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Destaques 2008

Lucro por ação1 (R$)

PL por ação (R$)

O Banco PINE atingiu lucro líquido gerencial de R$ 157 milhões em 2008 e ROAE de 19,4%.

Dividendo/JPC por ação (R$)

O saldo do valor das garantias, como colaterais da carteira de
crédito, subiu para 130%.
A cobertura para a carteira de crédito de empresas com classificação D-H ficou em 151% em dezembro de 2008.
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Var. %

98% da carteira de crédito foi classificada entre AA e C em
dezembro de 2008.

2005

2007

2008

67.872

62.662

165.737

157.487

-5,0%

35,7

23,0

29,2

19,4

-9,8 p.p.

Retorno sobre ativo médio (%) 1

4,0

2,4

3,7

2,7

-1,0 p.p.

Carteira de crédito (R$ milhares)

1.324.262

2.076.871

4.325.250

4.264.398

-1,4%

Ativo total (R$ milhares)

1.990.694

3.214.817

5.699.611

6.196.880

+8,7%

51,5

50,3

37,3

42,6

5,3 p.p.

208.883

335.200

800.428

827.173

3,3%

20,7

19,2

18,3

19,3

1,0 p.p.

0,75

0,69

1,82

1,84

1,1%

2,30

3,69

8,81

9,68

9,9%

Lucro líquido 1 (R$ milhares)

O Índice de eficiência atingiu 42,6%.

Retorno sobre patrimônio líquido médio (%) 1

As despesas de pessoal e administrativas caíram 9%, excluindo
as despesas de IPO em 2007.

Índice de eficiência 1

Com base confortável de capital do Banco, o Índice de Basiléia
passou de 18,3% em 2007 para 19,3%.

Patrimônio Líquido (R$ milhares)
Índice da Basiléia

A carteira de crédito de empresas, principal negócio do Banco,
aumentou 7,6%, passando de R$ 2,9 bilhões em 2007 para R$
3,1 bilhões.
O Banco PINE realizou distribuição de R$ 57,2 milhões brutos em juros sobre capital próprio e dividendos em 2008.
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Exclui as despesas extraordinárias em 2007 e 2008

Lucro por ação

1 2

(R$)
2

Valor patrimonial por ação (R$)

2006

1

Em 2008, exclui provisões adicionais da PDD e PLR referente a 2007 e paga em 2008. Em 2007, exclui despesas com IPO.

2

Para fins comparativos, em 2005 e 2006 é utilizado o total de ações após o IPO: 90.881 mil

2007/2008
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Filosofia
Nossa Missão, Visão e Valores compõem a filosofia corporativa do Banco PINE e
revelam a maneira como conduzimos nossos negócios.

Missão
Desenvolver e disponibilizar produtos e soluções financeiras adequadas às necessidades dos clientes com agilidade, criatividade, segurança e transparência.

Visão
Crescer de maneira sustentável e consolidar a perenidade da Instituição, oferecendo as melhores soluções aos clientes, de maneira segura e rentável, por meio da
construção de relacionamentos éticos, transparentes e de longo prazo.

Valores
Ética, Transparência, Profissionalismo, Qualidade, Inovação, Parceria e Respeito
em todos os relacionamentos.
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Mensagem da Administração

Em 2008, o Banco PINE atingiu um lucro líquido de R$ 157 milhões, desconsiderando-se os
efeitos dos provisionamentos adicionais e o pagamento de PLR referente a 2007. Esse resultado
representa um ROAE de 19,4%. Mesmo diante
da grave crise internacional e da alta volatilidade
dos mercados, intensificada a partir de setembro
de 2008, o Banco PINE mostrou-se resiliente na
obtenção de seus resultados.

Os números alcançados pelo
Banco PINE em 2008 são
consequência da habilidade

dos grandes diferenciais do PINE reside justamente em sua capacidade de avaliação de
crédito, estruturação e acompanhamento de
operações colateralizadas.

em antecipar eventos e de um

A estratégia de tesouraria também se mostrou
acertada, aliando fortes controles de risco e
amplo leque de produtos de
conservadorismo com baixíssima exposição a
crédito empresarial, adequados a
risco de mercado (VaR de 0,26% do PL em
diferentes necessidades
Dez/2008), não mantendo exposição material
Os números apresentados no ano são consequêna variações cambiais (hedge de 100% das capcia da habilidade do Banco de antecipar eventos,
tações em moeda estrangeira) ou a variações na
o que se mostrou fundamental para fazermos uso eficaz das oporcurva de juros. Por fim, o Banco não possui exposição a derivatunidades advindas da alta volatilidade dos mercados. Algumas
tivos exóticos ou alavancados.
decisões tomadas nos últimos anos demonstram essa capacidade
de antecipação do Banco PINE.
Durante todo o ano de 2008 houve um intenso trabalho de controle de despesas. O índice de eficiência atingiu 42,6%. Apesar
O Banco começou a reduzir a produção de crédito consignado
de estar muito eficiente, o Banco manteve sua atenção nos indie descontinuou o “projeto piloto” de financiamento de veículos
cadores de custos, buscando a melhoria contínua da eficiência.
já ao fim de 2007. Com a originação bastante reduzida de ativos
de longo prazo, durante o ano de 2008 tivemos uma necessidade
Todos os fatores e resultados mencionados refletem nossa política
minimizada de funding igualmente alongado. Alia-se a isso uma
conservadora na condução dos negócios, o que rendeu ao Banco
política rígida de casamento de ativos e passivos e de percentuais
PINE, em 2008, a classificação entre os melhores bancos da América
mínimos de caixa.
Latina no ranking elaborado pela América Economia Intelligence,
que avalia critérios como rentabilidade, capitalização, quantidade
O foco do Banco PINE são empresas robustas. Aproximadade recursos próprios, liquidez e qualidade da carteira de crédito.
mente 50% do portifólio de crédito é composto por clientes
que faturam mais de R$ 500 milhões por ano. Com esses
As ações de antecipação aos eventos do mercado permitiram
clientes, o Banco trabalha, principalmente, com operações
que o management voltasse seu foco ao controle de riscos e às
de crédito de curto prazo com garantias adequadas. Um
oportunidades sempre advindas de momentos de crise e alta vo-
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latilidade. Embora, no momento, haja pouca
visibilidade para o ano de 2009, sabe-se que
as principais economias desenvolvidas terão
uma contração no PIB e que haverá uma
brusca desaceleração do crescimento no Brasil, o que nos mostra que os próximos meses
exigirão atenção redobrada.

Com um management e um quadro de
colaboradores altamente qualificados
e comprometidos, o Banco PINE tem

sas será reforçado, trabalhando para atender
às necessidades dos clientes de forma ágil e
personalizada, oferecendo uma diversidade
de produtos que potencializam as oportunidades de cross selling.

mostrado que, mesmo em situações

Acreditamos firmemente no valor do Banco
PINE. Em períodos de crise podem-se disoportunidades, mantendo o foco nos
cernir mais claramente as qualidades e a caEm vista deste cenário, o Banco agiu preventicontroles de riscos, na segurança e na
pacidade de adaptação de uma instituição e
vamente, aumentando as provisões já no quarto
de sua equipe. O Banco PINE tem mostratrimestre. Trata-se de uma estratégia conservarentabilidade
do, ao longo dos últimos meses e anos, que
dora. A carteira permaneceu com bons índices
mesmo em situações de forte turbulência é
de Non Performing Loans ao fim de dezembro.
capaz de encontrar oportunidades, mantendo o foco nos controles de riscos, na segurança e na rentabiliO Banco PINE está bem preparado para um ano incerto no
dade para os seus acionistas, investidores e clientes.
cenário macroeconômico, mantendo a política conservadora
de caixa, casamento de ativos e passivos, controle de despesas
A Diretoria
e baixíssima exposição a risco de mercado. O foco em emprede turbulência, é capaz de encontrar
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Perfil Corporativo
Rede de distribuição

O Banco PINE
Focado e especializado no crédito a empresas em moeda local
e estrangeira, o Banco PINE tem como diferenciais a agilidade
nas operações, a criatividade na diversificação do portifólio e a
estratégia de forte aproximação com os clientes para conhecer
suas necessidades e desenvolver soluções personalizadas.
O Banco direciona esses diferenciais a empresas robustas de forma a preservar a qualidade da carteira de clientes. Soma-se a isso
a rigorosa análise e controle de riscos das operações, com forte

estrutura de garantias. Como resultado, o Banco encerrou 2008
com R$ 3,1 bilhões em carteira de crédito a empresas, sendo
91% dos contratos cobertos por garantias.
O PINE também oferece ao segmento Empresas serviços de assessoria financeira e estratégica, produtos de tesouraria, investimentos,
linhas de crédito especializado e repasses, o que proporciona amplas
possibilidades de cross-selling, vinculando os clientes a diferentes
produtos e, assim, construindo relacionamentos de longo prazo.

Com 11 agências localizadas em diversas regiões do Brasil, o
PINE estende sua cobertura aos mais atrativos mercados do
país, cumprindo a estratégia de focar as operações em nichos
que apresentam potencial de crescimento.
O modelo de negócios do Banco permite uma estrutura enxuta
de agências, o que contribui para o controle dos custos fixos sem
prejudicar a postura de forte aproximação com o cliente, que se
dá por meio de visitas periódicas e monitoramento constante de
cada empresa da carteira.

1939
Família Pinheiro funda seu primeiro banco no Brasil,
o Banco Central do Nordeste.

1975
Noberto Pinheiro torna-se um dos controladores do
Banco BMC S.A.

1997
Noberto Pinheiro e Nelson Pinheiro fundam o
Banco PINE.

Histórico
2005
Empresas – oportunidades de cross-selling

Empréstimos
corporativos

Câmbio e comércio
exterior

• Mútuo

• Exportação

Repasses

Fianças

Tesouraria

• FINAME

• Licitação

• Hedge

Automático

• Concorrência

• Swap

Finanças
corporativas

Investimentos
• Moeda local

• Conta garantida

ACC/AEE

Fabricante

• Performance

• NDF´s

• Desconto

Carta de crédito

• Underwriting e
sindicalização de
crédito

Agrícola

• Crédito/financeiras

• Opções

FIDC

• Compror/vendor

Cobrança documentária

• Assessoria finaceira

Outros

• Termo de moedas

CDI

• Cobrança vinculada

Pré-pagamento

Assessoria estratégica

• Assessoria macro

Captação de recursos

• Importação
Carta de crédito
Pagamento antecipado
Cobrança documentária
• Câmbio pronto
• Emp. e Invest. em
moeda estrangeira
2770

• Exim
Pré-embarque

Fusões e aquisições

Pré-embarque especial

Reestruturações

Pós-embarque

CDB/RDB
Títulos públicos

LCA
• Moeda estrangeira
CD – Certificate of deposit
Demand deposit accounts

• BNDES automático

Eurobonds

• FINEM

Conta de custódia

O Banco PINE tem a tradição e a expertise da atuação da família Pinheiro no setor bancário, iniciada em 1939 com a fundação do Banco Central do Nordeste, em Fortaleza (CE). Em
maio de 1997, os irmãos Noberto Nogueira Pinheiro e Nelson
Nogueira Pinheiro fundaram o Banco PINE, iniciando uma
história marcada pela agilidade e criatividade nos negócios,
aliada a uma estrutura interna enxuta e horizontal, com forte
valorização dos talentos.

Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do
Banco PINE.

2006
Noberto Pinheiro torna-se presidente do Conselho
de Administração.

2007
Abertura de capital.
Abertura de nova agência nas Ilhas Cayman.

Money markets accounts

2008

Time deposit

Ampliação do foco no segmento Empresas.

Empréstimo externo
Investimento externo
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Negócios
O PINE é um banco múltiplo que tem no DNA uma atuação
voltada a Empresas, oferecendo amplo leque de produtos desenvolvidos especialmente para o segmento corporativo.

Após a aprovação da concessão, o Comitê mantém em pauta
o acompanhamento dos indicadores pertinentes e da evolução
do crédito de cada cliente, com monitoramento dos riscos e garantias para preservar a estabilidade das operações e o relacionamento contínuo com os clientes. Em dezembro de 2008, 91%
da carteira de crédito era coberta por garantias, representando
130% do montante total da carteira.

Crédito para empresas
Garantias (Dez/08)

Concessão
O Banco PINE pratica uma política de concessão de crédito diferenciada, que envolve uma eficiente e
conservadora análise técnica realizada pela equipe de crédito, com a
colaboração integrada das equipes
comercial, operações e jurídico,
culminando com a decisão colegiada do Comitê de Crédito.

Modelo de negócios com
foco nos nichos do mercado
de crédito com potencial
elevado de crescimento e
rentabilidade, forte geração
de ativos de qualidade
e políticas prudentes de

Predominam nas operações do
crédito, controle e liquidez
PINE contratos de curto prazo com
garantias líquidas e diversificadas,
sendo a maior parte dos negócios conduzidos em esteira eletrônica,
da solicitação à aprovação do crédito. A esteira foi criada com o
objetivo de garantir a agilidade no retorno ao cliente por meio do
fluxo automático, seguro e transparente das etapas entre as áreas do
Banco. Essa estrutura integrada permite a conclusão do fluxo de
aprovação do crédito em um tempo médio de 72 horas. Em casos
especiais, o processo pode ser concluído em 1 dia útil.
As decisões do Comitê sobre a concessão de crédito têm base na
política de garantias, na análise do desempenho da empresa e do
setor de atuação, além de fundamentos da macroeconomia local e global.
O PINE atua de

forma disciplinada na
aprovação de crédito
e conta com forte
embasamento jurídico
como ferramenta de
resolução
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Para cada proposta de crédito, o Comitê discute a necessidade e avalia o
funding requerido para manter o casamento entre ativos e passivos. No encerramento do exercício, os ativos de
crédito do PINE tinham prazo médio
de 10 meses, com funding médio de
12 meses.

Perfil da carteira de crédito Empresas

Finanças corporativas e Tesouraria

Faturamento Anual

As áreas de Finanças Corporativas e Produtos de Tesouraria para
empresas têm como foco estruturar e oferecer produtos complementares ao crédito para empresas, como assessoria financeira,
sindicalizações de crédito, produtos estruturados e derivativos.

Perfil da carteira de crédito
Em dezembro de 2008, as operações de crédito para empresas constituíam 72% do portifólio total da
carteira de crédito do PINE. Essas
operações são analisadas e monitoradas por uma equipe composta
por cerca de 15% do quadro total
de funcionários do Banco e aprovadas de forma centralizada pelo
Comitê de Crédito. O objetivo é
compor uma carteira com companhias de setores diversificados, que
tenham solidez e musculatura.

O Banco PINE acompanha
as empresas que compõem
sua carteira de crédito
constantemente, realizando
profunda análise antes da
concessão e monitorando as
empresas e seus setores após o
contrato de crédito

Essa postura conservadora e preventiva permitiu ao PINE manter o baixo índice de inadimplência e o perfil qualificado da
carteira, assegurando a diluição do risco de mercado com a pulverização dos clientes por diferentes setores, e atendendo aos
critérios de controle dos riscos.

Setor de atuação

O Banco PINE tem sua Tesouraria voltada ao atendimento a
empresas (dealing desk), com profissionais qualificados e sistemas de riscos e processos adequados na oferta de alternativas
para mitigação de descasamentos de balanço, sem exposição a
risco de mercado e sem oferta de derivativos exóticos e/ou alavancados. Os principais produtos são Câmbio Spot, NDF (Non
Deliverable Forward), e produtos de hedge e swap, sendo a maior
parte dessas operações de curto prazo.
Em sua Tesouraria, o Banco PINE não possui exposição material a riscos de variação cambial e de juros, pois alia fortes controles de risco a conservadorismo, com baixíssima exposição a
estes mercados.
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Gestão de Ativos e Passivos
A gestão de ativos e passivos é conservadora, tendo o apoio da Tesouraria no controle de prazos e de transformação de taxas, o que
se mostrou essencial para preparar o Banco para a volatilidade dos
mercados no último exercício. O Banco possui, ainda, um comitê
específico para gestão do casamento das operações. Desta forma,
as fontes de captação de recursos do Banco PINE são alinhadas
em prazo e custo aos respectivos portfolios de operações ativas.

O Banco PINE, historicamente, tem uma política também
conservadora em relação ao seu Caixa. O Banco encerrou os
meses de junho e setembro com altos níveis de Caixa, demonstrando que estava preparado para a volatilidade que se viu a
seguir nos mercados. Em 31 de dezembro de 2008, o Caixa
manteve-se em patamares confortáveis e representava 40% dos
depósitos a prazo na data.

Crédito – R$ milhões (Dez/08)

Captação – R$ milhões (Dez/08)

Captação
O processo de captação de recursos do PINE segue o princípio
de diversificação das fontes para assegurar o casamento de liquidez, prazo e moeda das operações.

Com uma eficiente estrutura de funding, o Banco PINE encerrou 2008 com captação total de R$ 3,7 bilhões, incluindo cessão de crédito, com prazo médio de 12 meses.

No mercado local, o Banco capta por meio da oferta de certificados de depósitos (CDBs) a empresas, indivíduos e instituições,
Letras de Crédito do Agronegócio, operações de captação estruturadas e também junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), levantando disponibilidades
financeiras destinadas a operações de repasses.

Mix de captação (Dez/08)

No exterior, capta recursos por meio da emissão de títulos de
dívidas sênior e subordinada, operações específicas junto a bancos estrangeiros e investidores e trade finance por meio de linhas
interbancárias provenientes de bancos correspondentes. Com a
atuação da agência de Cayman, o Banco realiza captações externas e operações de trade finance.

Emissões no exterior
Em US$ milhões
Data Operação Data Vencimento Prazo (meses)

Emissão

Tipo

Lender

Valor Emitido

Cupom

11/06/2008

17/06/2010

24

Pública

MTN

Credit Suisse/HSBC/Banif (Co-Manager)

150

7,375%

24/06/2008

15/10/2013

72

Privada

Senior Debt

FMO

40

Libor + 2,2% a.a.

28/12/2007

15/10/2013

72

Privada

Senior Debt

FMO

40

Libor + 2,2% a.a.

20/06/2007

15/06/2014

85

Privada

Senior Debt

Wachovia/Opic

15

Libor + 2,0% a.a.

26/11/2007

21/11/2014

85

Privada

Senior Debt

National City Bank/Opic

20

Libor + 1,85% a.a.

02/01/2007

29/12/2016

122

Privada

Subordinated Debt

DEG

15

9,33% a.a.

12
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Estratégia e Vantagens Competitivas

A postura criteriosa e ao mesmo tempo
ágil do Banco PINE é um diferencial
que assegura a gestão dos riscos dos
contratos sem, entretanto, atravancar
os negócios.

Ao longo de sua
atuação, o Banco
PINE traçou
diferenciais

Essa dinâmica está alinhada à filosofia
do PINE de se empenhar na diversificação do portifólio, intensificando e alongando o relacionamento com o cliente.
O apoio a essa meta se dá por meio de
estratégias institucionais e operacionais
voltadas ao segmento Empresas.

competitivos que
apoiam a estratégia de

• Investir continuamente em pessoas e tecnologia para aprimorar os processos de avaliação, aprovação, formalização e
monitoramento de operações de crédito essenciais para a estratégia de crescimento.
• Crescer com eficiência, focando o desempenho operacional
por meio de melhorias contínuas nos processos e fluxos de
trabalho, visando crescimento com produtividade.

Vantagens Competitivas

expansão seletiva dos
negócios

Estratégias para os Negócios
O PINE pretende expandir seletivamente a penetração do Banco e de sua base de clientes, aproveitando o potencial de crescimento no segmento Empresas por meio de:

Estratégias Institucionais
• Manter o foco na concessão de crédito a empresas baseando-se em uma rígida política de crédito e controle de riscos.
• Originar crédito corporativo de forma sustentável, conhecendo as necessidades e fornecendo produtos e soluções especialmente customizados para seus clientes, de maneira segura
e rentável, com agilidade, criatividade e transparência, ampliando assim as possibilidades de cross-selling por meio da
oferta de produtos diversificados e adequados.
• Diversificar continuamente as fontes de captação para
sustentar o crescimento do Banco com uma forte base de
capital.
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• Utilização da capacidade de replicar e expandir seu modelo
de negócios.

Visão estratégica do
mercado com atuação
proativa
• Capacidade de se
antecipar às tendências
do mercado e flexibilizar
negócios de forma a captar
oportunidades.

• Priorização de segmentos e clientes que demandem produtos
estruturados, com maiores margens.

• Produtos diversificados
para cenários diferentes,
com operações de funding
adequadas ao prazo do
cliente.

• Oferta de produtos e serviços financeiros diversificados.

• Diversificação da carteira
de crédito entre produtos e
setores.

• Contínuo atendimento aos grandes grupos empresariais, que
geram oportunidades de acesso a clientes no segmento de
empresas médias.
• Manutenção de relacionamentos de longo prazo com os
clientes.

Gestão de crédito com
pessoas altamente
qualificadas e sistemas
avançados
• Administração com vasta
experiência no mercado
financeiro e na área
bancária.
• Equipe qualificada e
diferenciada para antecipar
cenários e desenvolver
produtos.
• Agilidade e segurança na
contratação de operações
por meio de fluxo
automático das etapas em
esteira eletrônica.
• Apoio de TI para o
monitoramento de crédito e
tomadas de decisão.

Banco tradicional –
modelo de negócio
eficiente com foco no
cliente

Agilidade e penetração de
mercado

• Estrutura operacional
enxuta e forte controle de
despesas.

• Amplo conhecimento
dos diferentes setores de
atuação dos clientes.

• Processos internos ágeis e
eficientes para originação,
aprovação, processamento,
concessão de crédito,
controle de risco e
monitoramento.

• Construção de ótimos
relacionamentos com
empresas.

• Postura conservadora
com controle de garantias
diferenciado, fontes de
captação diversificadas e
casadas com as operações
de crédito.

• Agilidade nos processos
de avaliação de crédito,
originação e retorno ao
cliente.

Meritocracia

• Alta capacidade de atrair e
reter talentos.
• Incentivo ao
desenvolvimento
e qualificação dos
funcionários.
• Experiência de intensa
exposição e aprendizado,
com acompanhamento
individual de performance e
plano de carreira.

• Aproximação com o cliente
e profundo conhecimento
de suas necessidades.
• Portifólio diversificado com
produtos adequados a
diferentes demandas.
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Cenário Econômico e Setor de Atuação

Quando vislumbramos o cenário econômico de 2008, podemos
subdividir o ano em duas partes: AC (“Antes da Crise”) e DC
(“Depois da Crise”). O divisor de águas está exatamente no bimestre setembro/outubro, período marcado pela concordata do
banco Lehman Brothers e pelo acirramento da crise.
O ano de 2008 parecia uma repetição de 2007. Ele seria caracterizado pela imunidade do crescimento econômico e da liquidez
mundial aos efeitos da crise do mercado de hipotecas imobiliárias,
que silenciosamente minava as supostas bases sólidas do sistema
financeiro mundial, notadamente o norte-americano e o inglês.
O crescimento do PIB mundial em 2008 ficaria entre 4,0% e
5,0%, puxado pela pujante economia chinesa, a qual expandiria pelo menos 10% em relação a 2007. Outros emergentes,
como Brasil, Rússia, Índia, Coréia do Sul, Tailândia, Malásia,
Hungria, Polônia, Croácia, África do Sul e Nova Zelândia, mostrariam taxas de crescimento entre 5% e 10%, contribuindo significativamente para a alta do PIB mundial.
Dados os seus respectivos (e elevados) pesos nesse indicador, os
países desenvolvidos não ficariam atrás por conta da expansão
da economia norte-americana (3,8%), das economias avançadas
da região da Zona do Euro (Alemanha, França, Itália e Espanha,
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cuja taxa média de crescimento oscilaria entre 3,0% e 3,5%),
Reino Unido (3,5%) e Japão (2,5%).
Além disso, vale lembrar que, apesar de se discutir em meados
de 2008 a necessidade de elevação do juro básico nos EUA para
o intervalo entre 5,5% e 6,0%, na Zona do Euro para o intervalo entre 4,5% e 5,0% e no Reino Unido para 6,0%, havia a
sensação que os principais bancos centrais estariam prontos para
reduzir as suas respectivas taxas de juros assim que as pressões
inflacionárias advindas das cotações mais elevadas das commodities perdessem força.
Ou seja, o mundo cresceria, o sistema financeiro permaneceria
líquido e as pressões inflacionárias se originavam nos preços internacionais das commodities (principalmente agrícolas e metálicas) e, por isso, seriam temporárias.
O Brasil, nesse contexto, enfrentava um problema: pressões
inflacionárias relacionadas não só à alta das cotações das commodities, mas também ao superaquecimento da atividade econômica doméstica.
As contas externas eram favorecidas pela disponibilidade de
linhas de comércio exterior – alavancadas por produtos bási-

cos exportados pelo país, desde soja e açúcar até petróleo, aço
e minério de ferro – , por consequentes superávits comerciais
acima de US$ 20 bilhões, por entradas de investimentos diretos
estrangeiros acima de US$ 30 bilhões por ano e, finalmente,
por fluxos líquidos de moeda estrangeira tanto para renda fixa
quanto para o segmento de renda variável, que implicavam um
coeficiente de rolagem da dívida externa privada brasileira e da
dívida pública doméstica nas mãos de investidores estrangeiros
acima de 250%. Tudo isso respondia por uma entrada esperada
de dólares via balanço de pagamentos brasileiro de pelo menos
US$ 60 bilhões em 2008, mesmo após o forte fluxo líquido
positivo de US$ 100 bilhões em 2007.

crescimento econômico brasileiro era sustentado e era a principal variável por trás da queda anual do superávit comercial e da
alta esperada da taxa de juros no Brasil.

O crescimento econômico brasileiro era pujante. Enquanto
o PIB aumentaria pelo menos 5,5% anualmente em 2008, a
demanda interna expandiria quase 8,5% durante o mesmo período. Ou seja, as importações (em termos físicos, sem contar
a valorização dos preços internacionais) cresciam muito mais
do que as exportações, subtraindo entre 2,5% e 3,0% do crescimento da demanda agregada doméstica e produzindo a alta
menos pronunciada do PIB (de 5,5%) em relação à expansão
da demanda agregada doméstica. Vale notar que a elevação das
importações estava concentrada em bens de capital (máquinas e
equipamentos) e bens intermediários, confirmando que o forte

Nesse contexto, era necessário ao Banco Central brasileiro combater um bom problema: os efeitos inflacionários do excessivo
crescimento econômico mundial, que puxava a alta dos preços
das commodities, e da rápida expansão da economia brasileira,
que implicava elevação da inflação por conta da demanda doméstica e da alta de custos do trabalho.

O crédito doméstico era abundante e alavancava não só os investimentos brutos privados, mas também o consumo das famílias,
com crescimento nominal de quase 30%, puxado pela alta de
40% das operações corporativas e pela elevação de 25% da atividade de crédito à pessoa física. O cenário doméstico altamente
positivo tinha “lastro”, pois a taxa de desemprego convergia para
6,0%, recorde histórico em comparação a qualquer ano aleatoriamente escolhido na nova série temporal.

O cenário descrito acima representa o período AC. O quarto trimestre de 2008 não só inaugurou o contexto DC, mas também
confirmou os temores relacionados à contração da atividade
econômica nos países desenvolvidos e à desaceleração da taxa de
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trilionárias por meio de intervenções e linhas de empréstimo
junto aos BCs e aos departamentos de Tesouro Nacional. As histórias de cada país e região são bem parecidas, diferindo apenas
na intensidade do ajuste e da intervenção:
• Nos EUA, como a mediana das projeções sobre a taxa de expansão trimestral (anualizada) do PIB convergiu para -5,0%
e para -2,5% no último trimestre de 2008 e em 2009, respectivamente, restou ao Banco Central norte-americano (o Fed)
reduzir a taxa básica de juros (a taxa do Fed Funds) para o
corredor entre 0% e 0,25% ao ano. Além disso, o pacote de
estímulo ao setor real, proposto pelo recém-eleito presidente
Barack Obama, o qual perfaz US$ 885 bilhões, a promessa
de um pacote de “limpeza” dos ativos podres do sistema financeiro norte-americano por meio da criação do Fundo dos
Ativos de Má Qualidade, que contaria com a vultosa cifra de
US$ 2,0 trilhões, e, finalmente, o estoque de linhas interfinanceiras oferecidas pelo Fed ao sistema bancário, somando
mensalmente US$ 2,0 trilhões, são os recursos utilizados para
interromper os impactos da crise financeira;

crescimento do PIB nas economias emergentes. Diante disso, as
políticas monetárias conduzidas pelos bancos centrais (BCs) dos
países desenvolvidos e das economias mais representativas em
desenvolvimento convergiram para a flexibilização monetária,
claramente caracterizada por diferentes intensidades.
Em geral, as economias desenvolvidas, afetadas pela queda dos
preços das commodities em relação ao pico atingido no terceiro
trimestre, enfrentaram um súbito processo de desinflação e, similarmente, as projeções para a variação dos índices de preços ao
produtor e ao consumidor apontam para taxas de inflação muito
baixas ou mesmo para a deflação. O mercado de trabalho, por seu
turno, acompanhando a queda da atividade econômica em geral,
sofreu uma súbita reversão de tendência na Europa, nos EUA, no
Reino Unido e no Japão, citando apenas alguns exemplos.
A taxa de desemprego nos EUA subiu razoavelmente, para
7,2% em dezembro, sendo que a continuidade dessa tendência
já está embutida na maioria das projeções, que apontam a taxa
de desemprego entre 9,0% e 10,0% nos EUA em 2009. Na
Zona do Euro, esse cenário se repetiu, apresentando rápida
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queda da inflação e convergência de que a taxa de desemprego
fique em 8,0% no final do primeiro semestre de 2009, podendo chegar a 12,0% até o final do ano. Naturalmente, portanto,
as projeções para as taxas de crescimento trimestrais (anualizadas) do PIB no quarto trimestre de 2008 e para 2009 em
ambas as regiões convergiram para números fortemente negativos, como -5,0% nos EUA, -2,5% na Zona do Euro e -3,0%
no Reino Unido e no Japão.
Esses números assustadores engendram previsões catastróficas
para as economias desenvolvidas em 2009, a exemplo dos EUA
(recessão por meio da contração entre 3,0% e 5,0% do PIB),
Zona do Euro (encolhimento de 3,5% da taxa de variação do
PIB), Reino Unido (queda de 3,0% do PIB) e Japão (redução de
3,0% da atividade econômica).
Diante desse espectro que ronda o mundo desenvolvido, restou
aos vários BCs do planeta reduzir suas respectivas taxas básicas
de juros a níveis nunca vistos, por meio de um movimento sincronizado sem precedentes históricos. As ações e soluções para
mitigar os efeitos da crise financeira de ativos tomou “formas”

• Na Zona do Euro, no Reino Unido e no Japão, os fatores da
desaceleração da atividade econômica são similares e ensejaram reduções esperadas dos juros básicos para 0,5%, 0,25%
e 0,1% ao ano, respectivamente, além de resgates igualmente
trilionários por parte dos BCs e dos departamentos de Tesouro Nacional.
Os melhores exemplos de ajuste entre os países emergentes, por
seu turno, residem na China e no Brasil. O primeiro sofreu um
golpe significativo na taxa de crescimento econômico, a qual
passou de uma expansão anual de 9,0% para 6,8%, levando a
taxa básica de juros fixada pelo Banco Popular da China para
5,31% ao ano e induzindo o governo chinês a implementar planos bilionários de investimento em infraestrutura, que perfizeram quase US$ 1,0 trilhão.
O Brasil tem uma história similar à da China, com exceção das
magnitudes envolvidas, da estabilidade da taxa Selic em 13,75%
ao ano em dezembro de 2008 e da resistência da taxa de inflação
ao consumidor acima de 0,4% ao mês. Entretanto, a atividade
econômica mostrou o lado mais agressivo da forte desaceleração
do PIB por meio da convergência da mediana das projeções para
1,8% no final de 2009, ante 5,1% registrado em 2008. A despeito

de a taxa de desemprego ter permanecido em 6,8% em dezembro
do ano passado (nível mais baixo da nova série iniciada em 2001),
a falta de liquidez internacional e doméstica e a volatilidade das
taxas de juros de mercado e da taxa câmbio derrubaram o otimismo empresarial e, com ele, a produção industrial. Aliás, esta
registrou variação anual e mensal de -16,0% e -12,4%, respectivamente, em dezembro de 2008, forçando os analistas a reverem
as projeções de crescimento do PIB em 2009.
Por isso, os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) cogitaram reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,50% em
dezembro de 2008. A redução veio apenas em janeiro, por meio
da queda de 1,0% da taxa básica, alimentando as esperanças de
que a Selic atinja 9,5% em dezembro de 2009. Pode ser que
isso não seja suficiente para romper a inércia que domina a forte desaceleração econômica, mas a agressiva queda esperada da
Selic é necessária para mitigar a deterioração das já combalidas
expectativas empresariais. Somam-se a isso o reforço de caixa do
BNDES, os leilões de linhas em dólares do BC e a promessa de
forte renúncia fiscal por parte do Governo Federal e alguns estaduais, que acalentam os ânimos feridos. No entanto, não basta
boa intenção, é preciso também agilidade.

Setor financeiro e o Banco PINE
A crise financeira internacional gerou o cenário mais conturbado do mercado financeiro em décadas, elevando o índice de
volatilidade e induzindo os maiores bancos do mundo à capitalização pelos seus respectivos governos. O mercado financeiro
passou a ser redesenhado por fusões, aquisições e falências.
A despeito do cenário descrito, o Brasil continua forte, e o Banco
PINE se encontra em posição sólida. Em onze anos de atuação,
o Banco demonstrou sua capacidade de antecipar tendências e
colocar estratégias em prática com rapidez, mantendo-se preparado para oportunidades e desafios do mercado, em diferentes
cenários econômicos.
Em um movimento de consolidação do setor, existe um espaço
para bancos com o perfil do PINE se destacarem. A plataforma
de negócios baseada na agilidade, proximidade com o cliente,
criatividade e diversificação do portifólio representa uma decisiva vantagem competitiva para o Banco.
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Desempenho Operacional e Financeiro

O ano de 2008 foi marcado pelo desencadeamento de uma das
mais graves crises econômicas das últimas décadas, especialmente no último trimestre do ano. Apesar deste cenário, o PINE
mostrou resiliência em seus resultados.
No exercício de 2008, o Banco PINE alcançou lucro líquido
de R$ 157.487 mil, excluindo as provisões aceleradas e adicionais, e as despesas extraordinárias de participação nos resultados
referentes a 2007 e contabilizadas em 2008. O resultado operacional atingiu R$ 219.969 mil, também desconsiderando as
provisões extraordinárias.
Mesmo diante da alta volatilidade e das adversidades do mercado, o Banco atingiu um ROAE de 19,4%, em linha com o
orçamento previsto no início de 2008. O patrimônio líquido
evoluiu 3,3% em 2008, atingindo R$ 827.173 mil.

Carteira de Crédito
A carteira de crédito do Banco PINE é diversificada e sua gestão
tem assegurado, historicamente, um baixo índice de inadimplência, sendo que o Banco encerrou 2008 com 91% dos contratos de crédito com garantias, cobrindo 130% do saldo da
carteira de crédito de empresas.
O saldo total da carteira de crédito atingiu R$ 4.264.398 mil
em 31 de dezembro de 2008. Considerando-se apenas a carteira
de empresas, principal segmento de negócios do Banco PINE, o
saldo atingiu R$ 3.070.436 mil.

Composição da Carteira de Crédito (Dez)

Saldo da Carteira Empresas em Dezembro (R$ mil)

R$ mil

2007

2008

Var.

Empresas

2.854.138

3.070.436

7,6%

Capital de giro

2.061.468

2.099.297

1,8%

355.586

695.557

95,6%

Repasses, financiamento em
moeda estrangeira e AAC
Fiança

O total de ativos encerrou o exercício em R$ 6,2 bilhões, 8,7%
superior em comparação a 2007.

437.085

275.582

-37,0%

1.471.112

1.193.962

-18,8%

469.790

235.008

-50,0%

1.001.322

958.954

-4,2%

Com coobrigação

891.633

914.450

2,6%

Sem coobrigação

109.689

44.504

-59,4%

4.325.250

4.264.398

-1,4%

Pessoas físicas
Carteira em balanço
Carteira cedida

Margem Financeira
O resultado da intermediação financeira antes da provisão para
créditos de liquidação duvidosa foi de R$ 516.950 mil em 2008.
Com isso, a margem da intermediação financeira, também antes
da provisão, atingiu 9,1%. Desconsiderando-se a captação no
mercado aberto (Repo), a margem atingiu 14,0%.
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Total

A carteira de crédito, em sua maioria, é de curto prazo, com prazo médio de 10 meses, ante 12 meses ao final de 2007, e 69% do
portifólio com vencimento em menos de 360 dias.

Vencimentos da Carteira de Crédito

Empresas
O Banco PINE tem forte experiência e conhecimento de todo o
ciclo de crédito, o que garantiu, historicamente, a boa qualidade
da sua carteira de crédito e baixos índices de inadimplência. A
carteira de Empresas do Banco PINE é pulverizada nos variados
segmentos da economia, nos quais o Banco opera prudentemente e de forma diversificada, principalmente com operações de
crédito de curto prazo, colateralizadas por garantias.
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Os produtos de capital de giro e financiamento à exportação
atingiram um saldo de R$ 2.099.297 mil em 2008, uma variação de 1,8% em relação a 2007. Os produtos de trade finance
e repasses encerraram o ano com saldo de R$ 695.557 mil, um
crescimento de 95,6% em comparação ao ano anterior, refletindo o uso de novas linhas. As fianças encerraram 2008 com um
saldo de R$ 275.582 mil.

Carteira de Crédito por Produtos (Dez/08)

Pessoa física
O segmento de pessoa física, formado por crédito consignado,
encerrou 2008 representando 28% do saldo da carteira de crédito, ante 34% em 2007, refletindo a antecipação às tendências
mercadológicas do segmento.
Em decorrência das mudanças regulatórias e mercadológicas
do segmento de crédito consignado, o Banco PINE reviu seu
modelo de negócio para Pessoas Físicas. Com isso, reduziu substancialmente o volume de sua carteira e, no quarto trimestre,
praticamente cessou sua originação.
Desta forma, alinhou as áreas administrativa e operacional ao
novo cenário, reduzindo significativamente as despesas relacionadas ao negócio.
Esta estratégia mostrou-se acertada, não só pela redução nas
margens do produto, mas também diante do cenário econômico
atual, pois, com uma originação bastante reduzida de ativos de
longo prazo não há necessidade de funding igualmente alongado,
o que, diante da crise, tornou-se uma fonte de difícil acesso.

Finanças Corporativas e Tesouraria
Em 2008, sob um cenário de aversão a risco nos mercados financeiros, especialmente no segundo semestre, os negócios da
área de Finanças Corporativas foram impactados negativamente. Não obstante, o Banco PINE realizou diversas operações de
sindicalicalização de crédito (sem coobrigação) a investidores
nacionais e estrangeiros.

A carteira de crédito para pessoa física atingiu R$ 1.193.962 mil
ao final de 2008, uma queda 18,8% em comparação a 2007.
Do saldo total dessa carteira, R$ 914.450 mil representam as
operações cedidas com coobrigação. O prazo médio da carteira
em balanço era de 19 meses em 31 de dezembro de 2008, e de
15 meses se considerada também a carteira cedida.

Originação de Crédito Consignado em 2008 (R$ mil)

Em sua Tesouraria, o Banco PINE não possui exposição material a riscos de variação cambial e de juros. O VaR, em 31 de
dezembro de 2008, era de apenas R$ 2.165 mil, equivalente a
0,26% do patrimônio líquido.
No último trimestre do ano, em um momento de forte turbulência, a Tesouraria atuou de forma eficaz na administração dos
riscos de mercado e liquidez e, mesmo recomprando ações e dívida de emissão do próprio Banco, manteve um nível de caixa
equivalente a 40% dos depósitos a prazo.
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Qualidade da Carteira de Crédito
No Banco PINE, a agilidade e a segurança na aprovação e na
estruturação das operações são fatores críticos para o desenvolvimento dos negócios e a manutenção da qualidade da carteira
de crédito. As operações de crédito para Empresas são analisadas
e monitoradas por uma equipe composta por cerca de 15% do
quadro total de funcionários do banco e aprovadas de forma
centralizada pelo Comitê de Crédito.
Historicamente, o Banco apresenta baixíssimos índices de
inadimplência, graças ao trabalho de análise e monitoramento
e, também, à estrutura segura de garantias.

Tipos de Garantias por Operação – PF + Empresas
(Dez/08)

Índice de non-performing loans (carteira D-H
vencida) por tipo de cliente

Pessoa física

2007

2008

Ano (pp)

1,1%

1,1%

-

Pessoa jurídica

0,3%

0,8%

0,5

Total

0,6%

0,9%

0,3

Índice de non-performing loans (carteira vencida
há mais de 15 dias) por tipo de cliente
2007

2008

Pessoa física

1,2%

1,2%

-

Pessoa jurídica

0,6%

1,4%

0,8

Total

0,8%

1,3%

0,5

A despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa
(PDD) incorrida em 2008, excluindo as provisões aceleradas,
atingiu R$ 65.559 mil.

Somando-se as provisões adicionais ao saldo total da provisão
para créditos de liquidação duvidosa (R$ 74.391 mil), atinge-se
um montante de R$ 94.991 mil.

Captação
As fontes de captação do Banco PINE são diversificadas. O
total de captação, incluindo cessão de crédito, atingiu R$ 3,7
bilhões em dezembro de 2008, um aumento de 3,2% em comparação a 2007.

Mix de Captação

À luz da evolução dos acontecimentos no cenário mundial
e com o objetivo de preparar a instituição para um eventual
prolongamento das turbulências e volatilidade nos mercados,
no último trimestre do ano o Banco optou por realizar uma
reclassificação de créditos da carteira de empresas, na esfera
da Resolução 2.682 do Banco Central. Todos os empréstimos
a empresas previamente classificados em riscos de nível “D” a
“G”, ao final de 2008, foram aceleradamente rebaixados para o
nível “H”, mesmo que, na sua maioria, cobertos por garantias
e ainda não vencidos.
Com isso, o total da despesa de PDD acelerada antes do imposto de renda soma R$ 11.028 mil (R$ 6.617 mil líquidos). Esses
créditos são passíveis de recuperação no exercício de 2009.
Considerando-se apenas os créditos para Empresas, a cobertura da carteira D-H fica em 151,4%, ante os 120,4%, caso não
houvesse essa alteração.

24

Além da aceleração da PDD, o Banco realizou provisões adicionais
no valor de R$ 20.600 mil antes de imposto de renda (R$ 12.360
mil líquidos). As provisões adicionais foram classificadas nas Demonstrações Financeiras na conta “Outras Despesas Operacionais”.
Ambas as provisões representam 50% do valor da despesa de PDD
originalmente constituída no ano de 2008. Estes provisionamentos
constituem uma importante reserva para o exercício de 2009.

Ano (pp)

Provisionamentos

Qualidade da Carteira de Crédito (Dez/08)

Provisionamentos Adicionais

Em linha com os esforços de diversificar as fontes de funding e
reduzir o custo de captação, o crescimento das Letras de Crédito
do Agronegócio (LCA) nos últimos 12 meses foi destaque no
período.

Captação em Moeda Estrangeira

Captação em Moeda Local
Em dezembro de 2008, o total de depósitos e Letras de Crédito
do Agronegócio somava R$ 1.462.232 mil. Dos depósitos a prazo, 0,9% provinham de instituições financeiras, 14,3% de fundações, 28,4% de assets, 51,3% de pessoas jurídicas e 5,1% de
pessoas físicas, sendo 46% com vencimento acima de 360 dias. O
prazo médio histórico ponderado dos depósitos era de 8 meses.

O Banco PINE tem como política fazer hedge de 100% das suas
captações externas, através de swaps com outras instituições financeiras ou utilizando os instrumentos oferecidos pela BM&F.
Em junho de 2008, o banco concluiu com sucesso sua emissão
via MTN (Medium Term Notes), mesmo diante do cenário já
bastante volátil no mercado. A transação foi encerrada em 10
de junho de 2008, com o valor de US$ 150 milhões e prazo
de dois anos.
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Em 2008, o Banco PINE também captou por meio de colocações privadas. O banco totalizou captação de US$ 51
milhões em 31 de dezembro de 2008, pelo prazo de três
anos, com garantia do CCC (Commodity Credit Corporation), entidade do governo norte-americano. Em maio, o
Banco PINE fechou captação externa de US$ 40 milhões
com o FMO (Banco de Desenvolvimento da Holanda), totalizando um saldo de US$ 80 milhões em 31 de dezembro
de 2008, pelo prazo de seis anos. Essas operações, e as outras
da mesma modalidade realizadas ao longo de 2007, foram
precedidas de due diligence, de modo a habilitar o Banco aos
empréstimos internacionais.
Em 20 de outubro de 2008 o Banco liquidou, no vencimento,
um “Short Term Note” no valor de US$ 30 milhões. A próxima
liquidação de principal das emissões públicas e privadas tem seu
vencimento apenas em junho de 2010.
Devido à crise financeira internacional e à conseqüente escassez das linhas de crédito externas para operações de trade finance, o Banco participou de dois leilões realizados pelo Banco
Central do Brasil para captação de linhas a serem aplicadas em
operações de exportação “ACC”. No primeiro leilão o Banco
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PINE captou US$ 50 milhões a um prazo de 180 dias. No
segundo, captou US$ 34 milhões a um prazo de 360 dias.

3.674 do Banco Central do Brasil, que desconsidera as despesas
de provisões adicionais no cálculo do patrimônio de referência.

Somando-se essas captações às linhas angariadas com os banqueiros correspondentes, o portifólio de câmbio obteve um crescimento de 60% nas captações em dólar, na comparação com
dezembro de 2007.

Ativo Ponderado por Risco

Estrutura de Capital
Índice de Adequação de Capital - Basiléia
Em dezembro de 2008, o índice de Adequação de Capital do
Banco atingiu 19,3%, acima do limite mínimo exigido pelo
Banco Central, de 11%, e do percentual atingido em dezembro
de 2007, de 18,3%.

Despesas Administrativas

R$ mil

2007

2008

Risco I (20%)

36.061

19.526

Risco II (50%)

585.450

Risco III (75%)

a 2007. Este incremento é devido, principalmente, à assessoria
na readequação da estrutura de capital de diversos clientes.

443.438

Em 2008, as despesas totais do Banco PINE reduziram em
9,1%, puxadas pela queda nas despesas de comissão devido à
retração nas atividades de crédito consignado.

862.094

Risco IV (100%)

3.269.215

Risco V (300%)

161.516

Risco VI

25.764

2.726.860
120.291

Patrimônio líquido exigido para
cobertura de risco

267.873

360.782

Total de ativos ponderados

4.345.878

4.532.991

Patrimônio de referência

797.520

873.403

Índice da Basiléia

18,3%

19,3%

Os principais fatores que contribuíram para a elevação do Índice
da Basiléia foram: adesão à Basiléia II, mudanças regulatórias e
estabilidade na exposição a risco de crédito.

Receitas de Prestação de Serviços

O aumento do patrimônio de referência, em 9,5% em 2008 se
deve à variação cambial no período e à alteração da Resolução

Em 2008, as receitas de prestação de serviços do Banco PINE
atingiram R$ 26.138 mil, um crescimento de 46,3% em relação

R$ mil

2007

2008

Despesas de pessoal

46.259

53.272

2.248

6.594

62.941

71.589

111.448

131.455

Movimentações de RH
Outras despesas administrativas
Despesas recorrentes

1

Transição - mudança de sede

1

580

Incentivos fiscais

2.171

2.168

Despesas de seguro prestamista

10.083

17.206

Despesas de comissão

124.981

74.643

Total

248.683

226.052

Excluindo-se as despesas com IPO de R$ 17.440 em 2007.
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Governança Corporativa

O Banco PINE está listado no Nível 1 de práticas diferenciadas
de governança corporativa da Bovespa (Bolsa de Valores de São
Paulo) e adota, voluntariamente, condutas de transparência exigidas pelo Novo Mercado, tais como: presença de membros in-

dependentes no Conselho de Administração, tag along de 100%
para todas as ações, inclusive as preferenciais, procedimentos de
arbitragem para rápida solução em caso de disputas e instalação
de Conselho Fiscal.

Estrutura Organizacional

Conselho de Administração

Executivos

O Conselho de Administração do Banco PINE é composto de
no mínimo cinco e no máximo onze membros, com mandato
unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição.

Os executivos do Banco PINE são responsáveis pela administração cotidiana e pela implementação das diretrizes e políticas
gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração, com as
seguintes atribuições:

As atribuições do Conselho são determinar as diretrizes e políticas gerais para os negócios, eleger os Diretores e supervisionar
sua administração, escolher os auditores independentes e implementar e acompanhar auditorias internas.
Membros do
Conselho de
Administração

Cargo

Noberto Nogueira
Pinheiro

Presidente

28/03/2007 Abril de 2009

Noberto Nogueira
Pinheiro Junior

Vice
Presidente

28/03/2007 Abril de 2009

Conselheiro
Independente

28/03/2007 Abril de 2009

Maurizio Mauro

Data de
Eleição

Término do
Mandato

Fernando Antônio
Albino de Oliveira

Conselheiro
Externo

28/03/2007 Abril de 2009

Mailson Ferreira da
Nóbrega

Conselheiro
Independente

28/03/2007 Abril de 2009

Os currículos dos membros do Conselho de Administração estão disponíveis no site de Relações com Investidores do Banco
PINE (http://ri.bancopine.com.br).
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• supervisão do cumprimento da legislação aplicável e das deliberações adotadas durante as assembléias de acionistas, conselheiros e diretores;
• administração dos seus negócios e atividades; e
• preparação do orçamento anual e monitoramento de sua implementação após a aprovação pelo Conselho de Administração.
Executivos

Área

Noberto Nogueira Pinheiro Junior

Diretor Presidente

Miguel Blas Ferreira Genovese

Comercial Empresas

Ulisses Márcio Alcantarilla

Operações Empresas

Clive Botelho

Finanças

Harumi Susana Ueta Waldeck

Planejamento e Controle

Manuel da Silva Mineiro dos Santos

Crédito

Os currículos dos executivos estão disponíveis no site de Relações
com Investidores do Banco PINE (http://ri.bancopine.com.br).
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• Comitê de Tesouraria (ALCO): discute as estratégias para as
operações de carteiras ativas, funding e de tesouraria.
• Comitê de Captação Nacional, Internacional e Produtos:
avalia o desempenho e discute estratégias de captação e o desenvolvimento de novos produtos, analisando todos os aspectos relacionados às operações.

• Comitê de Avaliação de Performance: acompanha o desempenho e a carreira dos funcionários do Banco, focando em
gestão de talentos, carreira e sucessão e alcance de metas.

• Comitê de Crédito: tem por objetivo deliberar a respeito das
propostas de operações de crédito apresentadas pela área Comercial, devidamente analisadas pelas Diretorias de Riscos e
de Crédito.

• Comitê de Conduta Ética: responsável por aplicar o Código de Ética, determinando ações de divulgação, disseminação e cumprimento dos princípios a fim de assegurar sua
eficácia e efetividade.

• Comitê de Varejo: discute estratégias e resultados do segmento Varejo.

• Comitê de Tecnologia: seu objetivo é aprovar e acompanhar
o Plano Diretor de Tecnologia para mantê-lo alinhado à estratégia de negócios do Banco.

• Comitê de Compliance e Risco Basiléia: supervisiona as
atividades de Compliance Geral, PCLD, Segurança da Informação, controles internos e Resolução 2.554/98 do Banco
Central e Projetos de Risco – Basiléia II.

Conselho Fiscal

Comitês

Em 28 de março de 2008, por solicitação de acionistas minoritários, foi instalado o Conselho Fiscal no PINE. As principais
responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em fiscalizar as
atividades da administração, rever as demonstrações financeiras
da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas.

O Banco PINE possui uma sólida estrutura de comitês que funcionam como
suporte à decisão nos negócios. Essa forma de gestão permite maior transparência e interação de toda a equipe e, por
conseguinte, uma troca mais intensa de
conhecimento e informação para decisões colegiadas.

Membros do
Conselho Fiscal

Cargo

Data de
Eleição

Término do
Mandato

Marcello Joaquim
Pacheco

Membro
Efetivo

Agosto de
2008

Próximo
Agosto

Alcindo Takachi
Itikawa

Membro
Efetivo

Agosto de
2008

Próximo
Agosto

Sidney Veneziani

Membro
Efetivo

Agosto de
2008

Próximo
Agosto

Os currículos dos membros do Conselho Fiscal estão disponíveis
no site de Relações com Investidores do Banco PINE (http://
ri.bancopine.com.br).
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• Comitê de Recursos Humanos: encarregado de deliberar sobre assuntos referentes ao quadro de pessoal, à avaliação de
desempenho, política de cargos e salários.

• Comitê Contencioso: avalia o risco contingencial, o andamento das ações do contencioso e o apoio às renegociações
de operações.

Comitês estratégicos e
operacionais apoiam
as decisões colegiadas
do Banco PINE

• Comitê Executivo: responsável por acompanhar o desempenho do Banco e os resultados por área de negócio, assegurando o alinhamento ao planejamento estratégico, com possíveis
redirecionamentos.
• Comitê de Suporte à Auditoria: supervisiona os processos de
controles internos e riscos das auditorias interna e independente, bem como os processos de atendimento à fiscalização
dos órgãos governamentais.

Compliance e Auditoria
Diretamente relacionadas à conformidade das operações de
acordo com os requisitos do Banco Central e demais regulamentações do setor, as áreas de compliance e auditoria foram
internalizadas em 2008, demonstrando o foco do Banco em desenvolver métodos adequados de controle das atividades com o
objetivo de mitigar de riscos operacionais e legais.
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Gestão de Riscos

O Banco PINE tem como forte diferencial a postura conservadora na gestão dos riscos inerentes às suas atividades,
sustentada por comitês de risco que apoiam as decisões da administração. As práticas de controle de risco do PINE estão
em constante aprimoramento, buscando limitar perdas sem
comprometer a eficiência.

Risco de oscilação de taxas de juros

Risco de inadimplência

Risco operacional

A estratégia de sensibilidade a taxas de juros do PINE leva em
consideração a razão entre taxas esperadas de retorno e risco, a
exposição total de risco de taxa de juros e os requerimentos de
liquidez e capital.

Risco de mercado

Risco de elevação do custo de captação

A gestão de Risco de Mercado é efetuada de forma permanente de acordo com a Política de Riscos do Pine bem como
em consonância com os princípios do Acordo da Basiléia II.
Destacam-se a estrutura organizacional, os sistemas envolvidos no monitoramento dos Riscos de Mercado, as metodologias e os relatórios de acompanhamento das posições
do Pine.

A maioria das operações do PINE é denominada em reais. Alguns recursos, no entanto, são denominados ou indexados em
moeda estrangeira, principalmente o dólar. O Banco tem como
política fazer o hedge de 100% das suas captações externas, através de swaps com outras instituições financeiras ou utilizando os
instrumentos oferecidos pela BM&F, assegurando menor exposição à variação cambial e de mercados.

O PINE possui um Comitê de Crédito, que é responsável pela
avaliação e aprovação de empréstimos sob critérios técnicos que
incluem avaliação e classificação das garantias, bem como seu
nível de liquidez, o que minimiza o risco de inadimplência das
operações. Com a catalisação do risco de crédito pela crise financeira, o PINE reduziu sua exposição ao varejo, focando empresas
Upper Middle e Corporate, além de cobrir 130% do saldo da
carteira de crédito por garantias.

O Banco Pine estruturou as atividades das áreas de Auditoria Interna, Compliance e Risco Operacional e Segurança
da Informação, resguardados os devidos princípios de independência e metodologia aplicada, de maneira que ocorra o
mapeamento de processos, a identificação e classificação de
riscos, a avaliação de controles, a mensuração das perdas, o
reporte aos gestores, diretoria e Comitê de Compliance e Risco
Basiléia e a adoção de medidas que mantenham um ambiente
de controles internos fortalecido, direcionados pela Política de
Gestão de Riscos Operacionais amplamente divulgada a todos
os funcionários da instituição.
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Risco de liquidez
O Comitê de Risco de Liquidez do PINE adota uma política conservadora de gestão do caixa de forma a mitigar os riscos resultantes
de perda súbita de liquidez, focando o casamento de prazos dos ativos e passivos, uma política de caixa mínimo e baixa alavancagem.

Para cálculo da parcela de alocação de capital relativa ao Risco Operacional, o Banco Pine adotou a Abordagem do Indicador Básico.
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Mercado de Capitais

O desempenho das bolsas dos países emergentes em 2008 foi fortemente impactado pelo recuo dos investidores estrangeiros provocado pela crise financeira global, sendo que a Bovespa acumulou
perdas de 41,2% no exercício. O setor financeiro acompanhou
essa tendência, afetado principalmente pelo temor em relação aos
bancos no exterior, que foram o epicentro da crise. No Brasil, embora a situação dos bancos fosse bastante diversa e sólida, houve
uma espécie de “contaminação” dos temores externos.
O preço das ações do Banco PINE (PINE4) apresentaram desvalorização em 2008, seguindo a tendência do mercado internacional, e encerraram o exercício a R$ 3,59. O volume médio de
negociações diárias foi de R$ 1,9 milhão. Ao final de fevereiro
de 2009, as ações encerraram em R$ 5,52.

em tesouraria. Com isso, nesta data, o Banco PINE não possuía
ações em tesouraria.

distribuído de R$ 57,2 milhões no ano, ou R$ 0,65 por ação.
Deste total, R$ 7,2 milhões representam dividendos e o restante, Juros sobre Capital Próprio.

Composição Acionária – Fevereiro de 2009
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos
ON

PN

Total

% Total

Noberto
Nogueira
Pinheiro

45.443.872

18.216.837

63.660.709

75%

Ações em
circulação

-

21.748.392

21.748.392

25%
0%

Conselheiros
Total

Valor bruto (R$ milhões)

-

4

4

45.443.872 39.965.233 85.409.105

100,0%

1º trimestre

12,2

2º trimestre

12,4

3º trimestre

12,6

4º trimestre

20,0

Total distribuído em 2008

57,2

Ratings
O PINE é avaliado periodicamente por seis agências de classificação de risco: Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings,
LFRatings, Riskbank e Austin Rating. A classificação atribuída
ao Banco por essas agências atesta a solidez e a transparência da
instituição e a robustez de seus negócios.

Dividendos
Diante desse cenário, o Banco promoveu em 2008 três programas
de recompra de ações e iniciou um quarto programa em janeiro
de 2009. O Banco obteve concessão por parte da BMF&Bovespa
de um período para enquadramento do percentual mínimo de
ações em circulação, devendo manter em circulação no mercado,
no mínimo, 22,82% do capital social, com recomposição do percentual mínimo de ações em circulação obrigatório para empresas
de nível 1 no prazo máximo de 18 meses.
No início de fevereiro de 2009, o Banco Central homologou o
cancelamento de 1.100.000 ações de emissão do próprio banco
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Política de Pagamento de Juros sobre Capital
Próprio e Dividendos
O pagamento de dividendo obrigatório do Banco PINE é de
no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei
das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas.
Em 2008, o Banco PINE realizou pagamentos trimestrais de Juros sobre Capital Próprio e/ou Dividendos, num total de bruto

Valor por ação

Valor total bruto
(R$ milhões)

Em 2008, as classificações do PINE mantiveram-se estáveis em
comparação aos ratings obtidos em 2007, numa prova de que
a gestão disciplinada do Banco, aliada à qualidade da carteira,
transparece confiança às agências.
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Gestão de Pessoas

O Banco PINE tem na equipe um
ativo fundamental de competitiviO projeto Pine de Casa
dade. São as pessoas que garantem
Nova reflete a Cultura
ao Banco seus diferenciais de criado Banco em ser uma
tividade, agilidade e antecipação
empresa com uma equipe
às tendências do mercado. Nesse
sentido, o PINE tem um histórico
na busca de objetivos
de práticas avançadas em gestão de
comuns, enxuta e
pessoas, baseadas na meritocracia,
trabalhando “em casa”
para atração, retenção e desenvolvimento de talentos, implantando
projetos alinhados à Cultura Pine
para a constante adequação do ambiente de trabalho e a adoção
de uma comunicação horizontal, com maior aproximação entre
gestores e funcionários.
Essa aproximação fica evidente no layout do escritório em São
Paulo. Em 2008, o Banco PINE transferiu suas instalações para
um novo prédio, orientando-se pelo projeto Pine de Casa Nova,
que idealizou um escritório moderno, informal e sem salas, permitindo a interação e o acesso fácil entre todos os funcionários,
sem hierarquização física.

fortemente para o segmento Empresas, e preparar o Banco para
o novo momento econômico. O Banco encerrou 2008 com 270
funcionários, um time enxuto com forte entusiasmo para um
acompanhamento mais próximo do mercado e dos clientes.

Colaboradores por Gênero (2008)

Atração e Retenção
A área de Recursos Humanos do Banco PINE busca atrair talentos que tenham os atributos desejados pelo Banco: foco em
resultados, simplicidade nas soluções, agilidade, resiliência e
compromisso com o negócio. Para isso, mantém o olhar no mercado e se apoia em processos de recrutamento cuidadosos, com
envolvimento das lideranças.

do crescimento. Essa mobilidade é conduzida pelo Comitê de
Recursos Humanos, que atua na gestão dos talentos, acompanhando o desempenho e habilidades individuais dos funcionários para identificar necessidades de aprimoramento e planejar
os próximos passos na carreira de cada um.

O projeto Pine de Casa Nova está alinhado à Cultura do Banco,
intensamente divulgada e valorizada na avaliação de desempenho dos funcionários. O objetivo é que cada pessoa da equipe
reconheça sua responsabilidade para o sucesso do negócio.

Como ferramentas de atração e retenção, o PINE oferece remuneração variável bastante atrativa, que inclui o Programa de
Participação nos Resultados, que tem base em um estruturado
sistema de meritocracia individual.

Desenvolvimento Profissional

Em 2008, o Banco PINE adequou seu quadro de funcionários
de forma a atender à nova estratégia dos negócios, voltada mais

Adicionalmente, o Banco dispõe de um robusto plano de carreira, proporcionando aos funcionários oportunidades de rápi-
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Escolaridade

Para o PINE, tão importante quanto atrair talentos, é mantê-los
motivados a buscar metas e novos desafios dentro do negócio,
além de investir no aprimoramento de suas habilidades com
foco na versatilidade, para que sejam aptos a atuar em diversas
áreas do Banco.
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Dessa forma, a Universidade PINE participa no incentivo à
educação multidisciplinar. Internamente, realiza programas de
desenvolvimento técnico para os diversos setores, além de palestras ministradas por funcionários do Banco com o objetivo da
troca de informações e aprendizado integrado. No ano de 2008,
foram promovidos 25 cursos internos com 423 participações.
O PINE também oferece bolsas de estudos para cursos externos de graduação, pós-graduação, MBA, idiomas e certificações
e treinamentos promovidos pela ANBID. Em 2008, o Banco
PINE apoiou 48 cursos externos.

Distribuição dos Investimentos

Relacionamento com Clientes e Fornecedores

Meritocracia
Os funcionários do Banco PINE acumulam uma
experiência profissional de
intensa exposição e aprendizado, com acompanhamento de performance e
oportunidades de crescimento.

Princípios da Cultura Pine
• Agilidade e dinamismo por meio
de uma estrutura horizontal e com
poucos níveis hierárquicos, o que
facilita a tomada de decisões
• Ambiente acolhedor de valorização
às soluções simples, trabalho em

O reconhecimento pela
equipe e respeito nos relacionamentos
trajetória de evolução se
dá por meio de avaliação
semestral do desempenho
de todos os funcionários, com base em critérios que incluem o
alinhamento aos princípios da Cultura Pine, bem como o cumprimento de metas definidas dentro do Programa de Participação nos Resultados. Assim, todas as pessoas da equipe PINE têm
oportunidades de crescimento baseadas no desempenho e todas
são elegíveis a participações nos lucros.

Clientes

Fornecedores

O bom relacionamento que o Banco PINE
constrói e mantém com seus clientes valora
o posicionamento da empresa no mercado,
assim como evidencia a facilidade de penetração do Banco nos mais diversos setores da
economia, em empresas de variados portes.

Ter fornecedores dedicados ao bom desempenho do Banco
é também essencial para o crescimento saudável dos negócios. O PINE contrata serviços de consultoria em várias
áreas, como recursos humanos, governança corporativa, relações com investidores, entre outros.

A aproximação com o
cliente é o forte do Banco
PINE, que acompanha
constantemente as
empresas que compõem

O Banco exerce um movimento constante
de aproximação com o cliente para identificar suas necessidades e flexibilizar soluções, com foco na renovação de operações
e estabelecimento de novos contratos para
criar relacionamentos de longo prazo.
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sua carteira, bem como o

Na área de TI, o Banco PINE aplica medidas criteriosas na
seleção de seus parceiros e fornecedores visando assegurar o
suporte tecnológico contínuo a seus processos de negócio.

setor em que atuam, de
forma a estender os prazos
do relacionamento

Como resultado, tem nessa relação as principais empresas
de cada setor (comunicações, infra-estrutura, outsoucing de
Datacenter, impressão e softwares aplicativos).
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Investimentos em Tecnologia

Responsabilidade Socioambiental

Em 2008, como resultado da mudança de sede, toda a infraestrutura de tecnologia do Banco PINE foi renovada e ampliada, num projeto que envolveu ativos de comunicação (dados,
telefonia, internet, links), mesa de operações, rede de agências
e outros.

O Banco PINE apoia e divulga a cultura brasileira, pois acredita
que esse é um importante alicerce da educação dos brasileiros, da
preservação da história e também do desenvolvimento do Brasil.

Para 2009 o plano de investimentos privilegia a evolução dos
sistemas gerenciais do Banco com a publicação de informações
em dispositivos de mobilidade, a reformulação da plataforma de
Internet Banking e a virtualização de servidores corporativos.

Em 2008, por meio da Lei Rouanet, o Banco apoiou a publicação dos livros Mãos Preciosas: O Artesanato do Ceará e Cartas da
biblioteca de Guita e José Mindlin, entre outros. Também patrocinou, baseado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o Projeto
CPB (Comitê Paraolímpico Brasileiro) – Rumo à Pequim de apoio
ao preparo dos atletas paraolímplicos do Brasil.
Ainda na esfera esportiva, o Banco PINE mantém o patrocínio
ao Instituto LOB do Tênis Feminino, que tem como propósito
desenvolver e alçar o tênis feminino do Brasil ao nível de competitividade mundial. Para 2009, o Banco ampliou sua atuação
social com o aumento do número de projetos apoiados, abrangendo as áreas cultural, esportiva, educacional e social, entre os
quais se destacam:
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Cultura
Apoio, por meio da Lei Rouanet, às publicações Paisagem e
Olhar, com retratos em aquarela da biodiversidade da Mata
Atlântica; Embarcações, que registra a história das embarcações
típicas brasileiras; Revoluções Brasileiras - Relatos Históricos, que
expõe a bravura dos antepassados brasileiros e o ciclo por que o
país passou até chegar aos tempos de hoje; e Museus Brasileiros,
uma coletânea dos principais museus em todo o país, explorando suas diversidades arquitetônica e artística.

Esporte
Pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o Banco PINE está
envolvido com os programas Crianças e Jovens que Brilham, oficinas educativas com a prática do tênis promovidas em escolas
públicas estaduais e municipais, com a participação de beneficiários com deficiência auditiva; e Fortalecimento do Hipismo,
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Perspectivas

idealizado pela Federação Paulista de Hipismo (FPH) com o
propósito de difundir o hipismo como atividade saudável e acessível a diversas camadas sociais.

Social
Por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
(FUMCAD), o Banco PINE é apoiador da Casa Hope – Apoio
a Criança com Câncer, que disponibiliza apoio biopsicossocial e
educacional, com 100% de gratuidade a pessoas carentes, crianças
e adolescentes portadores de câncer, e do instituto Alfabetização
Solidária (AlfaSol), que atua na redução dos índices de analfabetismo entre jovens e adultos no país. Até o final de 2008, o AlfaSol
registrou atendimento a 5,4 milhões de alunos em 2.116 municípios brasileiros, com a capacitação de 249 mil alfabetizadores.

Sustentabilidade
O PINE utiliza linhas de crédito aprovadas por organismos
multilaterais como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), DEG (pertencente ao banco alemão KFW), FMO
(Finance for Development), OPIC (Overseas Private Investment
Corporation), CCC (Commodity Credit Corporation) e IFC (International Finance Corporation), que exigem o compromisso
do tomador com as “listas de exclusão” determinadas por esses
órgãos. Isso significa não financiar projetos ou organizações que
agridam o meio ambiente, que estejam envolvidas com práticas
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O PINE acredita que
a incorporação da
sustentabilidade nas

trabalhistas ilegais ou, ainda, que
produzam, comercializem ou utilizem determinados produtos, substâncias ou atividades considerados
nocivos à sociedade.

atividades é um caminho

Também com foco na adoção de
práticas essenciais para o relacioa essa tendência é perenizar
namento com órgãos internacioa dinâmica das relações
nais, em 2008 o Banco PINE
foi pioneiro entre os bancos de
comerciais no longo prazo
médio porte ao implementar o
sistema de monitoramento ambiental e publicar relatório de
sustentabilidade para empréstimos corporativos. O sistema,
financiado pelo BID e coordenado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), constrói uma cadeia sustentável entre o Banco e seus clientes, uma vez que passam a ser exigidos das
empresas-clientes compromissos com a sustentabilidade de
seus negócios, expressos por meio de relatórios.
definitivo, e estar integrado

Em um cenário de incertezas, o Banco PINE pretende manter sua
estratégia de acompanhar de perto as movimentações do mercado
para captar oportunidades e antecipar tendências, combinada ao
conservadorismo nas provisões e projeções de rentabilidade.
Enquanto se assiste a um movimento de consolidação do setor, o PINE se destaca pela adoção de uma plataforma de
negócios com forte apelo ao relacionamento, ágil e criativa.
Esses atributos permitem mais serenidade e conforto para
atravessar um momento de crise internacional e de mudanças significativas no setor, bem como para se preparar para a
retomada do mercado.
O Banco enxerga o futuro com um equilíbrio de otimismo e
cautela e conta com a harmonia entre as áreas e uma equipe
integrada para se destacar.

Reforçando ainda mais o compromisso com a perenidade dos
negócios, o Banco PINE se mudou em 2008 para uma sede
adequada às normas de sustentabilidade, num edifício com certificação Green Building, que promove redução de consumo de
energia, destinação de resíduos para reciclagem, vagas para carros de combustível menos poluente e para bicicletas, tratamento
e reuso de água, ventilação, entre outros atributos.
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O Relatório Anual 2008 é ilustrado com fotos e imagens de época
que integram o livro Embarcações da costa brasileira, de João Lara
Mesquita, publicado pela Editora Terceiro Nome, com o patrocínio do Banco Pine, por meio da lei Rouanet de incentivo cultural.
Esse livro de registros pictóricos pretende contribuir para divulgar e
valorizar a história dos colonizadores do Brasil e resgatar o trabalho
anônimo de carpinteiros, calafates, veleiros e pintores, detentores de
notório saber. As embarcações por eles construídas – foco principal
do trabalho – são produtos de conhecimentos centenários, aperfeiçoados desde tempos imemoriais. Mas eles, seus autores, filhos do
mar, guardam apenas na memória a ciência e a arte da construção
naval artesanal que lhes foi transmitida de pai para filho através da
prática e da tradição oral.

