Transcrição da Teleconferência - Resultados do 3T11
Operadora
Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência
do PINE para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2011.
Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a
apresentação inicial da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas,
quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência durante a
conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0.
Temos webcast simultâneo que pode ser acessado através do site de RI do PINE:
www.bancopine.com.br/ri. A apresentação da teleconferência também pode ser baixada no mesmo
site. O replay estará disponível após a teleconferência.
A apresentação será feita pelo senhor Norberto Zaiet, Vice-Presidente Executivo do PINE.
Ressaltamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou
afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e
desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou
sejam substancialmente diferentes do que era esperado.
Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Norberto, que iniciará a conferência. Obrigada.
Norberto Zaiet:
Obrigado. Bom Tarde. Gostaria de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência de
resultados do terceiro trimestre de 2011.
Neste primeiro slide, como de costume, temos o sumário dos assuntos que discutiremos ao longo
dessa apresentação.
Vamos para o slide 4, por favor. Neste slide, mostramos alguns destaques do trimestre. O primeiro
destaque é o crescimento de 10% do patrimônio líquido em relação a junho, atingindo mais de R$
980 milhões. Em breve, cruzaremos a marca de R$ 1 bilhão, o que demonstra o crescimento
sustentável do banco e a criação de valor para todos os acionistas. O capital subscrito pelo DEG já
está incluído neste montante.
O nosso lucro líquido cresceu 5,5% no trimestre e o ROAE anualizado manteve-se em 17,3%, mesmo
considerando o forte crescimento do PL. Este crescimento é resultado da evolução de todos os
negócios do Banco, inclusive do crescimento da carteira de crédito, que aumentou 4,5% no
trimestre, atingindo R$ 6,5 bilhões. Voltamos também aos níveis de despesas recorrentes neste
trimestre, conforme já havíamos indicado na última divulgação.
No lado direito do slide, vemos que, atendendo a empresas de maneira completa e com diversidade
de produtos, já estamos gerando um ROAE anualizado de 20%, com lucro líquido de quase R$ 44
milhões no trimestre. Este lucro desconsidera as despesas geradas pelo nosso antigo negócio de
crédito consignado, que foi descontinuado no 1S08.
Vamos para o próximo slide. Neste slide mostramos a evolução e a qualidade e diversificação das
nossas receitas. A penetração de produtos por cliente com mais de um produto melhorou,
mostrando a evolução gradual da nossa estratégia e a solidez e consistência de todos os nossos
negócios. Um indicador que demonstra claramente a evolução da estratégia é o percentual de
clientes que usam mais de um produto do banco, que passou de 34% em setembro de 2009 para 60%
em setembro de 2011. Dentre estes clientes que usam mais de um produto, o índice de penetração
é de quase três produtos, incluindo operações de crédito, derivativos para hedge, assessoria e
underwriting, além de investimentos. Na parte de baixo do slide, vemos a distribuição das receitas
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por linha de negócio. De 2010 para 2011, a evolução é clara no sentido da diversificação e da
qualidade das receitas.
Nossa Mesa de Hedge para clientes passou de 21,0% das receitas de empresas nos primeiros nove
meses de 2010, para 25% no mesmo período de 2011. Continuamos buscando uma maior
diversificação e, acreditamos que ao longo do tempo possamos paulatinamente aumentar a
participação de receitas complementares ao crédito.
O slide 6 mostra a evolução da nossa carteira de crédito. A carteira de empresas cresceu 4,5% no
trimestre e 24,0% em 12 meses, atingindo R$ 6,5 bilhões em setembro de 2011. O destaque do
trimestre foi Capital de Giro, que cresceu 5,6% no trimestre.
Passando para o slide 7, o gráfico da esquerda mostra que continuamos a ter uma carteira
pulverizada em diversos setores da economia. A carteira está muito bem posicionada para apoiar
empresas com alto potencial de crescimento. Cerca de 50% da nossa carteira está distribuída nos
setores de Açúcar e Álcool, Energia Elétrica e Renovável, Infra Estrutura, Construção Civil e
Agricultura. Apoiamos muitos clientes ligados à produção de commodities. Como já comentamos em
divulgações passadas, este é um ponto importante e que demonstra a consolidação da nossa
estratégia dado que temos crescido nossa atuação no hedge para estes clientes.
Passando para o slide 8, vemos a qualidade da carteira de crédito. Mais uma vez, já tínhamos
indicado no trimestre passado que haveria piora nos indicadores de NPLs. É importante lembrar que
este indicador estava bem abaixo do patamar histórico em junho. Este é um dos motivos pelos quais
já esperávamos o aumento. Os NPLs acima de 15 dias passaram de 0,3% para 0,7%, considerando
parcela vencida, e de 1,1% para 2,1% considerando a totalidade dos contratos como vencidos. Se
considerarmos os contratos vencidos acima de 60 dias, o índice passou de 0,5% para 1,1%. Este
aumento refere-se a casos com atrasos pontuais, sendo que, do montante total das operações, 85%
têm garantias, cujo valor representa 124% do risco. Dentre estas garantias, temos alienação
fiduciária de imóveis e produtos, investimentos financeiros e recebíveis, entre outros. De qualquer
forma, acreditamos que parte importante dos casos sejam resolvidos no curto prazo.
Além disso, gostaria de lembrar que desde o quarto trimestre de 2010 vislumbrávamos um cenário
mais restritivo para 2011. Assim, aumentamos a cobertura da carteira total, que passou de 1,7% em
setembro de 2010 para 2,9% em setembro de 2011. Além disso, vale lembrar que o indicador de
NPLs vem apresentando volatilidade desde o final do ano passado, como conseqüência deste
cenário com maior grau de incerteza.
No slide 9, mostraremos um pouco mais da Mesa para Clientes, que oferece produtos de
administração de riscos e hedge. Em setembro, o total do valor nocional da carteira de derivativos
com clientes atingiu R$ 3,7 bilhões e o MTM da carteira encerrou o trimestre no valor de R$ 178
milhões. No gráfico da esquerda, podemos observar a distribuição do valor nocional nos mercados
de atuação. Já no gráfico da direita, vemos a distribuição carteira entre os diversos setores
econômicos. Considerando stress test realizado na carteira de derivativos com clientes do PINE, em
um cenário extremamente negativo - com dólar a R$ 2,40 e queda no preço das commodities de
31% -, o risco de crédito potencial com clientes deste portfólio seria de R$ 417 milhões. Este
resultado demonstra que a carteira de derivativos é bem balanceada e que, mesmo sob cenário de
estresse de mercados, representa um risco de crédito bastante baixo em relação à carteira de
crédito total.
Em termos de atividade, podemos dividir este trimestre em dois momentos distintos: o começo do
trimestre foi marcado por um aumento repentino da volatilidade e, consequentemente, maior fluxo
de operações de hedge de clientes. À medida que o novo patamar de volatilidade, especialmente
no câmbio, se consolidou, a mesa de clientes sentiu uma leve redução da atividade. Naturalmente,
num momento de grande volatilidade, o cliente prefere acompanhar os movimentos de mercado
num intervalo de tempo mais longo e, assim, escolher o melhor momento para fechar seu hedge.
Gradativamente temos aumentado o disclosure de informações referentes a esta carteira. Nosso
objetivo é demonstrar que este negócio vem se desenvolvendo de maneira bastante apropriada e
saudável, com uma administração de riscos muito eficiente e rígida mantendo-se dentro de
parâmetros adequados de riscos, mesmo em um cenário de maior volatilidade. Volto a enfatizar
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que nós não oferecemos aos clientes derivativos exóticos ou alavancados. Em resumo, este negócio
está completamente em linha com nossa estratégia de alocação eficiente de capital.
No slide 10, detalhamos a nossa estrutura de funding. O total da captação estava em R$ 6,0 bilhões
em setembro, um crescimento de 5,9% em relação a junho. Continuamos melhorando a qualidade
do nosso funding. Neste trimestre, vemos a ampliação das captações em quase todas as linhas, com
destaque para as de Trade Finance, que aumentaram 38,1%. Nesta modalidade, tivemos um
aumento de limites e do número de relacionamentos bancários. Fortalecemos também a atuação
com agências multilaterais, que oferecem linhas a custos e prazos atrativos.
No slide 11, podemos ver que o PINE continua com uma estrutura de casamento entre ativos e
passivos bastante eficiente e extremamente líquida. Destaco aqui o gap positivo de liquidez que
apresentamos. O prazo médio da carteira de crédito é de 14 meses versus 18 meses do funding.
Como vocês podem observar no gráfico, continuamos mostrando um casamento adequado entre
ativos e passivos em cada um períodos apresentados.
Passando para o slide 12, vemos a Basileia, que é um dos destaques do nosso balanço neste
trimestre. Em setembro, o índice de atingiu 19,6%. Tivemos, neste trimestre, um aumento do
índice, principalmente, por conta de três fatores importantes. O primeiro é que mudamos a
abordagem do Risco Operacional de Indicador Básico para a abordagem Padronizada Alternativa
Simplificada, que consome menos capital e melhor representa o risco operacional do Banco,
proporcionando, neste trimestre, um ganho de 1,4% no Índice de Basileia. O segundo foi o aumento
de capital realizado pelo PINE e subscrito pelo DEG, que gerou um ganho de 0,7% o índice. Por fim,
a aprovação pelo Banco Central de cerca de R$ 12,3 milhões em letras financeiras subordinadas
emitidas pelo Banco, que gerou um aumento de 0,2% na Basileia. Com isso, temos hoje um altíssimo
nível de capitalização, com 15,1% de Tier 1, o que permite o crescimento do banco de forma
sustentável e segura.
Passemos para o slide 13. Como temos falado constantemente, ao longo dos anos, constituímos
proteções no nosso balanço, que nos deixam em uma situação confortável, tanto no aspecto de
administração de risco de crédito, quanto no aspecto de capitalização. Quero destacar que estamos
mantendo um nível de caixa sobre depósitos em cerca de 40% há vários trimestres e que
encerramos o período com R$ 1,4 bilhão em caixa.
No slide 14, temos alguns indicadores de nossa ação na bolsa. Mostramos também outra evolução
importante, que é o volume de negócios médio diário de negócios da PINE4 na bolsa. Este volume
cresceu significativamente nos últimos 12 meses, chegando a cerca de R$ 1,2 milhão nos últimos
dois meses. Por fim, hoje somos cobertos por seis casas e nosso target price médio, considerando
os últimos relatórios publicados, é de R$ 14,80.
O slide 15 mostra alguns outros destaques deste trimestre. Um importante reconhecimento do
nosso trabalho foi o upgrade que obtivemos da S&P, passando de A- para A no rating em escala
nacional. O rating em moeda estrangeira foi afirmado em BB-, porém agora com perspectiva
positiva. Continuamos comprometidos em cumprir as etapas necessárias para buscar o grau de
investimento em moeda estrangeira, como já temos em moeda local. Outro destaque foi a segunda
posição no ranking da Cetip em termo de commodities. Adicionalmente, no ranking geral de
derivativos da Cetip, o PINE ocupa a 15ª posição.
Passando para o slide 16, um importante destaque deste trimestre foi a conclusão da operação de
aumento de capital em que o DEG subscreveu um pouco mais de 2,5 milhões de ações preferenciais
do PINE. A tabela do slide mostra a composição acionária após esta subscrição.
Este último slide mostra a manutenção do nosso guidance, conforme divulgado ao final do quarto
trimestre. Gostaria de reforçar dois pontos que já comentamos no trimestre passado: o primeiro é
que, dado o cenário econômico mundial mais incerto, o crescimento da carteira de crédito deve se
manter na banda inferior do guidance; o segundo é que, em relação às despesas, esperamos que
elas cresçam em patamar mais próximo à banda superior, por conta do desenvolvimento do negócio
e de algumas despesas extraordinárias do segundo trimestre. Nossos guidances de ROAE e Margem
também estão mantidos.
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Com isso, encerro nossa apresentação do trimestre. Agradeço a atenção de todos e gostaria agora
de passar para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.


Perguntas e Respostas

Ari Peres (pergunta vinda via webcast - Real Investor):
Boa tarde, Norberto. Parabéns pelos seus resultados. Os negócios com crédito mostram certa
volatilidade. Você acredita que é reflexo da maturação ou podemos esperar que essa natureza seja
inerente?
Norberto Zaiet:
Obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta muito boa, muito importante. A gente tem
desenvolvido, como você sabe o negócio de Mesa pra Clientes, já há quatro anos. Não é um negócio
novo, é um negócio que a gente acredita no banco que é um negócio já maduro. O que teve de
diferente nesse trimestre, por exemplo, nesse negócio em específico, foi que a gente viu uma
mudança da volatilidade. A gente, no começo do trimestre teve uma mudança repentina de
volatilidade e isso fez com que os clientes quisessem aproveitar os novos patamares de preços dos
ativos e isso acontecendo, a gente viu um aumento no fluxo de operações do começo do trimestre
recorrente dessa mudança repentina de volatilidade. À medida que esse nível de volatilidade mais
alto se consolidou isso faz com que o cliente pense um pouco mais e não queria pular no primeiro
momento pra fazer operação de hedge. Ele vai tentar pensar um pouco mais, ver um horizonte um
pouco maior e ele vai ver o melhor momento pra fazer essa operação de hedge. Então, eu acho que
é inerente ao mercado nesse sentido. A gente não vê que a quantidade de hedge que os clientes
precisam fazer diminuiu. Pelo contrário, eu acho que a quantidade de hedge à medida que vai
crescendo, o comércio aumentando continua numa crescente. Então, a gente ainda vê demanda
por hedge por parte dos clientes. E tem também outro aspecto importante, que a gente atende na
Mesa de Clientes hoje mais ou menos uns 140 clientes do total de 650 grupos econômicos que o
Banco cobre. Então, a gente acredita ter bastante espaço em curto prazo pra aumentar esses
clientes de 140 para pelo menos uns 200. Então nessa atividade, a gente vê essa atividade
desenvolver de forma bastante adequada com as flutuações de mercado que é inerente, mas eu
acho que é uma atividade recorrente que vem seguindo com sua recorrência, de maneira bastante
apropriada.
Outro negócio que é recorrente que é um negócio não crédito aqui, como você coloca bem, é o
negócio de PINE Investimentos. No trimestre a trimestre, é natural você ver uma volatilidade
porque são negócios que se desenvolvem numa maturidade, em um tempo diferente. As operações
em si, não o negócio, mas as operações em si têm um tempo diferente de maturação. Então, no
trimestre a trimestre, é natural, a gente vem experimentando isso há algum tempo, é natural ter
uma volatilidade nos resultados advindos desse negócio, mas se você olhar num ano ou num
horizonte de tempo mais longos, você vai ver que a atividade também está se desenvolvendo
conforme o esperado. Então, eu acho que são esses os comentários em relação aos negócios não
crédito.
Ari Peres (pergunta vinda via webcast - Real Investor):
Como você tem visto o avanço dos grandes bancos de varejo no crédito das empresas?
Norberto Zaiet:
A gente tem se beneficiado da falta de atendimento aos clientes do nosso segmento do mercado
como um todo. O nosso cliente, como você sabe é um cliente do low corporate. É um cliente do
upper middle e low corporate. É um cliente que fatura mais de R$ 500 mil por ano. E é um cliente
que com a consolidação bancária se viu com menos oferta a crédito e menos oferta de instrumentos
financeiros. A gente continua vendo os bancos grandes focando, como sempre focaram, nos clientes
maiores, os large corporate, focando no cliente de middle tradicional, no cliente de middle clássico
que é um cliente que o Banco não está. Nós, no nosso segmento, vemos que os bancos grandes
estão pouco atuantes. São muito pouco atuantes e continuam sendo pouco atuantes. Então, a
gente tem cada vez mais aprofundado o relacionamento com os clientes, cada vez mais
aprofundados com o crédito e com os produtos não crédito como você mencionou aqui e ainda
vemos a concorrência nesse sentido de uma maneira bastante tranquila.
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Ari Peres (pergunta vinda via webcast - Real Investor):
O que podemos esperar para a inadimplência e PDD no último trimestre. Estamos estabilizando?
Norberto Zaiet:
Eu acho que sim. Eu acho que, como a gente comentou no trimestre passado, a gente estava com
um nível de inadimplência muito baixo. A gente mostrou 0,3% de inadimplência. É muito baixo
comparado ao histórico do Banco. A gente viu agora, no terceiro tri uma correção desse número pra
0,7%. A gente continua acreditando que alguma coisa entre 0,5% e 1% é bem natural de se ver no
índice de inadimplência. Eu acho que a gente sim nesse ponto a tendência de estabilização, sim. É
importante mencionar, você vê o nosso índice de cobertura da carteira total é crescente. A gente
termina o trimestre com 2,9% de cobertura sobre o total da carteira. A gente vê que alguma coisa
ao redor de 3% é bastante razoável e é o que a gente acredita que seja adequado. Obrigado pelas
suas perguntas.
Marcelo Novaes (XP investimentos):
Norberto, bom dia. Obrigado pela apresentação. A minha pergunta é na linha da carteira de
crédito. Eu acho que está bem claro já a questão da estratégia nova, que a carteira de crédito e os
clientes vão servir como porta de entrada pra fazer o cross-selling. Eu gostaria de saber como é
que está a expectativa de crescimento do número de clientes que vai usar mais de um produto. Eu
acho que a pergunta anterior, que você até já respondeu, já indica bastante dos outros produtos
que não o crédito, mas como é que você vê o crescimento dos clientes que já usam os produtos de
crédito para os outros produtos do Banco?
Norberto Zaiet:
Marcelo, obrigado pela pergunta. Essa estratégia não é nova, essa estratégia de atender um cliente
com maior diversidade de produtos, com maior diversificação, com entendimento do balanço, do
negócio, é uma estratégia que a gente está desenvolvendo já há bastante tempo, a mais de quatro
anos. Então, essa estratégia está se consolidando, você vê no gráfico que a gente teve da
apresentação, que em 2009, o número de clientes com mais de um produto do Banco era de 34%.
Hoje, o número de clientes com mais produtos do Banco é de 60% e a gente acredita que isso
deverá continuar crescendo. É parte da estratégia da gente continuar crescendo o número de
clientes que usam mais de um produto do Banco. Não só o número de cliente, mas também a
penetração. Aquele índice que a gente mostrou também no slide cinco, o gráfico da ponta superior
direita que mostra que a gente foi saindo, em setembro de 2009, o cliente que usava mais de um
produto usava dois produtos e meio. Hoje, o cliente que utiliza mais que um produto, além de ser
uma base maior utiliza quase três produtos. São 2,9 produtos. Então, a gente quer continuar
crescendo nesses dois índices. É parte da estratégia e como você bem disse, o produto carro chefe
do Banco é o crédito, um produto que é a porta de entrada do cliente para o Banco. E continuará
sendo assim. E a partir dai, do crédito, fazer mais produtos tanto de heding quanto de advisor
quanto de investement management, quanto de capital markets, de project finance, de structured
finance, de investimentos. Enfim, toda a gama de produtos que o Banco vem desenvolvendo.
Marcelo Novaes (XP investimentos):
Perfeito. Obrigado.
Marcos Sadu:
Zaiet, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas rápidas. A primeira é em
relação à Mesa de Clientes que a gente viu que contribuiu menos sobre o resultado do trimestre e
eu queria saber se o senhor podia comentar um pouco sobre esse desempenho e o que a gente pode
esperar daqui pra frente no quarto trimestre? E depois eu faço a minha segunda pergunta.
Norberto Zaiet:
Ok. Vamos lá. Obrigado, Marcos. É o seguinte. Em relação à Mesa pra Clientes, o que aconteceu na
verdade foi isso que eu comentei mais cedo. A gente teve no começo do trimestre um pouco mais
de fluxo, dada a mudança repentina da volatilidade, para o final do trimestre a gente teve um
pouco menos de fluxo, um pouco menos de operações de hedge. O cliente olhando o cenário com
um horizonte de tempo um pouquinho maior e então diminuiu um pouco o fluxo de atividade. A
nossa expectativa continua sendo o que eu comentei um pouquinho mais cedo. Tem duas coisas que
são importantes. Primeiro, que a gente não acha que a quantidade de hedge que o cliente precisa
fazer diminuiu. Muito pelo contrário. A gente tem a nítida sensação de que o cliente tem
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necessidade de fazer hedge e ainda tem fluxo de hedge pra fazer e está esperando um melhor
momento pra fazer. O melhor momento em termos de preço, dado que o nível de volatilidade agora
é um nível diferente. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto é o seguinte. A gente
está gradativamente aumentando o número de clientes que a gente cobre na mesa. Então, como
eu comentei mais cedo. A gente está cobrindo hoje do universo do Banco, que são 650 grupos
econômicos, a gente está cobrindo aproximadamente 140 na mesa de operações. A gente vê
nitidamente, que a gente vai chegar num curto prazo, nos próximos três a seis meses a cobrir 200
clientes e isso só vai fazer aumentar na verdade o fluxo que a gente vê na mesa de operações.
Então, essas são as tendências, isso foi o que aconteceu no trimestre, e essas são as tendências dai
pra frente de como a gente está desenvolvendo esse negócio.
Marcos Sadu:
Está ótimo. Obrigado. Esclarece bastante. O segundo ponto é em relação à linha de imposto de
renda que também veio abaixo no trimestre. Eu queria entender o que levou à redução da alíquota
efetiva e o que a gente pode esperar também daqui pra frente?
Norberto Zaiet:
Em relação à linha de imposto de renda, teve um efeito importante nesse trimestre, que foi o
overhegde de Cayman. Na verdade, o que é? Tem um descasamento entre base de tributação que é
o seguinte, quando você faz um investimento do PL, você investe, por exemplo, um investimento
que a gente tem no exterior é um investimento no patrimônio da nossa agência nas ilhas Cayman.
Então quando você faz um investimento lá, a variação cambial referente a esse investimento não
faz parte da base de tributação do imposto de renda. Porém quando você faz o hegde, o hegde faz
parte da tributação do imposto de renda. Então, você tem um desbalanceamento, vamos dizer
assim, que é uma coisa que joga entre margem e a linha de imposto de renda. Então nesse
trimestre, o que aconteceu? A gente teve um efeito negativo sobre a margem e a gente teve um
efeito positivo sobre o imposto de renda efetivo. Então, é isso que você vê como a principal
diferença na linha de imposto de renda desse trimestre.
Marcos Sadu:
Entendi. Indo pra frente nesse quarto trimestre, você acha que a gente deve ver mais como a gente
via no trimestre passado ou é uma mudança de tendência mesmo, você acha que essa alíquota,
esse fenômeno do terceiro trimestre deve se repetir daqui pra frente?
Norberto Zaiet:
Essa linha vai variar de acordo com o mercado nesse sentido. Como o resultado dessa linha vai
depender do resultado do hegde, a gente vai ter tanta volatilidade quanto tiver volatilidade no
ativo, no câmbio. Um compromisso que a gente tem é de sempre dar o disclosure pra vocês de o
quanto isso impacta de um lado ou de outro tanto na margem quanto na linha de imposto de renda,
então, a gente sempre vai dar esse disclosure para o mercado.
Marcos Sadu:
Está certo. Obrigado gente.
Norberto Zaiet:
Obrigado você, Marcos.
Operadora:
Obrigada. A cessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr.
Norberto para as suas considerações finais.
Norberto Zaiet:
Gostaria de agradecer pela participação de todos. Gostaria de nos colocar à disposição caso vocês
tenham alguma pergunta adicional ou algum ponto não esclarecido. Muito obrigado de novo.
Tenham um bom final de dia e bom fim-de-semana.
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Operadora
A teleconferência do PINE está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom
dia.

“Este documento é uma transcrição. A Empresa faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e completa) da transcrição. Entretanto, a Empresa não se
responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a Empresa não se responsabiliza
por eventuais danos ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este documento é
uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da Empresa. Todo o conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da
empresa que realizou o evento transcrito. Por favor, consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) do PINE para mais condições e termos
importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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