Transcrição da Teleconferência - Resultados do 2T12

Introdução - Operadora
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do PINE para discussão de
resultados referentes ao 2º trimestre de 2012. Estão presentes hoje conosco os executivos do Banco.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a
teleconferência durante a apresentação do PINE. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas para Analistas, Investidores e, posteriormente, Jornalistas, quando mais instruções serão
fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência queiram,
por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando * zero.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser
acessado no endereço www.pine.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A
seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu
encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para
o PINE, que serão respondidas durante a conferência.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante
esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do PINE, projeções, metas operacionais e
financeiras, constituem-se em crenças e premissas da Administração da Companhia, bem como em
informações atualmente disponíveis para o PINE. Considerações futuras não são garantia de desempenho e
envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores
operacionais podem afetar os resultados futuros do PINE, e podem conduzir a resultados que diferem,
materialmente, daqueles expressos em tais condições futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Noberto Pinheiro Jr.,CEO do PINE, que iniciará a
apresentação. Por favor, senhor Noberto, pode prosseguir.

Apresentação - Noberto Pinheiro Júnior
Obrigado. Bom Dia. Gostaria de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência de resultados
do segundo trimestre de 2012.
Neste primeiro slide, como de costume, temos o sumário dos assuntos que discutiremos ao longo dessa
apresentação.
Vamos para o slide 3, por favor. Anunciamos ontem, o aumento de capital de aproximadamente R$ 155
milhões, o que compreende R$ 30 milhões do DEG, R$100,8 milhões do acionista controlador e
administradores, e aproximadamente R$ 25 milhões do Proparco. Essas transações elevarão o Índice de
Basileia a 17,5%, um aumento aproximado de 1,6 p.p. No próximo slide, darei mais detalhes sobre essa
operação. Realizamos nossa primeira oferta pública de Letras Financeira, no valor de trezentos e treze
milhões de reais, no 1T12, que entrou em nosso balanço em Abril.
Continuamos mais uma vez a manter o alto nível de liquidez no balanço, com um caixa de um bilhão e
quatrocentos milhões, representando 38% dos depósitos, além de observar contribuições positivas de todas
as linhas de negócios. Destacamos a recorrente participação da PINE Investimentos no mix de receitas,
com aproximadamente 10%. Esperamos que a PINE Investimentos mantenha esta representatividade no
mix de receitas.
Somos o primeiro banco em termo de commodities na Cetip e o 15º no ranking geral de derivativos para
clientes. E de acordo com o Ranking Maiores e Melhores da Revista Exame, somos o nono maior banco em
crédito para grandes empresas, 15º entre os maiores bancos do país em oferta de crédito para Pessoa
Jurídica, e 5º em riqueza gerada, ou criada, por empregado.
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Continuamos muito confortáveis em termos de liquidez, capital e cobertura de crédito, que são pilares da
nossa estratégia de gestão de riscos.
Passando para o próximo slide, ontem divulgamos, um novo aumento de capital. Trata-se do segundo
investimento do DEG em equity de uma instituição financeira brasileira, nos orgulhamos muito que ambos
foram no PINE, e o primeiro do Proparco em uma instituição financeira na América Latina. O aumento de
capital, no total de aproximadamente R$155 milhões, depois do cumprimento de certas condições
precedentes e autorização do Banco Central, será composto pela subscrição de aproximadamente R$30
milhões por parte do DEG, 10 milhões de euros por parte do Proparco e R$ 100,8 milhões por parte do
acionista controlador mais administradores. Serão emitidas 6,5 milhões de ações ordinárias e 4,4 milhões
de ações preferenciais, com um prêmio de 15% sobre o preço médio dos últimos 60 dias, que é igual a
14,28 reais a ação. Após a conclusão das operações o índice de Basiléia subira para 17,5%, sendo 14,5% de
capital de nível I.
Vamos adiante. No próximo slide, mostramos alguns destaques financeiros do trimestre. As principais
dimensões de balanço como observados nos gráficos da primeira linha apresentaram crescimento em torno
de 18% nos 12 meses. Os gráficos situados na parte inferior mostram um importante crescimento da
cobertura da carteira total em 1,3 ponto percentual. Em termos de lucro líquido e Retorno sobre
Patrimônio Líquido também tivemos importantes crescimentos, obtendo um ROAE de 18,7% no trimestre.
Vamos para o próximo slide. Neste slide, observamos que nossa estratégia de cross sell e diversificação de
receitas continuou a se desenvolver durante todo o semestre, conforme verificamos pelos 2 índices que
acompanhamos, nos gráficos superiores da página. Na parte de baixo do slide, vemos a distribuição das
receitas por linha de negócio. O principal destaque é o crescimento da participação para 10% da PINE
Investimentos, com a execução de diversas operações durante o trimestre. Ressaltamos também que o mix
de receitas continua perto dos 60-40: 60% advindo de crédito e os outros 40% das outras linhas de negócios
complementares ao crédito.
O próximo slide, slide 7, mostra a evolução da nossa carteira de crédito. Diversificamos os produtos,
atendendo os clientes de forma personalizada e de acordo com suas necessidades, desde capital de giro,
até debêntures e outros títulos privados. A carteira de crédito cresceu aproximadamente dois e meio por
cento no trimestre e 19% em 12 meses, atingindo aproximadamente sete ponto cinco bilhões em junho de
2012. Os principais destaques ficaram por conta de Trade Finance, com crescimento de 13% no trimestre
e quase 50% nos últimos 12 meses.
Passando para o slide 8, o gráfico da esquerda mostra que continuamos a ter uma carteira pulverizada em
diversos setores da economia. Cerca de 50% da nossa carteira está distribuída nos setores de Açúcar e
Álcool, Infra Estrutura, Energia Elétrica e Renovável e Agricultura. Estes setores apresentam alto potencial
de crescimento. A originação de crédito continua focada nas regiões que possuem maior
representatividade no PIB nacional.
No slide 9, vemos a qualidade da carteira de crédito. Os índices mantiveram-se dentro do esperado apesar
de um ambiente macroeconômico conturbado. Os NPLs acima de 90 dias atingiram 0,3%, considerando
somente a parcela vencida, e caíram para 0,6% considerando a totalidade dos contratos como vencidos.
Nossa cobertura atingiu 4,0%, 40 bps superior ao apresentado em Março de 2012 – e também superior a
média apresentada no setor.
Vamos para o próximo slide. A Mesa para Clientes oferece produtos de hedge para empresas, com o único
objetivo de proteger e administrar riscos de seus balanços. Em junho, o total do valor nocional da carteira
de derivativos com clientes atingiu quatro ponto sete bilhões de reais e a exposição do banco ao risco de
contraparte encerrou o trimestre em aproximadamente duzentos e cinquenta milhões de Reais. Mesmo
em um cenário de estresse, com apreciação de 31% no dólar (o que elevaria o dólar para dois e sessenta e
quatro) e queda de 30% no preço das commodities em geral, a exposição do banco ao risco de contraparte
seria de aproximadamente seiscentos milhões de reais. A nossa carteira de derivativos é bem balanceada e
mesmo em um cenário de estresse, representa um risco de crédito bastante administrável e com
pouquíssima alocação de capital.
No slide 11, falamos da PINE Investimentos, onde oferecemos produtos de Mercado de Capitais, Assessoria
Financeira e Gestão de Recursos. Neste negócio, lideramos quase trezentos e cinquenta milhões de reais
em underwriting de operações para nossos clientes e obtivemos receitas de dezoito milhões de reais no
período. Isto representou mais de 10% de participação deste segmento no mix de receitas do Banco.
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Durante este trimestre, realizamos operações de M&A, Project Finance, CRIs e também Notas
Promissórias, o que mostra nossa diversificação de produtos e serviços. Na parte de baixo do slide
apresentamos algumas das operações realizadas no período.
No slide 12, detalhamos a nossa estrutura de funding. O total do funding chegou a aproximadamente seis
ponto nove bilhões de Reais em junho, um crescimento de 8% no trimestre e por volta de 18% no ano.
Continuamos melhorando a qualidade e a diversificação do nosso funding. A emissão da letra financeira
em abril fez com que captações advindas do Mercado de Capitais Local fosse o grande destaque no
trimestre, crescendo 90%. Apesar do ambiente mais restritivo para linhas do Comércio Exterior, tivemos
um crescimento de cerca de 30% em nossas linhas de Trade Finance.
No slide 13, podemos ver que continuamos com uma estrutura de casamento entre ativos e passivos
prudente e um balanço extremamente líquido. Tínhamos uma posição de um bilhão e quatrocentos
milhões em caixa. O gap positivo de liquidez que é mantido há mais de 24 meses. O prazo médio da
carteira de crédito é de 13 meses versus 16 meses do funding. Além disso, destaco a melhora em nosso
índice de crédito sobre funding total que encerrou o trimestre em 76%.
Passando para o slide 14, vemos o índice de Basiléia que encerrou o trimestre em 15,9%, bastante acima
dos 11% requeridos. Com a conclusão do aumento de capital, o nosso índice chegaria a 17,5%, sendo 14,5%
de Nível I, como já mencionei.
Passando para o último slide, slide 15, reafirmamos nosso guidance para 2012: o crescimento da Carteira
de crédito expandida, que inclui Fianças e Títulos Privados, entre 17% e 22%, margem financeira ficará
entre 5,5% e 7,5%, despesas de pessoal e administrativas, entre 8% e 12%, e ROAE deve manter-se entre
17% e 20%. Embora no momento acreditemos que o crescimento da Carteira deva ficar mais próximo dos
17% do que dos 22% e a margem, que neste trimestre superou o intervalo do guidance, deve voltar para o
intervalo.
Com isso, encerro nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos e gostaria agora de passar para a
sessão de perguntas e respostas para os analistas e depois a sessão de perguntas e respostas para os
jornalistas. Muito obrigado.

Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Inicialmente
abriremos a seção de perguntas e respostas para Analistas e Investidores. A seção de perguntas e respostas
para Jornalistas será feito no próximo conference call. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem
asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Rafael Ferraz, Banco Safra.
Sr. Rafael: Oi. Bom dia Noberto e demais executivos. Minha primeira pergunta se refere à parte de
provisionamento de vocês. A gente viu um crescimento das provisões de vocês no trimestre de alguma
coisa perto de 10 para 30 milhões no segundo trimestre. Eu queria saber, se vocês pudessem detalhar um
pouco mais a tomada de decisão de vocês de terem feito esse provisionamento? Quer dizer, foi uma
questão de um pouco mais de conservadorismo do banco ou tiveram talvez alguns problemas que vocês
quiseram endereçar pontualmente alguns clientes de vocês? E como é que ficaria, se vocês pudessem dar
uma ideia para a gente, de despesas de provisões para os próximos trimestres? Que patamar que a gente
poderia esperar talvez levando um pouco em consideração o nível de cobertura de vocês de D-H que caiu
um pouco. Enfim, seria legal se vocês pudessem dar uma ideia para a gente nos próximos trimestres.
Obrigado.
Sr. Norberto Zaiet: Oi Rafael, bom dia. Zaiet falando. Obrigado pela tua pergunta. O nível de
provisionamento um pouquinho maior esse trimestre e um pouquinho menor no trimestre passado se for
somar os dois trimestres dá mais ou menos uns 15-20 milhões por tri, que é onde a gente espera que seja
de fato recorrente de provisão para os próximos trimestres. Então, a gente está mantendo essa cobertura,
a cobertura sobre a carteira total de 4%, que a gente acredita, bastante adequada nesse patamar. Então é
por ai Rafael.
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Sr. Rafael: Obrigado Zaiet. A minha segunda pergunta seria mais uma dúvida conceitual. Se vocês têm
algum efeito de câmbio na carteira de vocês corporate e como é que a gente expurgaria esse efeito para a
gente ter uma ideia de como é que seria o crescimento sem considerar o efeito de câmbio nesse
trimestre?
Sr. Norberto Zaiet: Sem dúvida, não tem efeito de câmbio não, Rafael. Então o que divulga no número de
carteira já sem esse efeito de câmbio.
Sr. Rafael: Perfeito. Obrigada pelas respostas.
Sr. Norberto Zaiet: Obrigado você.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Eduardo Rosman, BTG Pactual.
Sr. Eduardo: Oi bom dia pessoal. Eu tenho duas perguntas: a primeira eu queria só voltar nesse assunto de
provisão porque vocês tiveram uma migração importante de crédito da letra "E" então eu queria entender
se essa é de fato a principal razão para o aumento da provisão no trimestre e eu queria entender se a
piora da carteira ela foi geral assim ou ela foi constada em alguns clientes? Eu estou dizendo isso porque
alguns bancos, grandes e médios, tiveram aumentos de provisão relevantes no trimestre também e eles
disseram que boa parte do aumento se deu por conta de algumas empresas especificas que tiveram
problemas. Então eu queria saber se é isso mesmo?
E a segunda pergunta é em relação à margem; a gente está num cenário de taxas de juros para baixo, eu
queria entender, se pudesse falar um pouquinho mais como é que a margem melhorou no trimestre.
Obrigado.
Sr. Norberto Zaiet: Eduardo é o Zaiet. Obrigado pela tua pergunta. Na provisão, como eu respondi para o
Rafael, um pouquinho mais cedo. Se a gente olhar os dois trimestres a gente tem uma recorrência ai de
perto de uns 20 milhões. Teve um caso especifico nesse trimestre que faz essa migração que você acabou
de mencionar. Mas o que a gente espera de fato para frente é esse patamar de provisionamento para os
próximos trimestres. Então de fato teve alguma coisa especifica, mas entre um trimestre e outro na
média, é o que a gente espera que fique ai para os próximos.
Sr. Norberto Pinheiro Jr.: Noberto falando Eduardo. Sobre a margem, neste trimestre a gente teve uma
margem acima do intervalo do guidance, é uma margem que teve uma contribuição importante da nossa
mesa de clientes, ai da nossa tesouraria, portanto a gente acha que como eu mencionei no último slide da
apresentação, a gente acha que a nossa margem deve voltar para o intervalo do guidance. Especialmente
nesse cenário que você mencionou, num cenário de juros baixos e constantes.
Sr. Eduardo: Perfeito, obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Novaes, XP Investimentos.
Sr. Marcelo: Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Tenho só uma pergunta na verdade
relacionada à PINE Investimentos. A gente tem acompanhado de perto nos últimos dois anos e a percebe
um crescimento significativo principalmente na participação em relação à receita do banco todo e tendo
visto também que ela está frequentemente nos jornais, notícias, falando sobre operações diferentes. Eu
queria saber o que vocês têm de perspectiva agora para os próximos 12 meses em relação à PINE
Investimentos? Eu sei que é um business de “fee”, não é exatamente previsível mas se pudesse dar um
pouco de perspectiva?
Sr. Noberto Pinheiro Jr.: Oi Marcelo. É o Noberto falando, obrigado pela tua pergunta. Não olha, foi
como a gente mencionou ao longo da apresentação, a gente acha que os 10% de contribuição para a
receita total do banco advindo da PINE Investimento é de certa forma recorrente. A gente espera que esse
resultado ou essa contribuição para a receita total do banco se mantenha ao longo desse ano e dos
próximos. E de fato a gente executou durante esse primeiro trimestre, diversas operações na PINE
Investimentos. Foi uma diversidade de instrumentos, operações, clientes, tamanho de operação, então,
realmente o desempenho da PINE Investimento foi superior até o esperado, nesse primeiro semestre.
Então a gente executou está no slide 11 da apresentação, mas a gente executou operações de M&A de
Project Finance de CRIs, algumas operações de nota promissória e algumas operações de debênture que
não estão aqui nesse slide 11. Não sei se eu cobri todos os aspectos ai da tua pergunta.
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Sr. Marcelo: Não, perfeito. Acho que era isso mesmo. Deu para entender.
Sr. Norberto Zaiet: Então Marcelo, só para complementar, é uma atividade...a PINE Investimentos é uma
atividade que a gente começou há bastante tempo, ela vem crescendo paulatinamente ao longo dos
trimestres e a gente de fato já consegue ver essa recorrência que o Noberto está mencionando. A gente
consegue ver com bastante solidez a PINE Investimentos representando o 10% das receitas e ai, seguindo
para frente e crescendo provavelmente até uns 15% das receitas ao longo do tempo, tanto em Mercado de
Capitais de Renda Fixa, quanto em project finance, quanto em M&A, em assessoria como um todo. Então é
uma estratégia de negócios que já vem sendo desenvolvida há bastante tempo e que de fato está madura
no balanço do banco hoje.
Sr. Marcelo: Ok. Muito obrigado.
Operadora: Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rafael Ferraz, Banco Safra.
Sr. Rafael Ferraz: Oi obrigado por pegar mais essa pergunta. Se me permitirem, eu gostaria de saber a
opinião de vocês em relação a essa nova modalidade do DPGE, DPGE-2 e se vocês têm intenção de algum
momento, pegar recurso por essa modalidade em algum momento ai. Obrigado.
Sr. Norberto Zaiet: Oi Rafael, essa modalidade do DPGE acho que para o mercado é uma boa notícia de
fato. A gente não vem usando DPGE já há bastante tempo. A gente usou um pouco do DPGE, a gente tem
cerca de metade do nosso limite de DPGE1 tomado, inclusive a carteira de DPGE vem caindo nesse ano e a
gente não tem intenção de tomar não. A gente está diversificando muito o mix de funding do banco, como
você pode ver, a gente tem mais ou menos cerca de 55% do funding total em depósitos e esse percentual
vem caindo ao longo do tempo. A gente vem enfatizando bastante o trade finance, vem enfatizando
bastante a Letra Financeira, outros tipos de instrumentos de captação e outros mercados, então a gente
está sendo bem sucedidos em relação a isso. Então de fato a gente não tem a intenção de retomar o
DPGE-2, mas é uma boa notícia para o mercado. Acho que para o mercado é saudável que exista esse
colchão ai.
Sr. Rafael Ferraz: Legal, obrigado.
Operadora: Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1.
Operadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra
ao Sr. Noberto Pinheiro Jr. para as considerações finais. Por favor, Sr. Noberto pode prosseguir....
Sr. Noberto Pinheiro Jr.: Gostaria de mais uma vez de agradecer a participação de vocês na conferência
de hoje e enfatizar que estamos confiantes no nosso plano de negócios e que este aumento de capital
anunciado ontem nos deixa ainda mais preparado para um crescimento sustentável dos nossos negócios
seguindo ainda com mais folga as novas diretrizes de Basiléia III. Bom dia e muito obrigado.
Operadora: A audioconferência do PINE está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um
bom dia e obrigada por usarem Chorus Call

Relações com Investidores | Resultados 2T12

5

