5.830.171
4.247.897
1.567.665
14.609
5.864.040
4.416.498
1.372.465
75.077

11.903.976
9.369.222
2.416.315
118.438
11.896.030
9.658.383
1.981.866
255.781

2.186.839
603.293
1.489.085
94.461
4.205.332
570.120
3.550.462
84.750

Sem contraparte central
Operações no Brasil
Posição Comprada
Juros
Moeda
Commodities
Renda Variavel
Posição Vendida
Juros
Moeda
Commodities

Operacões no Exterior
Posição Comprada
Moeda
5.2.9. Risco de Taxa de Juros na Carteira Bancária (IRRBB):
Commodities
Posição Vendida
Juros
O processo de gerenciamento do risco de taxa de juros das operações classificadas- na carteira
Moeda
bancária ocorre
dentro da governança e hierarquia
de comissões
para- o gerenciamento
do risco
Commodities
de mercado. Adota-se a metodologia de marcação a mercado dos diversos produtos, calculando

a sensibilidade às variações das taxas de juros e o valor em risco (VaR).
O quadro abaixo mostra a sensibilidade do valor das posições das carteiras de negociação e
bancária as mudanças nas curvas de juros, seguindo metodologia e cenários de estresse:
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R$/mil
Exposições
Fatores de Risco

m ar-18

Risco de Variação em :

Prefixado

Taxa de juros prefixados em reais

Cupons Cambiais
Índices de Preços

Cenário I

Cenário II

Cenário III

(718)

(18.744)

Taxas dos cupons de moedas estrangeiras

(1.171)

(4.398)

(8.797)

Taxas de cupons de inflação

(1.671)

(7.313)

(14.626)

(37.488)

Onde:
 Cenário I: Cenário composto pela soma dos preços ou taxas de mercado do dia 29/09/2017 e
suas respectivas volatilidades apuradas através do método de EWMA (λ=94).
 Cenário II: Composto pelo choque de 25 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado,
cupom de moedas, inflação, índices de taxas de juros, considerando o efeito correlacionado
dos fatores de risco;
 Cenário III: Composto pelo choque de 50 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado,
cupom de moedas, inflação, índices de taxas de juros, considerando o efeito correlacionado
dos fatores de risco;

5.2.10. VaR Consolidado:
No primeiro trimestre de 2018, observou-se uma diminuição do risco total devido
principalmente a redução da posição em Equities, conforme quadro a seguir com os valores de
VaR total consolidado.
R$/mil

VaR por Grupo de Fatores
de Risco

m ar-18
Taxas de Juros

dez-17

set-17

jun-17

1.390

1.596

2.170

821

Cupons Cambiais

342

184

548

173

Variação Cambial

27

14

209

158

Índices de Preços

792

757

957

1.996

1.568

3.504

106

90

Equities
Commodities

Efeito Diversificação

-

60

(1.451)

(1.746)

2.775

4.399

3.043

2.965

VaR Total Máximo no Trimestre

4.587

4.586

5.414

17.086

VaR Total Médio no Trimestre

3.343

3.547

3.826

6.188

VaR Total Mínimo no Trimestre

2.351

2.370

2.357

2.732

VaR Total

(901)

45
(228)
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5.2.11. VaR Carteira de Negociação (Trading):
No primeiro trimestre de 2018, observou-se uma diminuição do risco da carteira Trading devido
principalmente a redução na posição em Equities, conforme quadro a seguir com os valores de
VaR consolidado e aberto por fator de risco.

R$/mil

VaR por Grupo de Fatores de
Risco

m ar-18
Taxas de Juros
Cupons Cambiais
Variação Cambial
Índices de Preços
Equities
Commodities

Efeito Diversificação
VaR Total

dez-17

set-17

jun-17

269

159

187

88

316

130

200

197

27

14

209

158

98

116

101

107

1.568

3.504

-

-

106

90

60

45

(668)

(489)

(379)

(333)

1.716

3.524

378

263

VaR Total Máximo no Trimestre

3.403

3.524

386

995

VaR Total Médio no Trimestre

2.176

858

240

415

VaR Total Mínimo no Trimestre

247

249

157

167

5.2.12. Teste de Aderência
Para mensurarmos a eficácia do modelo de VaR realizamos o teste de aderência, onde são
comparados perdas e ganhos diários com o VaR diário estimado.
O número de violações dos limites estabelecidos de VaR deve ser compatível, dentro de uma
margem estatística aceitável, com a hipótese de intervalos de confiança de 99% (isto é, há 1%
de probabilidade de perdas financeiras maiores que as perdas estimadas pelo modelo),
considerando uma janela de 252 dias úteis. As análises do teste de aderência apresentadas
abaixo consideram as faixas sugeridas pelo documento de Basileia “Supervisory Framework for
the use of backtesting in conjunction with the internal models approach to market risk capital
requirements”.
Essas faixas dividem-se em:


Verde (0 a 4 exceções): corresponde aos resultados do teste de aderência que não

sugerem problemas com a qualidade ou a precisão dos modelos adotados;
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Amarela (5 a 9 exceções): refere-se a uma faixa intermediária, que sinaliza a



necessidade de atenção e/ou monitoramento ou possibilidade de revisão dos modelos adotados;
Vermelha (10 ou mais exceções): demonstra a necessidade de uma ação de melhoria.



O gráfico abaixo demonstra o teste de aderência do VaR das atividades de trading,
apresentando o risco (em módulo) versus o retorno para o período considerado:

4.000
3.000

Retorno

2.000

1.000
0
-1.000
-2.000

-3.000
-4.000

Milhões

5.3. RISCO DE LIQUIDEZ

5.3.1. Definição
O Conselho Monetário Nacional, por intermédio da Resolução 4.090/2012, emitida pelo Banco
Central do Brasil, determinou que as Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter sistemas de controles estruturados que
possibilitem o acompanhamento permanente das posições assumidas de forma a evidenciar o
risco de liquidez decorrente de suas atividades, considerando a complexidade e a natureza de
suas operações bem como as diretrizes principais referentes ao Plano de Contingência que
devem conduzir ao equilíbrio financeiro desejado em cenário adverso.
O risco de liquidez é definido como a possibilidade da ocorrência de desequilíbrios entre ativos
negociáveis e passivos exigíveis que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição,
levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e
obrigações.
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5.3.2. Funções no Gerenciamento de Riscos de Liquidez
O controle e monitoramento do risco de liquidez no Conglomerado PINE é realizado por área
independente das áreas de negócios. O processo de gerenciamento do risco de liquidez consiste
nas seguintes funções e responsabilidades:
• Comitê de Ativos e Passivos (ALCO) é responsável pela adoção de diretrizes, medidas e
ações que direcionem o processo de gestão do risco de liquidez;
• ALM na Tesouraria é responsável pelo gerenciamento diário das posições, dos fluxos diários
e da estrutura do funding gap;
• Gerência de Riscos de Liquidez & Mercado efetua o controle e monitoramento diário das
posições, fluxos e indicadores, bem como a manutenção das bases, análises e simulações;
• Conselho de Administração efetua aprovações dos limites, políticas e estratégias.
5.3.3. Conceitos e Metodologias de Controle e Monitoramento do Risco de Liquidez
O controle do Risco de Liquidez é efetuado com base nos seguintes conceitos:
•

Liquidez Target: o montante desejado da liquidez e definido com metodologia interna

para o Comitê ALCO, onde deve considerar o patamar ótimo para a gestão mais eficiente
dos fluxos dos recursos, a exposição ao risco de liquidez e a manutenção da continuidade
das operações;
• Liquidez Mínima: o montante definido para o nível mínimo de Liquidez na data e para o
acionamento do Plano de Contingência;
• Estresses de Liquidez: aplicação de testes de cenários adversos de uma potencial crise de
liquidez e/ou de alterações nos parâmetros de mercado que possam resultar na
incapacidade de honrar suas obrigações;
O monitoramento é efetuado através de indicadores do risco de liquidez da seguinte forma:
• Limite Operacional: são limites que não devem ser extrapolados e, caso ocorra, o ALCO e
ALM na Tesouraria devem adotar medidas corretivas para recuperação mais imediata;
• Nível de Alerta: são indicadores que visam auxiliar a administração na gestão da liquidez
e podendo ser extrapolados, e caso ocorra, ALCO e ALM na Tesouraria devem
planejar/gerenciar medidas corretivas para recuperação.
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5.3.4. Plano de Contingência
Para minimizar os impactos de uma crise de liquidez, o Conglomerado PINE tem elaborado um
plano de contingência, com uma metodologia que permita a manutenção de um caixa mínimo
de forma a garantir o pagamento de obrigações correntes. O Plano de Contingência de Liquidez
estabelece um conjunto de medidas, procedimentos e responsabilidades a serem adotados em
situações de contingência de liquidez.
A adoção do plano de contingência prevê uma sequência de fases, para as quais são definidas
ações gradativas sempre visando à recomposição das suas disponibilidades conforme segue:
1ª fase – Detecção de uma situação de crise de liquidez;
2ª fase - Identificação das causas de crise de liquidez;
3ª fase – Definição das ações a serem aplicadas.

5.4. RISCO OPERACIONAL
O gerenciamento de risco operacional é fundamental nas instituições financeiras em função do
aumento da sofisticação dos produtos, serviços e tecnologias, mudanças de regulação,
globalização das transações e aumento da complexidade das atividades bancárias, a
identificação e o monitoramento dos riscos operacionais são fundamentais para a prevenção
das perdas, sustentabilidade do negócio no longo prazo auxiliando na estabilidade dos lucros,
na preservação dos valores organizacionais e reputação.
A área de Risco Operacional no Conglomerado Pine, reporta-se à Superintendência Executiva
de Riscos, a qual reporta-se ao Diretor Vice-Presidente de Finanças, Riscos e Crédito e é
responsável por fazer uma gestão preventiva dos riscos decorrentes de:


Fraudes internas;



Fraudes externas;



Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho;



Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;



Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;



Interrupção das atividades da instituição;
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Falhas em sistemas de tecnologia;



Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na
instituição.

A política no Pine define como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes de falhas, deficiências ou inadequações nos processos internos, pessoas, sistemas
ou de eventos externos. Essa definição inclui o risco legal e excluí o risco estratégico.
Entendemos por Risco Legal a possibilidade de ocorrer perdas decorrentes de inadequação ou
deficiência em contratos firmados pela instituição, incluindo alterações retroativas, decisões
judiciais, acordos favoráveis e a sanções decorrentes de descumprimento de dispositivos legais,
bem como a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela
instituição.
Risco Estratégico é a possibilidade de ocorrer perdas decorrentes da escolha inadequada de
uma estratégia de negócio.
A metodologia de gerenciamento de risco operacional é reconhecida pela Alta Administração
de forma distinta das gestões de riscos de mercado, liquidez e de crédito a fim de propiciar a
identificação, segregação, avaliação, mensuração, gestão e mitigação dos riscos operacionais.
O Pine possui como metodologia a atuação de agentes de Risco Operacional, sendo estes
indicados pelos seus respectivos gestores. Em conjunto com os gestores, os agentes de Risco
Operacional são treinados com o objetivo de elaborar e manter atualizados os manuais de
procedimentos, matrizes de riscos e controles, auxiliar nos testes de controles internos e nos
testes periódicos do Plano de Continuidade de Negócios.
A auditoria interna atua de forma independente à Gestão de Risco Operacional o que permite
verificar e assegurar o nível de aderência das metodologias e procedimentos de avaliação,
mensuração e gestão.
A transparência sobre os riscos e a preocupação em mitigá-los com controles internos eficientes
e adequados é de conhecimento de todos os níveis hierárquicos, nossa governança é estruturada
de forma a contemplar a discussão de riscos relevantes em Comitês e fóruns apropriados o que
permite o gerenciamento pró-ativo e o resguardo de recursos, minimizando o risco de perdas
de alta severidade, mesmo que de baixa ou nenhuma frequência.
A instituição mantém atualizada e disponível a todos os profissionais a Política Interna
Corporativa para controle e mitigação à exposição aos riscos operacionais.
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A área de treinamento institucional prevê a realização de treinamentos aos profissionais da
instituição, desde o programa de integração dos novos funcionários, garantindo a disseminação
da cultura e preocupação na mitigação dos riscos.
Desta forma, é entendido pelo Pine que o gerenciamento do risco operacional cria valor para
os acionistas ao reduzir o risco quando evita ou diminui as perdas, tornando os processos mais
eficientes, permitindo respostas rápidas a contingências, eliminando ou reduzindo riscos,
melhorando o desempenho do negócio e alinhando o retorno financeiro à estratégia da
instituição.
Em atendimento à Circular 3.640/13, alterada pela Circular 3.675/13, o Conglomerado Pine
adota, para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco a metodologia denominada
Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (Alternative Standardized Approach - ASA2).

5.4.1. PCN – Plano de Continuidade de Negócio

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) é o conjunto de ações e medidas estratégicas que
tem o objetivo de minimizar as perdas e assegurar a continuidade operacional em caso de
desastre ou eventos que causem a indisponibilidade prolongada dos ativos que suportam a
operação - pessoas, tecnologia, telecomunicações, prédio e suprimentos.
O PCN tem como objetivo principal, proporcionar a continuidade dos processos críticos do PINE,
considerando os ativos que os suportam e os cenários de contingência/desastre, até que sejam
restabelecidas as condições normais.
As ações e atividades necessárias para a ativação e execução do PCN foram atribuídas entre as
equipes de resposta a emergências. As equipes possuem responsabilidades específicas e
empregarão os esforços de recuperação necessários para assegurar que os recursos requeridos
pelas áreas sejam disponibilizados no menor tempo possível.
O propósito desse modelo é organizar e coordenar as atividades relacionadas à recuperação dos
processos críticos e a entrega dos produtos e serviços relacionados.
As áreas de negócios participantes do PCN são responsáveis pelos procedimentos de
recuperação de suas atividades.
Os testes de simulação de ativação do PCN envolvendo as áreas e os ambientes de contingência
são executados semestralmente e seus resultados são acompanhados de modo a medir a sua
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efetividade, possibilitando inclusive a correção de problemas pontuais que necessitem de
aprimoramento.

5.5. DEMAIS RISCOS
5.5.1. Risco Socioambiental
Define-se risco socioambiental, a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de danos
relacionados as questões sociais e ambientais com as quais o Banco Pine, ou os seus clientes,
possam estar envolvidos. A maior parte dos riscos socioambientais associados às instituições
financeiras é indireta e advém das relações de negócios, por meio de atividades de
financiamento e investimento.
A governança do Risco Socioambiental está sob a responsabilidade da Gerência de Risco de
Crédito/Socioambiental, assim como políticas, normas, reportes mensais ao comitê de portfólio
e anuais no relatório de sustentabilidade.
O gerenciamento do risco socioambiental consiste em identificar, classificar, monitorar, mitigar
e controlar riscos socioambientais relacionados às operações, prevenindo financiamento de
atividades que desrespeitam legislações ou colocam em risco a saúde pública e o meio
ambiente, preservando assim, a imagem do Banco PINE perante o mercado.
Para tanto, o Banco PINE dispõe de procedimentos de avaliação de risco quando da realização
de operações de clientes relacionados a atividades econômicas com maior potencial de causar
danos socioambientais.
Clientes prospectivos e renovações de linha de crédito passam pelo processo de avaliação do
risco sócio ambiental que consiste em:


Avaliar a atividade exercida pelo tomador quanto ao risco de impacto socioambiental;



Avaliar questionário CSC (KYC) e output das consultas a fontes externas, cujo fato
gerador seja socioambiental;



Classificar o cliente em níveis de risco;



Garantir a avaliação dos tomadores classificados em alto risco em comitê de crédito;



Monitorar e gerar reportes de riscos de alta relevância ou proporcionalidade.
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5.5.2. Demais Riscos Relevantes
O Pine estruturou as atividades de gerenciamento dos demais riscos relevantes para permitir a
identificação, a mensuração, o controle e a mitigação dos riscos associados a cada instituição
individualmente e do Conglomerado.
O Pine assume a definição proposta pelo BACEN no tocante aos demais riscos relevantes, que
segundo os critérios definidos pela instituição, devem incluir aqueles riscos não cobertos na
apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), de que trata a Resolução nº
4.193 de 1º de março de 2013.
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