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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 3.930 de 14 de fevereiro de 2019 para as instituições enquadradas no
Segmento 3 (S3), conforme definido na Resolução CMN nº 4.553 de 30 de janeiro de 2017. Este
normativo dispõe sobre a divulgação do Relatório de Pilar 3, o qual em sua totalidade para
instituições do S3, contém informações referentes a: indicadores prudenciais e gerenciamento
de riscos, composição do capital, indicadores de liquidez, risco de crédito, risco de crédito de
contraparte (CCR), exposições de securitização, risco de mercado e risco de variação das taxas
de juros em instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB).
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.
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 junho de 2020.
Outras informações sobre o Banco Pine, incluindo o acesso às demonstrações financeiras,
podem ser acessadas através do site: http://www.ri.pine.com.

1.2. Contexto Operacional
O Banco Pine é um banco regional brasileiro, de capital aberto, que há mais de 20 anos destacase em financiar e assessorar grandes e médias empresas.
Dentre suas especialidades, destaque para os produtos de financiamento de giro, antecipação
de recebíveis, estruturação de dívidas e gestão de riscos financeiros de moedas, além de apoiar
os clientes na gestão de riscos ﬁnanceiros de moedas, taxas de juros e ﬁxação de preços de
commodities. Como banco, presta serviço de conta corrente, rotativos, cobranças,
transferências, fianças, câmbio, comércio exterior, seguros e investimentos.
Focado em financiar rápido e servir bem milhares de empresas, o plano estratégico é baseado
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
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confiança. Por meio de soluções customizadas e ágeis que facilitam o dia-a-dia dos clientes, o
Banco oferece uma ampla variedade de produtos, além de possibilitar integrações rápidas e
seguras com os sistemas dos nossos parceiros por meio da disponibilidade de várias APIs.
Os investimentos em tecnologia realizados nos últimos trimestres permitiram ao Banco Pine
uma melhor racionalização dos processos, aumentando a eficiência da operação e criando as
bases operacionais que dão suporte ao crescimento da base de clientes.
Estes investimentos fazem parte do processo de transformação digital iniciado em março de
2017 e, intensificado no ano de 2019, por meio do uso de metodologias ágeis na execução de
projetos, digitalização das jornadas dos clientes, e implementação de mais APIs com parceiros
estratégicos e fintechs.
Além disso, o Banco adotou a transformação digital como elemento de desenvolvimento da
cultura de servir e da evolução de nossas equipes, focando no principal objetivo de entregar
produtos diferenciados, serviços justos e experiência única de uso ao cliente.
O Banco Pine reitera a confiança no seu modelo de negócios baseado na adoção da estratégia
que permitirá a retomada do crescimento com rentabilidade e de forma sustentável, sempre
com transparência e foco visando trazer credibilidade na gestão e maior relacionamento com
todos os stakeholders.
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2. INDICADORES PRUDENCIAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Requerimentos Prudenciais (KM1)
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 conjuntoa 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.
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.
Sendo o fator F para 2019 correspondente a 8,0% a partir de 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

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.
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(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 estando em 2,5%, a partir de 1º de janeiro de 2019, sendo posteriormente alterada
pela resolução nº 4.783/20 que reduziu de 2,5% para 1,25% pelo prazo de um ano, sendo
gradualmente reestabelecido até 31 de março de 2022 ao patamar de 2,5%, de acordo com a
tabela abaixo. 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. 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:

01/01/2019 01/04/2020 01/04/2021 01/10/2021 01/04/2022
Capital Principal
Nível I
Capital Total
Adicional de Capital Principal
ACP de Conservação
(2)
ACP Contracíclico

(1)

(3)

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

4,5%
6,0%
8,0%
2,50%

4,5%
6,0%
8,0%
1,25%

4,5%
6,0%
8,0%
1,63%

4,5%
6,0%
8,0%
2,00%

4,5%
6,0%
8,0%
2,50%

2,5%

1,3%

2,5%

2,5%

2,5%

-

-

-

-

-

7,00%
8,50%
10,50%
100%

5,75%
7,25%
9,25%
100%

6,13%
7,63%
9,63%
100%

6,50%
8,00%
10,00%
100%

7,00%
8,50%
10,50%
100%

1) considerado o limite superior (exigibilidade máxima), por conservadorismo.
2) limite inferior (exigibilidade mínima).
3) ACP aplicável as instituições não classificadas como D-SIB (do inglês “Domestic Systemically Important Bank”).

A aderência do BACEN às normas recomendadas pelo Comitê de Basileia é avaliada através do
programa “Regulatory Consistency Assessment Programme” (RCAP). Sendo as regras vigentes
no Brasil 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

b

Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP). Assessment of Basel III regulations in Brazil.
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diferenças serão eliminadas ao longo do cronograma estabelecido pelo BACEN (ex.: dedução de
ágios na apuração do capital principal).

2.2 Ativos Ponderados pelo Risco – RWA (OV1)
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;
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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.
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 a seguir apresenta os valores dos ativos ponderados pelo risco do Banco Pine:

3. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL

3.1. Instrumentos que Compõe o Patrimônio de Referência – PR (CCA)
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.
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A tabela CCA, qual dispõe sobre as principais características dos instrumentos que compõem o
Patrimônio de Referência (PR), está disponível no site http://www.ri.pine.com.

3.2. Composição do Patrimônio de Referência – PR (CC1)
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3.3. Conciliação do Patrimônio de Referência (PR) com o Balanço Patrimonial (CC2)
A seguir, o comparativo do balanço patrimonial do Pine entre as versões Consolidado Prudencial
e de Publicação.

4. INDICADORES DE LIQUIDEZ

4.1 Risco de Liquidez (LIQA)
4.1.1 Estrutura Organizacional e Responsáveis
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;



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

4.1.2 Estratégias de Captação de Recursos
Prover os recursos necessários em montante e prazos condizentes com a carteira de crédito do
Banco Pine, acessando os mais diversos tipos de investidores no mercado local e internacional.
4.1.3 Estratégias de Mitigação do Risco de Liquidez
A fim de mitigar o Risco de Liquidez, o Conglomerado Pine adota algumas práticas e medidas:


Independência de funções com a segregação de atividades entre as áreas responsáveis
pelo controle de riscos e pela execução de operações e negócios, garantindo a
independência e autonomia na condução das atribuições inerentes a cada função;



Definição de metodologias para construção de cenários baseadas em práticas de
mercado, que visam incorporar a dinâmica da liquidação de obrigações assumidas e
contratação de novas operações;



Estabelecimento e monitoramento de alertas a partir da definição clara e objetiva dos
níveis autorizados de apetite de riscos definido pelo Comitê de Ativos e Passivos (ALCO)
e aprovado pelo Conselho de Administração do Conglomerado, bem como o reporte dos
níveis de folgas ou excessos;



Plano de contingência de liquidez com a definição e revisão periódica das ações de
recomposição para os níveis pré-estabelecidos de liquidez, com a atribuição de
responsáveis e instrumentos.

4.1.4 Testes de Estresse
Os testes de estresse têm o objetivo de determinar as potenciais fontes de risco que podem
encontrar em cenários de mudança severa nas condições macroeconômicas e avaliar a sua
capacidade de resistência a tais eventos. A maioria dos trabalhos e estudos se concentra na
avaliação dos riscos de crédito, uma vez que este é o componente de risco mais importante do
banco. No entanto, o teste de estresse de liquidez também possui importância significativa
frente esta análise.
A partir das considerações gerais a respeito dos testes de estresse de liquidez e tendo como
referência o denominador do Índice de Liquidez de Curto Prazo LCR - Liquidity Coverage Ratio,
o Conglomerado PINE definiu a metodologia de testes de estresse de liquidez.
A apuração será efetuada para dois cenários:
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Cenário moderado: considera premissa de razoável dificuldade de rolagem dos passivos,
ajustes no mercado futuro para volatilidades para 30 dias dos fatores de risco com
modelo EWMA (λ=94), volatilidade e correlação histórica (últimos 2 meses) entre os
fatores de risco e a relação dos retornos dos últimos dois meses entre diferentes
instrumentos financeiros;



Cenário extremo: considera premissa de uma alta dificuldade de rolagem dos passivos
e coeficiente de segurança de 99,9% sobre os valores dos cenários moderados.

4.1.5 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.
4.1.6 Gerenciamento 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:
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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.

5. RISCO DE CRÉDITO
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. Qualidade Creditícia das Exposições (CR1)

5.2 Operações em Curso Anormal (CR2)
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6 RISCO DE MERCADO E IRRBB

6.1 Gerenciamento do Risco de Mercado (MRA)
6.1.1 Estratégias e Processos
 Objetivos Estratégicos
A mensuração de risco de mercado segue os critérios gerais estabelecidos pela Resolução CMN
4.557 e circular BACEN 3.354, segregando as suas operações em Carteira de Negociação e
Carteira de Não Negociação.
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.
 Processos de Gerenciamento do Risco
As métricas de Risco de Mercado são:


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”;



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.
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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.

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 reenquadrado.
6.1.2 Estrutura Responsável e Mecanismos de Comunicação Interna
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;
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A Tesouraria é responsável pelo gerenciamento diário das posições, dos fluxos diários e
das posições proprietárias;



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

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.

6.1.3 Sistemas de Informação e Mensuração dos Riscos
A mensuração de risco de mercado segue os critérios gerais estabelecidos pela Resolução CMN
4.557 e circular BACEN 3.354, segregando as suas operações em Carteira de Negociação e
Carteira de Não Negociação.
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.
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6.2 Fatores de Risco (MR1)

6.3 Derivativos
A exposição dos derivativos é segregada por tipo de carteira, bancária ou trading, e
considerando se existe a Contraparte Central na operação.
A tabela a seguir mostra o total da exposição de derivativos, abertos por fator de risco (taxas
de juros, taxas de câmbio, ações e commodities).
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