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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Mauro Sanchez

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Sérgio Luís Patrício

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

Não aplicável, visto que os cargos de Diretor Presidente e do Diretor de Relações com Investidores do Banco Pine
são ocupados por pessoas diferentes.
As declarações individuais de cada um dos diretores estão disponíveis nos itens 1.1 e 1.2 deste Formulário de
Referência.
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Data Início

01/01/2011

Descrição do serviço contratado

Para o período de 01/01/2017 à 31/12/2017, 01/01/2018 à 31/12/2018 e 01/01/2019 à 31/12/2019, os serviços prestados são:
a)Exame do balanço patrimonial do Banco Pine S.A.(individuais e consolidado) e da Pine Investimentos Distribuidora de
Títulos e Valores mobiliários Ltda em 30 de junho e 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e as correspondentes
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, incluindo as
respectivas notas explicativas, bem como o balanço patrimonial consolidado do Banco Pine S.A. e empresas controladas,
demonstrações consolidadas do resultado, dos fluxos de caixa e do valor adicionado preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; b)Revisão das
Informações Trimestrais (ITR) do Banco Pine S.A. e empresas controladas (individual e consolidado), em português e inglês,
em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2017, 2018 e 2019, elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis ás instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central; c) Exame do balanço patrimonial
consolidado do Banco Pine S.A. e empresas controladas em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e as correspondentes
demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa
e do valor adicionado do exercício a findar nessa data, incluindo as respectivas notas explicativas, de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB); d)Revisão dos
critérios adotados pelo Banco Pine S/A quanto à classificação das operações de crédito e constituição de provisão para essas
operações , nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, visando atender ao requerido pela
Resolução nº 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN); e)Emissão de relatório em português, sobre o sistema de
controles internos e descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, do Banco Pine S.A. elaborado em conexão com
a auditoria das demonstrações financeiras em 30 de junho e 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, em entendimento a
circular do BACEN nº 3467/09; f) Aplicação de procedimentos previamente acordados para confirmar os cálculos de índices
contratuais do Banco Pine S.A. para as captações junto aos Bancos Internacionais, nas datas-base de 31 de dezembro de
2017, 2018 e 2019.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Conforme o Oficio Circular CVM 003/2012, que estabelece que o montante total da remuneração dos auditores independentes
deverá ser prestado somente em relação ao último exercício social, para o período de 01/01/2019 à 31/12/2019 o total da
remuneração dos auditores independentes totalizou R$1.799.000,00 para os serviços prestados conforme descrito
anteriormente. Este valor é referente aos honorários de auditoria externa e não houve quaisquer outros serviços prestados.

Justificativa da substituição

Não aplicável, pois não houve substituição. A PricewaterhouseCoopers é a atual empresa de auditoria contratada pelo Pine.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável, pois não houve substituição. A PricewaterhouseCoopers é a atual empresa de auditoria contratada pelo Pine.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

LUÍS CARLOS MATIAS RAMOS

01/01/2011

CPF
103.007.048-28

Endereço
Avenida Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05001100, Telefone (11) 36742000, Fax (11) 36742000, e-mail: luis.ramos@pwc.com
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

Exercício social (31/12/2017)

841.056.008,08

868.740.115,27

908.449.751,75

10.140.319.275,11

9.301.232.289,87

8.600.592.880,48

-92.733.342,00

64.095.101,55

-265.757.669,98

Resultado Bruto

-256.241.754,52

-59.523.374,57

-412.531.430,96

Resultado Líquido

-118.208.713,34

-59.705.650,87

-262.826.437,53

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

148.157.764

121.168.284

118.636.379

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

5,676760

7,169699

7,657430

Resultado Básico por Ação

-0,797857

-0,492750

-2,215395

Resultado Diluído por Ação

-1,63

-1,07

-4,69

Patrimônio Líquido
Ativo Total
Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos
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3.2 - Medições Não Contábeis

Ao longo do Formulário os valores são expressos em milhares de Reais - R$, exceto preço unitário da ação e quando
indicado.
a) informar o valor das medições não contábeis

3.2 - Proposta

Indicadores

2019

2018

2017

Grandes Empresas - % carteira de crédito (2.682)

65%

76%

100%

Grandes Empresas - % receita de crédito

54%

83%

0%

Empresas - % carteira de crédito (2.682)

35%

24%

100%

Empresas - % receita de crédito

46%

17%

0,0%

-13,8%

-6,7%

-25,6%

2,5%

0,9%

4,4%

% Carteira AA-C

84,4%

78,4%

78,9%

Índice de cobertura - 90 dias

516%

1386%

30%

99%

73%

83%

Rentabilidade

ROAE anualizado

Qualidade da carteira
Non performing loans - 90 dias

Cobertura carteira E-H

Liquidez
Caixa Livre (R$ milhões)

1.649

1.926

1.655

Caixa Livre / Patimônimo Líquido

196%

222%

182%

12,3%

12,8%

12,4%

Capital
Índice de Basileia

b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas
Para a apuração dos indicadores apresentados no item 3.2.a, foram utilizadas informações constantes das
demonstrações financeiras consolidadas, elaboradas com base nas práticas contábeis brasileiras aplicáveis às
instituições financeiras.
1 - Rentabilidade da Carteira de Crédito (Res. 2.682) por segmento: demonstra a relação entre a carteira de crédito
do segmento Grandes Empresas (clientes com faturamento acima de R$ 500 milhões) e a receita de crédito originada
pelo respectivo segmento. A mesma relação é feita para o segmento Empresas (clientes com faturamento até R$ 500
milhões), sendo o foco da estratégia de pulverização comercial do Banco Pine.
R$ m ilhões

2019

2018

Carteira de crédito (2.682)

3.507

3.005

Carteira de crédito (2.682) - Grandes Empresas

2.286

2.281

Carteira de crédito (2.682) - Empresas

1.221

725

Receita de crédito - Pine Em presas

191

136

Receita de crédito - Grandes Empresas

102

113

Receita de crédito - Empresas

88

23

% Carteira de crédito - Grandes Em presas

65%

76%

% Carteira de crédito - Em presas

35%

24%

% Receita de crédito - Grandes Em presas

54%

83%

% Receita de crédito - Em presas

46%

17%
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3.2 - Medições Não Contábeis

2 - Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido Médio (“ROAE”): definido pela razão, anualizada, entre o lucro
líquido do período e a média aritmética do patrimônio líquido do período atual e do período anterior.
R$ milhões
Retorno anualizado sobre patrim ônio líquido m édio (ROAE)

2019

Lucro Líquido/ Prejuízo

2018

2017

(118)

(60)

(263)

Patrimônio Líquido

841

869

908

Patrimônio Anterior

869

908

1.148

-6,7%

-25,6%

Retorno anualizado sobre patrim ônio líquido m édio (ROAE)

-13,8%

3 – Inadimplência acima de 90 dias (“Inad>90 dias”): definido pelo total de contratos com parcela vencida há mais
de 90 dias dividido pela soma da carteira de crédito em balanço, de acordo com a Resolução 2.682.
R$ milhões
Inad > 90 dias

2019

2018

2017

87

28

174

Carteira de Crédio (2.682)

3.507

3.005

3.952

Inad > 90 dias

2,5%

0,9%

4,4%

Contratos em atraso > 90 dias

4 - % Carteira AA-C: participação do portfólio com rating entre AA e C em relação ao total da carteira de crédito
2.682.
R$ milhões
% Carteira AA-C (2.682)

2019

2018

2017

Carteira de Crédio (2.682)

3.507

3.005

3.952

2.959

2.356

3.120

548

649

832

84,4%

78,4%

78,9%

AA-C
D-H
% AA-C

5 – Índice de cobertura – 90 dias: calculado pela razão entre o saldo provisionado no período e o saldo em atraso
acima de 90 dias.
R$ milhões
Cobertura > 90 dias

2019

2018

2017

87

28

174

Saldo de provisionado

449

388

580

Cobertura > 90 dias

516%

1.386%

333%

Saldo em atraso > 90 dias

6 – Cobertura Carteira E-H: calculado pela relação entre o total provisionado no período e o total da carteira de crédito
2.682, classificados entre os ratings E-H

R$ milhões
Cobertura carteira E-H

2019

2018

2017

Saldo de provisão

449

388

580

Carteira E-H

454

528

701

98,8%

73,4%

82,6%

Cobertura carteira E-H
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3.2 - Medições Não Contábeis

7 - Liquidez: (i) caixa livre, definido pela soma de disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos
livres (ii) relação entre caixa livre e patrimônio líquido.
R$ milhões
Caixa Livre
Disponibilidades
Aplicações em Oper. Compromissadas
Aplicações em Moedas Estrangeiras
TVM Livres
Caixa Livre
Patrimônio Líquido
Caixa Livre/PL

2019

2018

2017

83

229

167

3

1.020

1.181

-

-

677

307

1.649

1.926

1.655

841

869

908

196%

222%

182%

134
1.429

8 – Índice de Basileia: apurado conforme metodologia de Basileia III para apuração dos requerimentos mínimos de
Patrimônio de Referência, Nível I e Capital Principal. Em 2019, o requerimento mínimo de capital é de 10,50%, sendo
8,50% o mínimo para Capital Nível I.

Índice de Basileia

2019

2018

2017

Patrim ônio de referência - PR

676

698

805

Nível I

594

650

780

10,8%

11,9%

12,1%

Nível I - Índice de Basileia - %

Nível II

82

47

24

1,5%

0,9%

0,4%

Patrim ônio de referência exigido - PRE

575

572

679

Risco de Crédito

Nível II - Índice de Basileia - %

534

517

587

Risco de Mercado

33

35

44

Risco Operacional

8

20

48

100

126

126

12,3%

12,8%

12,4%

Excesso de Patrim ônio de Referência
Índice da Basileia - %

c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua
condição financeira e do resultado de suas operações
Os indicadores informados nesta seção do Formulário de Referência são utilizados por nossos Administradores como
medida de desempenho, qualidade da carteira, condições de liquidez e capital, motivo pelo qual entendemos ser
importante a sua inclusão.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de
encerramento de exercício social que as altere substancialmente.
Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia em relação ao novo
Coronavírus (Covid-19). Em atendimento ao CPC 24 – Eventos Subsequentes, a Administração do Banco informa
que mantém o monitoramento tempestivo da qualidade de crédito e situação financeira de seus clientes.
A propagação do Covid-19 e os consequentes efeitos nos mercados ocorreram no início de 2020, isto é, esses
acontecimentos não fornecem evidências adicionais sobre a situação que existia em 31 de dezembro de 2019, dessa
forma estamos diante de um evento não ajustável nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019.
Não identificamos fatos relevantes que remetam à uma situação de deterioração de nossa carteira de crédito, até o
presente momento. O Banco seguirá observando atentamente os desdobramentos futuros dessa situação.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3.4 - Política de destinação dos resultados

a. Regras sobre
retenção de
lucros

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Nos termos do artigo 193 da lei
6.404/76 e do artigo 43 do Estatuto
Social do Banco, o lucro líquido
apurado em cada exercício social, será
destinado: (a) 5% (cinco por cento)
serão aplicados, antes de qualquer
outra destinação, na constituição da
reserva legal, que não excederá a 20%
(vinte por cento) do capital social. No
exercício em que o saldo da reserva
legal acrescido dos montantes das
reservas de capital de que trata o § 1º
do artigo 182 da Lei das Sociedades
por Ações exceder 30% (trinta por
cento) do capital social, não será
obrigatória a destinação de parte do
lucro líquido do exercício para a
reserva legal; (b) uma parcela, por
proposta dos órgãos da administração,
poderá ser destinada à formação de
reserva para contingências e reversão
das mesmas reservas formadas em
exercícios anteriores, nos termos do
artigo 195 da Lei das Sociedades por
Ações; (c) uma parcela destinada ao
pagamento de um dividendo
obrigatório não inferior, em cada
exercício, a 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido anual ajustado,
na forma prevista pelo artigo 202 da
Lei de Sociedades por Ações; (d) no
exercício em que o montante do
dividendo obrigatório, calculado nos
termos do item (c) acima, ultrapassar a
parcela realizada do lucro do exercício,
a Assembleia Geral poderá, por
proposta dos órgãos de administração,
destinar o excesso à constituição de
reserva de lucros a realizar, observado
o disposto no artigo 197 da Lei das
Sociedades por Ações. (e) O saldo do
lucro líquido do exercício, verificado
após as distribuições acima previstas,
será transferido para a conta Reservas
de Lucros - Reservas Estatutárias
ficando à disposição da Assembleia
Geral. Por proposta da Diretoria,
aprovada pelo Conselho de
Administração, a Assembleia Geral
poderá manter naquela conta, até o
limite de 95% (noventa e cinco por
cento) do valor do capital social
integralizado, visando a manutenção de
margem operacional compatível com o
desenvolvimento das operações ativas
do Banco. Ainda, o saldo da conta
Reservas de Lucros - Reservas
Estatutárias poderá ser utilizado pelo
Banco, mediante autorização do
Conselho de Administração, para
aquisição de ações de sua própria
emissão para manutenção em
tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento; (e.1) Na hipótese da
proposta da Diretoria sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido
do exercício conter previsão de
distribuição de dividendos e/ou
pagamento de juros sobre o capital
próprio em montante superior ao

Nos termos do artigo 193 da lei
6.404/76 e do artigo 43 do Estatuto
Social do Banco, o lucro líquido
apurado em cada exercício social, será
destinado: (a) 5% (cinco por cento)
serão aplicados, antes de qualquer
outra destinação, na constituição da
reserva legal, que não excederá a 20%
(vinte por cento) do capital social. No
exercício em que o saldo da reserva
legal acrescido dos montantes das
reservas de capital de que trata o § 1º
do artigo 182 da Lei das Sociedades
por Ações exceder 30% (trinta por
cento) do capital social, não será
obrigatória a destinação de parte do
lucro líquido do exercício para a
reserva legal; (b) uma parcela, por
proposta dos órgãos da administração,
poderá ser destinada à formação de
reserva para contingências e reversão
das mesmas reservas formadas em
exercícios anteriores, nos termos do
artigo 195 da Lei das Sociedades por
Ações; (c) uma parcela destinada ao
pagamento de um dividendo
obrigatório não inferior, em cada
exercício, a 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido anual ajustado,
na forma prevista pelo artigo 202 da
Lei de Sociedades por Ações; (d) no
exercício em que o montante do
dividendo obrigatório, calculado nos
termos do item (c) acima, ultrapassar a
parcela realizada do lucro do exercício,
a Assembleia Geral poderá, por
proposta dos órgãos de administração,
destinar o excesso à constituição de
reserva de lucros a realizar, observado
o disposto no artigo 197 da Lei das
Sociedades por Ações. (e) O saldo do
lucro líquido do exercício, verificado
após as distribuições acima previstas,
será transferido para a conta Reservas
de Lucros - Reservas Estatutárias
ficando à disposição da Assembleia
Geral. Por proposta da Diretoria,
aprovada pelo Conselho de
Administração, a Assembleia Geral
poderá manter naquela conta, até o
limite de 95% (noventa e cinco por
cento) do valor do capital social
integralizado, visando a manutenção de
margem operacional compatível com o
desenvolvimento das operações ativas
do Banco. Ainda, o saldo da conta
Reservas de Lucros - Reservas
Estatutárias poderá ser utilizado pelo
Banco, mediante autorização do
Conselho de Administração, para
aquisição de ações de sua própria
emissão para manutenção em
tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento; (e.1) Na hipótese da
proposta da Diretoria sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido
do exercício conter previsão de
distribuição de dividendos e/ou
pagamento de juros sobre o capital
próprio em montante superior ao

Nos termos do artigo 193 da lei
6.404/76 e do artigo 43 do Estatuto
Social do Banco, o lucro líquido
apurado em cada exercício social, será
destinado: (a) 5% (cinco por cento)
serão aplicados, antes de qualquer outra
destinação, na constituição da reserva
legal, que não excederá a 20% (vinte
por cento) do capital social. No
exercício em que o saldo da reserva
legal acrescido dos montantes das
reservas de capital de que trata o § 1º
do artigo 182 da Lei das Sociedades
por Ações exceder 30% (trinta por
cento) do capital social, não será
obrigatória a destinação de parte do
lucro líquido do exercício para a
reserva legal; (b) uma parcela, por
proposta dos órgãos da administração,
poderá ser destinada à formação de
reserva para contingências e reversão
das mesmas reservas formadas em
exercícios anteriores, nos termos do
artigo 195 da Lei das Sociedades por
Ações; (c) uma parcela destinada ao
pagamento de um dividendo
obrigatório não inferior, em cada
exercício, a 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido anual ajustado,
na forma prevista pelo artigo 202 da
Lei de Sociedades por Ações; (d) no
exercício em que o montante do
dividendo obrigatório, calculado nos
termos do item (c) acima, ultrapassar a
parcela realizada do lucro do exercício,
a Assembleia Geral poderá, por
proposta dos órgãos de administração,
destinar o excesso à constituição de
reserva de lucros a realizar, observado
o disposto no artigo 197 da Lei das
Sociedades por Ações. (e) O saldo do
lucro líquido do exercício, verificado
após as distribuições acima previstas,
será transferido para a conta Reservas
de Lucros - Reservas Estatutárias
ficando à disposição da Assembleia
Geral. Por proposta da Diretoria,
aprovada pelo Conselho de
Administração, a Assembleia Geral
poderá manter naquela conta, até o
limite de 95% (noventa e cinco por
cento) do valor do capital social
integralizado, visando a manutenção de
margem operacional compatível com o
desenvolvimento das operações ativas
do Banco. Ainda, o saldo da conta
Reservas de Lucros - Reservas
Estatutárias poderá ser utilizado pelo
Banco, mediante autorização do
Conselho de Administração, para
aquisição de ações de sua própria
emissão para manutenção em tesouraria
e posterior alienação ou cancelamento;
(e.1) Na hipótese da proposta da
Diretoria sobre a destinação a ser dada
ao lucro líquido do exercício conter
previsão de distribuição de dividendos
e/ou pagamento de juros sobre o capital
próprio em montante superior ao
dividendo obrigatório nos termos do
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

a.i. Valores das
Retenções de
Lucros
a.ii. Percentuais
em relação aos
lucros totais
declarados
b. Regras sobre
distribuição de
dividendos

c. Periodicidade
das
distribuições de
dividendos

d. Eventuais
restrições à
distribuição de
dividendos
impostas por
legislação ou
regulamentação
especial
aplicável ao
emissor, assim
como contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou arbitrais
e. Se o emissor
possui uma
política de
destinação de
resultados
formalmente
aprovada,
informando
órgão
responsável
pela aprovação,
data de
aprovação e,
caso o emissor
divulgue a
política, locais
na rede
mundial de
computadores
onde o
documento
pode ser
consultado

dividendo obrigatório nos termos do
item (c) acima, e/ou retenção de lucros
de acordo com o Artigo 196 da Lei das
Sociedades por Ações, o saldo do lucro
líquido para fins de constituição da
reserva estatutária será determinado
após a dedução integral dessas
destinações.
Não aplicável, tendo em vista que o
Banco Pine não apresentou lucro no
exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Não aplicável, tendo em vista que o
Banco Pine não apresentou lucro no
exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Conforme disposto no estatuto social
do Banco, pelo menos 25% do lucro
líquido do exercício é destinado ao
pagamento do dividendo obrigatório.
A distribuição de dividendos ocorre na
Assembleia Geral Ordinária do Banco.
A distribuição de dividendos e
eventuais complementações são
aprovadas em reuniões do Conselho de
Administração e ratificadas na
Assembleia Geral Ordinária. A
distribuição de dividendos e JCP
ocorre trimestralmente.

dividendo obrigatório nos termos do
item (c) acima, e/ou retenção de lucros
de acordo com o Artigo 196 da Lei das
Sociedades por Ações, o saldo do lucro
líquido para fins de constituição da
reserva estatutária será determinado
após a dedução integral dessas
destinações.
Não aplicável, tendo em vista que o
Banco Pine não apresentou lucro no
exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.
Não aplicável, tendo em vista que o
Banco Pine não apresentou lucro no
exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.
Conforme disposto no estatuto social
do Banco, pelo menos 25% do lucro
líquido do exercício é destinado ao
pagamento do dividendo obrigatório.
A distribuição de dividendos ocorre na
Assembleia Geral Ordinária do Banco.
A distribuição de dividendos e
eventuais complementações são
aprovadas em reuniões do Conselho de
Administração e ratificadas na
Assembleia Geral Ordinária. A
distribuição de dividendos e JCP ocorre
trimestralmente.

item (c) acima, e/ou retenção de lucros
de acordo com o Artigo 196 da Lei das
Sociedades por Ações, o saldo do lucro
líquido para fins de constituição da
reserva estatutária será determinado
após a dedução integral dessas
destinações.

Não há restrições especiais para
distribuição de dividendos, além
daquelas previstas na Lei das
Sociedades por Ações.

Não há restrições especiais para
distribuição de dividendos, além
daquelas previstas na Lei das
Sociedades por Ações.

Não há restrições especiais para
distribuição de dividendos, além
daquelas previstas na Lei das
Sociedades por Ações.

O Banco Pine possui uma Política de
Dividendos formalmente aprovada pela
Diretoria em 09/04/2019. A referida
política se encontra disponível no site
de RI do Banco, no endereço
ri.pine.com

O Banco Pine possui uma Política de
Dividendos formalmente aprovada pela
Diretoria em 09/04/2019. A referida
política se encontra disponível no site
de RI do Banco, no endereço
ri.pine.com

O Banco Pine possui uma Política de
Dividendos formalmente aprovada pela
Diretoria em 09/04/2019. A referida
política se encontra disponível no site
de RI do Banco, no endereço
ri.pine.com

Não aplicável, tendo em vista que o
Banco Pine não apresentou lucro no
exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.
Não aplicável, tendo em vista que o
Banco Pine não apresentou lucro no
exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.
Conforme disposto no estatuto social
do Banco, pelo menos 25% do lucro
líquido do exercício é destinado ao
pagamento do dividendo obrigatório.
A distribuição de dividendos ocorre na
Assembleia Geral Ordinária do Banco.
A distribuição de dividendos e
eventuais complementações são
aprovadas em reuniões do Conselho de
Administração e ratificadas na
Assembleia Geral Ordinária. A
distribuição de dividendos e JCP ocorre
trimestralmente.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2019

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2018

Exercício social 31/12/2017

-118.208.713,34

-59.705.650,87

-262.826.437,53

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,000000

0,000000

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

0,000000

0,000000

0,000000

Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido

0,00

0,00

0,00

-118.208.713,34

-59.705.650,87

-262.826.437,53

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

0,00

0,00

0,00

Preferencial

0,00

0,00

0,00
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6. Dividendos declarados a conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais
anteriores:
Os diretores do Banco informam que nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não
declararam dividendos em contrapartida às contas de lucros retidos ou reservas de lucros constituídas em exercícios
anteriores.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2019

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
9.265.369.087,01

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
11,01635206
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2019)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Empréstimo

Quirografárias

100.974,00

21.940,00

Financiamento

Quirografárias

2.654.354,00

3.401.815,00

2.755.328,00

3.423.755,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

0,00

0,00

122.914,00

480.800,00

2.605.480,00

9.142.449,00

480.800,00

2.605.480,00

9.265.363,00

Observação
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3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional do Banco Pine e inclusive
de sua dependência no Exterior. Exceto quando indicado, as informações financeiras expressas em Reais foram
arredondadas para o milhar mais próximo. Devido a este arredondamento, é possível que alguns dos valores
apresentados neste formulário difiram sensivelmente daqueles observados nas Demonstrações Financeiras.
O Banco Pine, como instituição financeira, segue as regulamentações do Banco Central, ou seja, as informações
financeiras são elaboradas em BRGAAP. A adoção desse procedimento se estende não somente à elaboração das
peças contábeis, mas à gestão do Banco como um todo. A diretoria do Banco Pine gerencia e administra o Banco
com base nos conceitos estipulados pelas normas contábeis brasileiras, BRGAAP. Dessa forma, todo o
detalhamento das informações, assim como análises gerenciais e projeções, são feitos em BRGAAP.
Principais diferenças entre BRGAAP e IFRS
Há certas diferenças entre o BR GAAP e o IFRS. Esta seção não pretende identificar ou quantificar o impacto dessas
diferenças, nem pode fornecer qualquer garantia de que todas as diferenças foram identificadas. Segue abaixo um
sumário de algumas dessas diferenças.
Este sumário não pretende ser completo e as diferenças descritas não são exaustivas. Além disso, este sumário não
aborda as diferenças relacionadas exclusivamente à classificação de valores nas demonstrações financeiras ou às
notas explicativas.
Seguem as principais diferenças:
a) Perda de valor recuperável de empréstimos e recebíveis:
A IFRS 9 “Instrumentos Financeiros”, substituí o modelo de "perdas incorridas" da IAS 39 por um modelo prospectivo
de "perdas esperadas". O Pine estima a provisão para perdas sobre crédito com base no histórico de perda de valor
recuperável e outras circunstâncias conhecidas por ocasião da avaliação. Tais critérios diferem em determinados
aspectos dos critérios adotados segundo o BRGAAP, que usa determinados percentuais regulatórios,
independentemente da existência de evidência objetiva de impairment definidos em regulamentação do Bacen, para
fins do cálculo da provisão para perdas sobre crédito.
b) Diferimento de tarifas bancárias e comissões pelo método da taxa efetiva de juros:
Segundo o IFRS 9, as tarifas bancárias, comissões e custos financeiros inerentes que integram a taxa de juros
efetiva de instrumentos financeiros calculados ao custo amortizado são reconhecidos no resultado durante o período
de validade dos respectivos contratos. Segundo o BRGAAP, essas taxas e despesas são reconhecidas diretamente
no resultado quando recebidas ou pagas.
c) Imposto de renda e contribuição social sobre ajustes de IFRS
O IAS 12 requer a contabilização de imposto de renda e contribuição social diferidos para as diferenças temporárias
tributáveis ou dedutíveis. Os ajustes de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos, calculados sobre os
ajustes de IFRS, foram refletidos na reconciliação. Adicionalmente, são constituídos créditos tributários sobre as
diferenças temporárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a compensação
desses créditos.
d) Hedge accounting
Segundo o IFRS, em consonância com o IAS 39 "Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração",
somente a parte do ganho ou perda resultante do instrumento de hedge qualificado como hedge accounting de fluxo
de caixa, que é determinada como hedge eficaz, deve ser reconhecida diretamente como outros resultados
abrangentes. O IAS 39 também requer que na descontinuidade do hedge accounting de fluxo de caixa o ganho ou a
perda cumulativa resultante do instrumento de hedge que se mantém reconhecido como resultados abrangentes
desde o período em que o hedge estava em vigor deve permanecer reconhecido separadamente no patrimônio
líquido até a liquidação do objeto do hedge. O Pine optou por manter a adoção do IAS 39 para as operações de
hegde até a conclusão do projeto de macro-hedge e hedge accounting por parte do IASB, conforme facultado pelo
IFRS 9.
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e) Transferência de categoria em títulos e valores mobiliários
O IFRS 9, que substituiu o IAS 39 estabelece um novo tratamento para classificação e mensuração de ativos
financeiros, no qual o Pine deve fundamentar no modelo de negócio do gerenciamento dos seus ativos com o
objetivo de gerar fluxos de caixa e o Teste SPPI que avaliará as características dos fluxos de caixa e orientará na
classificação dos ativos financeiros.
Os ativos financeiros são classificados em 3 categorias: (i) Custo amortizado: utilizada quando os ativos financeiros
são administrados para obter fluxos de caixa contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e juros.
(ii) Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): utilizada quando os ativos financeiros são
mantidos tanto para obter fluxos de caixa contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e juros,
quanto para a venda. (ii) Valor justo por meio do resultado (VJR): utilizada para ativos financeiros que não atendem
os critérios descritos acima.
Com relação ao passivo financeiro, a norma mantém a maioria das exigências estabelecidas pelo IAS 39.
f) Ajuste ao valor justo
Segundo o IFRS, em consonância com o IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”, ações
em companhias abertas sem influência significativa deverá ser mensurada ao valor justo. O IAS 39 requer ao adquirir
um instrumento de dívida sem expectativa de fluxo de caixa definido, que sua mensuração seja avaliada ao valor
justo. O efeito refere-se ao ajuste da marcação à mercado de ativos financeiros que de acordo com o IFRS 9.
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4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, aqueles
relacionados:
a) ao emissor
Uma deterioração em nossas avaliações de crédito poderia prejudicar nossa liquidez e competitividade, bem
como aumentar nossos custos de financiamento.
Nosso acesso ao mercado de capitais de dívida depende de forma significativa de nossas classificações de crédito
(ratings). Essas classificações são atribuídas por agências privadas de classificação de crédito que podem reduzir ou
retirar as classificações atribuídas a nós ou, ainda, colocá-las sob observação (credit watch) com implicações negativas
a qualquer tempo. Os ratings são também relevantes para o Banco quando concorre em certos mercados e quando
realiza operações de longo prazo, inclusive de derivativos em mercado de balcão. Uma redução das nossas
classificações de crédito pode aumentar nossos custos de captação de financiamento e limitar nosso acesso aos
mercados de capitais. Isto, por sua vez, pode reduzir as receitas e prejudicar a liquidez do Banco.
Nossas avaliações de crédito são influenciadas por uma série de fatores, incluindo alguns que fogem de nosso controle,
como a situação da economia brasileira e o ambiente regulatório para as instituições financeiras brasileiras. Quaisquer
mudanças adversas nesses fatores podem resultar em uma deterioração em nossas avaliações de crédito.
As classificações de rating do Banco Pine:

Em 29 de abril de 2020 a Fitch Ratings rebaixou os ratings local e global do Banco Pine. O rating nacional de longo
prazo passou de ‘BBB-(bra)’ para ‘BB+(bra)’ e o rating de longo prazo global de ‘B’ para ‘B-’ ambos em observação
negativa.
A avaliação baseou-se no cenário de incertezas causado pela pandemia do COVID19. Segundo a agência, o Banco
está mais exposto à crise, principalmente devido a estratégia de pulverização comercial refletindo no aumento da
exposição do Banco Pine no segmento de pequenas e médias empresas.
Nossa carteira de títulos e valores mobiliários e derivativos está sujeita às variações de mercado resultantes
de mudanças na economia no Brasil e no mundo.
Em 31 de dezembro de 2019, nossa carteira de títulos e valores mobiliários e derivativos representava um percentual
relevante do total de nosso ativo, e os ganhos de capital ou perdas relacionados a esses investimentos podem impactar
nossos resultados operacionais. A realização desses ganhos e/ou perdas é efetuada no momento em que vendemos
esses investimentos ou no momento em que os contabilizamos por seu respectivo valor de mercado, o que pode variar
significativamente de um período para outro. Não podemos antever a quantia de reserva de lucros e perdas em um
período futuro qualquer, bem como as variações que ocorrem em um período qualquer não podem ser usadas como
um parâmetro para outro período qualquer. Perdas e ganhos em uma carteira de investimentos podem causar variação
na receita de um período para outro.

Descasamentos entre nossa carteira de empréstimos e nossas fontes de financiamento podem afetar
adversamente nossos resultados operacionais e nossa habilidade de aumentar nossa carteira de
empréstimos.
Estamos sujeitos a descasamentos em taxas de juros, datas de vencimento e taxas cambiais entre nossos direitos e
obrigações. Nossa rentabilidade depende de nossa habilidade para casar nossas fontes de financiamento e os juros
que ganhamos sobre nossa carteira de empréstimos. Dependemos de financiamentos provenientes de depósitos de
curto prazo e valores mobiliários, alguns dos quais podem possuir data de vencimento anterior à dos empréstimos.
Variações nas datas de vencimentos para esses depósitos podem acarretar no aumento dos efeitos de variações de
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taxas de juros e resultar em risco de liquidez, se formos incapazes de alavancar financiamentos adicionais. Além disso,
nós emitimos notas denominadas ou indexadas em dólares norte-americanos e qualquer depreciação do real frente
ao dólar norte-americano pode aumentar os custos de financiamentos relacionados a essas notas, se não mantivermos
uma operação de cobertura. Qualquer aumento nos custos de financiamento em razão de quaisquer destes riscos
pode requerer que aumentemos as taxas de juros de empréstimos a nossos clientes, o que pode impactar
adversamente nossa estratégia para atrair novos clientes e aumentar nossa carteira de empréstimos e pode afetar
adversamente nossa condição financeira e nossos resultados operacionais.
Nós podemos ser malsucedidos na implementação de nossa estratégia.
Nossa habilidade para implementar nossa estratégia de negócio depende de vários fatores, incluindo o crescimento
do setor bancário brasileiro e nossa habilidade em manter o nível de capitalização, desenvolver nossa tecnologia de
infraestrutura, aumentar nossa eficiência operacional, criar novos produtos e expandir-nos geograficamente. Nossa
atual estratégia inclui acelerar o crescimento sustentável de nossa carteira de empréstimos, aumentando nossos
esforços para vendas cruzadas e diversificando nossas fontes de financiamento. Não podemos garantir que seremos
bem-sucedidos na implementação dessa estratégia, o que pode afetar adversamente nossos negócios, condição
financeira e resultados operacionais.

A saída de membros-chave de nossa administração sênior e/ou formos incapazes de atrair e manter uma
administração especializada, nossos negócios podem ser adversamente afetados.
O Banco depende dos membros de sua administração sênior para o desenvolvimento e execução de suas estratégias
comerciais e políticas de investimento bem como para continuar competitivo no mercado e atingir sua meta de
crescimento. Consequentemente, o crescimento e sucesso futuro do Banco dependem em amplo grau, da sua
capacidade de manter e motivar os membros-chave de sua administração sênior e de contratar, manter e motivar, de
forma estratégica, novos talentos. O Banco pode não ser bem-sucedido em seus esforços em contratar, manter e
motivar profissionais pretendidos, na medida em que o mercado para profissionais qualificados do mercado financeiro
é extremamente competitivo. Se os membros-chave da equipe de administração sênior do Banco se demitirem, ou se
o Banco for incapaz de continuar a atrair e manter uma administração especializada, seus negócios, condição
financeira e resultados operacionais podem ser adversamente afetados.
A inexistência de mecanismo de avaliação dos membros e dos organismos do Emissor.
O Emissor não possui qualquer tipo de grupo, comissão ou qualquer outro mecanismo criado com o intuito de avaliar
a atuação dos organismos internos do Emissor, bem como de seus membros. Sendo assim, a inexistência de tal
mecanismo, aliada à ausência de critérios objetivos que guiem o plano de carreira dos administradores do Emissor,
pode causar uma disparidade entre os organismos internos do Banco Pine quanto aos quesitos de empenho, resultado,
performance, organização, entre outros elementos importantes para o melhor desempenho e, consequentemente,
maior eficiência do Emissor. A inexistência de mecanismo de avaliação destes organismos e seus membros, somada
à disparidade acima citada, pode ser responsável por uma falta de motivação dos executivos do Banco Pine,
prejudicando assim a sua evolução profissional.
Podemos sofrer perdas significativas em nossas atividades de negociação e investimento devido a flutuações
do mercado e volatilidade.
O Banco mantém grandes posições de negociação e investimento em renda fixa, moeda, commodities e no mercado
de ações. Na medida em que o Banco detém posições em quaisquer desses ativos, em qualquer localidade, uma
recessão nesses mercados pode resultar em perdas decorrentes do declínio do valor das posições. Ao mesmo tempo,
na medida em que o Banco detém posições vendidas em quaisquer desses mercados, uma recuperação nesses
mercados pode expor o Banco a perdas potencialmente ilimitadas enquanto não houver sucesso do Banco em
compensar tais posições através da aquisição de ativos de mercados em ascensão, afetando adversamente a condição
financeira e operacional do Banco.
Estamos sujeitos a riscos de liquidez que podem afetar nossas operações e seus resultados.
A manutenção de nível de liquidez adequado é fundamental para os negócios do Banco, possibilitando que suas
obrigações perante clientes e centrais de liquidação (clearings) sejam honradas e evitando que escassez de caixa gere
dificuldade em honrar os seus vencimentos a pagar.
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Caso, por qualquer motivo, haja um problema de liquidez ou de fluxo de caixa, levando a um descasamento entre
ativos e passivos, inclusive considerando-se os diferentes prazos de liquidação de operações de clientes, o Banco
poderá não ser capaz de cumprir com suas obrigações financeiras perante clientes e centrais de liquidação (clearings).
Estamos sujeitos a diversos riscos operacionais inerentes ao nosso negócio, incluindo aqueles relacionados
ao funcionamento dos nossos sistemas operacionais.
Os negócios do Banco são dependentes da sua capacidade de processar e monitorar de forma eficiente e exata,
diariamente, um grande número de operações, muitas das quais altamente complexas, em diversos mercados e com
diversas moedas. Essas operações, bem como os serviços de tecnologia da informação que o Banco presta aos seus
clientes, devem observar com frequência tanto as jurisdições como diretrizes específicas dos clientes, quanto às
normas legais, fiscais e regulatórias. A administração de riscos operacional, legal, fiscal e regulatório do Banco exige,
dentre outras coisas, políticas e procedimentos para registrar adequadamente e verificar um grande número de
operações e eventos, além disso, estas políticas e procedimentos podem não ser totalmente eficazes.
A capacidade do Banco de realizar negócios poderá ser afetada de forma adversa, em função de problemas
relacionados à infraestrutura dos seus negócios, às localidades em que está localizada. Isto pode incluir a interrupção
de serviços elétricos, de comunicação, internet, transporte, sistemas de segurança e de informática ou outros serviços
utilizados pelo Banco ou por terceiros com os quais o Banco realiza negócios. Se qualquer desses serviços de
infraestrutura não operarem de maneira adequada ou forem desabilitados, o Banco poderá incorrer em prejuízo
financeiro, interrupção dos seus negócios, responsabilidade perante clientes, intervenção regulatória ou danos à sua
reputação. Também poderão advir prejuízos em decorrência de pessoal inadequado, processos e sistemas de controle
interno equivocados ou falhos, falhas dos sistemas de informação ou de eventos externos que interrompam as
operações comerciais normais, tais como atos terroristas, desastres naturais ou sabotagem. Adicionalmente, a
estrutura de seus controles e procedimentos de mitigação de risco operacional pode se revelar inadequada ou ser
burlada. As despesas relacionadas à prevenção, tratamento ou mitigação dos eventuais problemas referidos acima
podem ser significativas.
As consolidações ocorridas no setor, seja entre participantes do mercado ou entre intermediários financeiros,
aumentam o risco de falha operacional uma vez que sistemas complexos incompatíveis precisam ser integrados,
geralmente de forma acelerada. Ademais, a interconectividade de múltiplas instituições financeiras com agentes,
bolsas de valores e câmaras de compensação centrais aumentam o risco de que uma falha operacional em uma
instituição possa causar uma falha operacional em todo o setor, o que pode vir a prejudicar o Banco.
Podemos ter dificuldade em recuperar o valor garantido de empréstimos inadimplentes, o que pode nos afetar
negativamente.
Quando nossos clientes se tornam inadimplentes em empréstimos, o único recurso, depois de esgotar todas as
medidas de cobrança extrajudicial, é executar a referida garantia. Ao lidar com devedores em situação financeira
crítica, a recuperação desses empréstimos também pode estar sujeita a processos de insolvência, nos quais a
reivindicação do Banco pode ser alocada após os demais credores considerados preferenciais, tais como funcionários
e autoridades fiscais. Além disso, uma vez que seja obtida uma sentença judicial, a execução da sentença para obter
a garantia para venda envolve frequentemente obstáculos adicionais. Considerando os procedimentos aplicáveis em
processos judiciais para cobrança de dívidas e a baixa liquidez em certos mercados, o Banco pode não conseguir
executar as garantias, o que pode afetar adversamente sua condição financeira e resultados operacionais.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem nos afetar de forma adversa.
O Banco e suas controladas são partes em processos nas esferas judiciais e administrativas, incluindo ações
indenizatórias, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, cíveis e regulatórias. Não há como garantir que tais processos
serão julgados favoravelmente ou, ainda, que os valores provisionados pelo Banco sejam suficientes para a cobertura
dos valores decorrentes de eventuais condenações. Decisões contrárias aos interesses do Banco e suas controladas
que eventualmente alcancem valores substanciais de pagamento, que afetem a imagem do Banco ou de suas
controladas ou impeçam a realização de seus negócios conforme inicialmente planejados, poderão causa um efeito
adverso relevante nos negócios do Banco ou de suas controladas, na sua condição financeira e seus resultados
operacionais.
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b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

Os interesses de nosso acionista controlador podem conflitar com os interesses de nossos outros acionistas.
Nosso acionista controlador tem o poder de eleger os membros do Conselho de Administração e de tomar decisões
em todos os pontos importantes que requerem aprovação dos acionistas, com reorganizações societárias e vendas de
ativos. Os interesses do acionista controlador podem não coincidir com os interesses dos demais acionistas.
Adicionalmente, qualquer mudança no controle pode afetar materialmente nossa Administração, nossos negócios,
resultados operacionais e condição financeira.
c) aos seus acionistas
A relativa volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de emissão do Banco Pine.
Um mercado de negociação ativo e líquido para as nossas ações poderá não se desenvolver, limitando a capacidade
dos investidores de venderem as ações pelo preço e no momento desejado. Os mercados de valores mobiliários
brasileiros são significativamente menores, menos líquidos e mais concentrados e voláteis que os mercados de valores
mobiliários nos Estados Unidos, por exemplo. Essas características de mercado podem limitar substancialmente a
capacidade dos titulares de ações de vender suas ações a preços satisfatórios e no momento desejado, afetando
adversamente, dessa forma, o valor de mercado das nossas ações.
O preço de mercado das nossas ações poderá flutuar de modo significativo por diversos motivos, inclusive em resposta
aos fatores de risco indicados neste Formulário ou por motivos não relacionados ao nosso desempenho.
Os acionistas podem sofrer diluição de sua participação acionária.
Podemos necessitar de recursos adicionais no futuro e podemos não ser capazes de obter financiamento, em
condições atraentes ou não. Se não formos capazes de obter fundos adequados para satisfazermos nossas exigências
de capital, podemos precisar aumentar o nosso capital. Além disso, podemos optar por buscar capital adicional, se
acreditarmos que será em condições que nos serão mais vantajosas. Qualquer recurso adicional obtido por meio de
aumentos no capital pode diluir a participação dos investidores caso eles não participem proporcionalmente do
aumento de capital.
O Banco pode não distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio.
O 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. A declaração anual de
dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em
Assembleia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações do Banco Pine e dependerá de
diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, as condições financeiras, as necessidades de
caixa e as perspectivas futuras da Companhia, entre outros fatores que o conselho de administração e acionistas do
Banco Pine julguem relevantes. O lucro líquido pode ser utilizado para compensar prejuízo ou então retido, conforme
previsto na Lei das Sociedades por Ações, podendo não haver lucro líquido disponível para pagamento de dividendos
ou juros sobre o capital próprio adicionais ao mínimo obrigatório.
d) a suas controladas e coligadas
Podemos ser adversamente impactados em decorrência de contingências relacionadas às nossas controladas
ou coligadas.
O Banco Pine possui participações diretas nas seguintes empresas: Pine Assessoria e Consultoria Ltda., Pine
Corretora de Seguros Ltda., Pine Planejamento e Serviços Ltda., Pine Investimentos DTVM Ltda., Pine Entre Verdes
Empreendimento Imobiliário SPE, Pine Campo Grande e Pine Ativos Imobiliários SPE Ltda., sendo que o resultado
dessas participações compõe o resultado do Banco. Eventualmente, o Banco poderia sofrer impactos, embora não
relevantes, em razão de resultados negativos advindos de contingências legais ou societárias envolvendo referidas
empresas.
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e) aos seus fornecedores
Os fornecedores contratados por nós podem não ser capazes de entregar produtos ou realizar os serviços
nos prazos que necessitamos.
Utilizamos prestadores de serviços e/ou fornecedores para manter, apoiar e auxiliar nossas áreas de backoffice,
sistemas de comunicação e tecnologia. A falta no cumprimento das obrigações por parte desses prestadores de
serviços, como descumprimento de cronograma, entrega de produtos, entre outros, pode afetar nossos negócios,
nossa condição financeira e resultados operacionais. Adicionalmente, caso o não sejamos capazes de manter ou
renovar os contratos com os atuais prestadores de serviços, poderão ocorrer dificuldades na integração dos sistemas
aos novos prestadores, o que poderá ocasionar problemas operacionais. Adicionalmente, a substituição desses
prestadores de serviços poderá não ocorrer em tempo hábil ou ocasionar falhas no período de transição, o que também
poderá impactar as operações do Banco.
f)

aos seus clientes

A avaliação de crédito de clientes do Banco pode se deteriorar.
Alguns de nossos empréstimos são fornecidos para tomadores cuja avaliação de crédito, por questões
macroeconômicas e de gestão do próprio cliente, pode se deteriorar. Esses tomadores apresentam risco de perda
maior que aqueles tomadores com avaliação de crédito mais elevada. O Banco Pine avalia todas as garantias que são
fornecidas em relação a esses empréstimos. Se não analisarmos corretamente o crédito de nossos tomadores e as
garantias por eles fornecidas, tais fatores podem afetar adversamente nossos negócios, nossa condição financeira e
resultados operacionais, na medida em que podem causar prejuízos pela não recuperação total ou parcial das quantias
emprestadas.
Restrições legais nos clientes podem reduzir a demanda pelos serviços prestados por nós.
Novas leis ou regulamentações ou mudanças na aplicação das leis ou regulamentações existentes aplicáveis aos
clientes de serviços bancários também podem afetar negativamente o Banco. Por exemplo, as mudanças na aplicação
da legislação antitruste podem afetar o nível de operações societárias envolvendo Banco e as mudanças na regulação
podem vir a restringir as atividades dos clientes e, portanto, os serviços que prestamos a tais clientes.
g) aos setores da economia nos quais o emissor atue
Mudanças promovidas pelo Banco Central na taxa básica de juros podem nos afetar adversamente.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central (“COPOM”) periodicamente estabelece a taxa SELIC (taxa básica
de juros do sistema bancário brasileiro), a qual serve como um importante instrumento para o cumprimento de metas
inflacionárias. O COPOM tem frequentemente ajustado a taxa básica de juros em razão do comportamento da inflação,
para estimular o crescimento econômico e para atingir os objetivos determinados pela política econômica do Governo
Federal. Aumentos na taxa básica de juros podem nos afetar adversamente, por meio da redução da demanda por
crédito, do aumento dos custos de captação e aumento do risco de inadimplência dos clientes, dentre outros. Por outro
lado, reduções na taxa básica de juros podem nos afetar adversamente, por meio da redução da receita proveniente
dos ativos geradores de receita e diminuição das margens, dentre outros.
Exposição a títulos de dívida emitidos pelo Governo Federal pode ter um efeito adverso sobre nossos
negócios.
Assim como muitos outros bancos brasileiros, nós investimos em títulos de dívida emitidos pelo Governo Federal.
Qualquer incapacidade do Governo Federal em efetuar pagamentos a tempo sob esses títulos poderá ter um efeito
material adverso sobre nossos resultados operacionais e nossa condição financeira. Além disso, uma diminuição
significativa no valor de mercado desses títulos poderá ter um efeito material adverso sobre nossa condição financeira,
capitalização e resultados operacionais.
Mudanças sobre as regras de imposto para produtos que lastreiam operações agrícolas e imobiliárias podem
afetar negativamente nossas operações.
Instrumentos financeiros como as Letras de Crédito Agrícola e Letras de Crédito Imobiliário são amplamente usadas
por bancos como funding para operações nos setores agrícola e imobiliário, respectivamente, uma vez que estes
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possuem o benefício fiscal (isenção) para os investidores. Desta forma, estes instrumentos são bastante atrativos para
as instituições financeiras, do ponto de vista de custos e prazos de captação, além de pulverizar os depósitos, em sua
grande maioria, em pessoas físicas.
Se houver a mudança na regra de imposto para estes instrumentos, acabando com a sua atratividade, incorremos o
risco de impactos em nossas operações, pois teremos que buscar outras fontes de captação de perfil não tão atrativos.
Além disto, os respectivos setores podem ser impactados com uma menor oferta de crédito por parte dos bancos,
afetando a cadeia como um todo.
Um ambiente competitivo em elevação no setor bancário brasileiro pode afetar negativamente nossos
objetivos de negócio.
O setor bancário brasileiro é altamente competitivo, sendo que enfrentamos concorrência de outros bancos brasileiros
e internacionais. A indústria bancária brasileira é concentrada, visto que aproximadamente 80% dos ativos estão entre
os quatro maiores Bancos. Esta concentração se deu principalmente devido às grandes consolidações entre bancos
privados e privatização de bancos estatais, além de liquidação de alguns bancos.
A concorrência se intensificou como resultado das consolidações recentes entre as instituições financeiras no Brasil e
de normas que aumentam a capacidade do cliente de transferir negócios de uma instituição financeira para outra. O
aumento da concorrência pode afetar adversamente os resultados dos nossos negócios e nossa situação econômica
em virtude, dentre outros fatores, da dificuldade em expandir a base de clientes e das nossas operações, resultando
na redução da rentabilidade sobre nossas atividades. Poderemos estar sujeitos a novas pressões sobre preços, na
medida em que muitos de nossos concorrentes podem buscar obter participação de mercado por meio da redução de
preços. Em razão do risco do aumento da concorrência, não se pode garantir que seremos capazes de executar com
sucesso nosso objetivo de investimento de criar valor aos titulares de nossas ações.
Riscos legais e regulatórios são inerentes e substanciais aos nossos negócios.
O setor de serviços financeiros está sujeito a extensa regulamentação, tanto no Brasil como no exterior. Os mercados
financeiros e de capitais brasileiros estão sujeitos a um intenso e permanente controle regulatório por parte do governo
brasileiro, especialmente do CMN, do BACEN, da CVM e da SUSEP, os quais, em cada caso, afetam diretamente os
negócios do Banco e/ou de suas controladas, podendo afetar suas operações e linhas de produtos.
O Banco e suas controladas estão sujeitas a uma extensa regulamentação por parte de organizações governamentais
e reguladoras nas jurisdições em que operam, cujas exigências se destinam a assegurar a integridade dos mercados
financeiros e proteger os investidores, aumentando os custos de compliance dos agentes desses mercados.
Além disso, referida regulamentação está sujeita a constantes mudanças. As normas do governo brasileiro e suas
intervenções podem afetar negativamente as operações e rentabilidade do Banco e de suas controladas. Leis e
regulamentos existentes podem sofrer alterações, sua aplicação e interpretação também estão sujeitas a mudanças,
e novas leis e regulamentos podem ser adotados. O Banco e suas controladas podem ser negativamente afetados por
mudanças na regulamentação, inclusive aquelas relacionadas com: (i) exigências mínimas de capital; (ii) exigências
para investimentos em capital fixo; (iii) limites e outras restrições de crédito; (iv) exigências contábeis; e (v) intervenção,
liquidação e/ou sistemas gerenciais especiais e temporários.
A responsabilização legal ou ações regulatórias contra o Banco pode acarretar danos significativos à sua reputação
ou prejudicá-lo de outra forma, o que, por sua vez, pode causar sérios prejuízos às perspectivas comerciais do Banco.
O Banco enfrenta riscos legais significativos em seus negócios e o volume e o valor dos danos pleiteados em litígios
propostos em face de intermediários financeiros estão crescendo. O Banco também enfrenta a possibilidade das
contrapartes em operações comerciais complexas ou de alto risco alegarem que o Banco deixou de lhes comunicar
os riscos, ou que não tinham autorização nem permissão para celebrar essas operações com o Banco ou ainda que
suas obrigações perante o Banco não são exequíveis. O Banco está cada vez mais exposto a reclamações em função
de suas recomendações de investimentos que possam ser consideradas incompatíveis com os objetivos de
investimento de um cliente ou em função de negociação não autorizada ou excessiva. Durante uma recessão
prolongada, tais tipos de reclamações podem aumentar.
O Banco pode estar também sujeito a perdas decorrentes de processos judiciais e administrativos, incluindo processos
fiscais e perante o BACEN e a CVM, incluindo multas, penalidades e danos reputacionais.
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Se não pudermos acompanhar o rápido desenvolvimento tecnológico para fornecer novos produtos e serviços
inovadores, nossas receitas podem ser impactadas.
As mudanças tecnológicas rápidas, significativas e disruptivas continuam a afetar o setor de serviços financeiros.
Dispositivos móveis e plataformas digitais são cada vez mais utilizados para transações financeiras. O Banco pode
perder clientes se não proporcionar uma experiência satisfatória nesses canais. Diferentes dispositivos móveis e
plataformas digitais utilizam uma grande variedade de técnicas e configurações, que aumentam os desafios envolvidos
na prestação de serviços financeiros por meio eletrônico. Além disso, várias outras empresas com recursos
significativos e uma série de startups inovadoras introduziram produtos e serviços focados em soluções digitais.
Ainda, não podemos prever os efeitos das mudanças tecnológicas em nossos negócios. Além das nossas próprias
iniciativas, dependemos, em parte, em terceiros para o desenvolvimento e acesso a novas tecnologias. Novos serviços
e tecnologias aplicáveis ao setor de serviços financeiros podem surgir e tornar obsoletas as tecnologias que o Banco
atualmente utiliza em seus produtos e serviços. Desenvolver e incorporar novas tecnologias em seus produtos e
serviços podem exigir investimentos substanciais e um tempo considerável e, em última análise, podem não ser bemsucedidas. Além disso, a nossa capacidade de adotar novos produtos e serviços e desenvolver novas tecnologias
pode ser inibida por padrões do setor, mudanças em leis e regulamentações, resistência de clientes, direitos de
propriedade intelectual de terceiros ou outros fatores.
O sucesso do Banco dependerá, em parte, da sua capacidade de desenvolver e incorporar novas tecnologias, enfrentar
os desafios representados pelo mercado em rápida evolução para serviços financeiros prestados por meio eletrônico
e de adaptação a mudanças tecnológicas; se não pudermos fazer de forma oportuna ou rentável, os nossos negócios
e resultados operacionais podem ser adversamente afetados.
Estamos sujeitos a riscos associados ao não cumprimento das leis de Proteção de Dados (nacionais e
internacionais), podendo ser afetados adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.
No ano de 2018 foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”), que entrará em vigor
no mês de agosto de 2020 e transformará o sistema de proteção de dados pessoais no Brasil. Alguns aspectos de
referida lei encontram-se atualmente em discussão no Congresso Nacional, o que deve acarretar em alterações à
LGPD não definidas na presente data. A LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de
tratamento de dados pessoais e prevê, entre outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais
aplicáveis à proteção de dados pessoais, os requisitos para obtenção de consentimento, as obrigações e requisitos
relativos a incidentes de segurança e vazamentos e a transferências de dados, bem como a autorização para a criação
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se não se adequar, o Banco e suas controladas podem estar sujeitos
às sanções, de forma isolada ou cumulativa, de advertência, obrigação de divulgação de incidente, bloqueio temporário
e/ou eliminação de dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da empresa, grupo ou
conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, até o montante global de R$50.000.000
(cinquenta milhões de reais) por infração. Além disso, o Banco pode responsabilizado por danos materiais, morais,
individuais ou coletivos causados pelo banco e solidariamente responsáveis por danos materiais, morais, individuais
ou coletivos causados pelas suas controladas, devido ao não cumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD.
Se o Banco não for capaz de usar medidas suficientes para proteger os dados que são administrados e armazenados
ou para manter a conformidade com a LGPD, poderá incorrer em custos que possam ter um efeito adverso em sua
reputação e em seus resultados operacionais.
O Banco gerencia e mantêm informações pessoais confidenciais de clientes no curso normal de seus negócios.
Divulgações não autorizadas ou violações de segurança podem sujeitar o Banco a ações judiciais e sanções
administrativas, bem como a danos que podem afetar materialmente e adversamente seus resultados operacionais,
condição financeira e perspectivas. Além disso, os negócios do Banco estão expostos a riscos de possível
descumprimento de políticas, desvios de conduta ou negligência e fraude de funcionários, o que pode resultar em
sanções regulatórias e sérios danos à reputação ou danos financeiros. Além disso, o Banco pode ser obrigado a relatar
eventos relacionados a problemas de segurança da informação (incluindo quaisquer problemas de segurança
cibernética), eventos em que as informações do cliente podem estar comprometidas, acesso não autorizado e outras
violações de segurança às autoridades reguladoras relevantes. Qualquer interrupção ou desaceleração significativa
aos sistemas do Banco podem causar a perda ou a entrega de informações, incluindo dados relacionados a
solicitações de clientes, com atrasos ou erros para clientes, o que poderá reduzir a demanda pelos serviços e produtos
e afetar material e adversamente o Banco.

PÁGINA: 28 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

O Banco pode enfrentar vários riscos de segurança cibernética, incluindo, mas não se limitando a: penetração de seus
sistemas e plataformas de tecnologia da informação, por terceiros, infiltração de malware (como vírus de computador)
em seus sistemas, contaminação (intencional ou acidental) de suas redes e sistemas por terceiros com quem troca
dados, acesso não autorizado a dados confidenciais de clientes e/ou proprietários por pessoas dentro ou fora de sua
organização e ataques cibernéticos que causam degradação de sistemas ou indisponibilidade de serviço que podem
resultar em perdas de negócios.
O Banco pode não ser capaz de proteger com sucesso seus sistemas e plataformas de tecnologia da informação
contra estas ameaças. Os ataques cibernéticos podem dar origem à perda de quantidades significativas de dados de
clientes e outras informações sensíveis, bem como níveis significativos de ativos líquidos (incluindo dinheiro). Além
disso, os ataques cibernéticos podem dar origem à inutilização dos sistemas de tecnologia da informação usados para
atender clientes. Como as tentativas de ataques continuam a evoluir em escopo e sofisticação, o Banco pode incorrer
em custos significativos em sua tentativa de modificar ou aprimorar suas medidas de proteção contra estes ataques,
ou investigar ou corrigir qualquer vulnerabilidade ou violação resultante ou em comunicar ataques cibernéticos aos
seus clientes.
Adicionalmente, de acordo com Resolução CMN no 4.658, de 26 de abril de 2018, instituições financeiras devem
observar novos requisitos de segurança cibernética e para a contratação de serviços de processamento e
armazenamento de dados e de computação em nuvem. O não cumprimento de tais obrigações regulatórias podem
causar efeitos adversos ao Banco.
h) à regulação dos setores em que o emissor atue
Nossos negócios são altamente dependentes do ambiente regulatório vigente.
O setor de serviços financeiros está sujeito à extensa regulamentação, tanto no Brasil como no exterior e, em diversas
jurisdições, ao aumento da supervisão por parte das autoridades e legisladores fiscais. O Governo Federal
historicamente tem implementado ou mudado regulamentos que afetam as instituições financeiras, como parte de sua
implementação de política econômica. Tais regulamentos são regularmente modificados pelo Governo Federal para
controlar a disponibilidade de crédito e para reduzir ou aumentar o consumo e assegurar a integridade do mercado
financeiro. As instituições financeiras brasileiras estão sujeitas à extensiva e continuada revisão regulatória pelo
Governo Federal, e inclusive correm o risco de intervenção significativa por parte de autoridades regulatórias, inclusive
atividade de fiscalização e de auditoria, adoção de novas regulamentações mais onerosas ou restritivas e ainda
processos judiciais ou administrativos que podem acarretar sanções substanciais. Ademais, recentes retrações do
mercado levaram a diversas propostas de regulamentação adicional do setor de serviços financeiros. Essas
regulamentações podem limitar as atividades comerciais do Banco, aumentando os custos para sua observância e, na
medida em que a regulamentação controle estritamente as atividades das empresas de serviços financeiros, o Banco
terá mais dificuldade para se distinguir de seus concorrentes.
Não temos qualquer controle sobre os regulamentos relativos às nossas operações, incluindo regulamentos que
estabelecem:
 requerimentos de capital mínimo;
 procedimentos internos para avaliação da adequação de capital; o requisitos de depósito e/ou reservas
compulsórias;
 requisitos de investimentos em ativos de renda fixa;
 limites de empréstimo e outras restrições de crédito, inclusive alocações compulsórias;
 limites e outras restrições em notas de prestação de serviços ou outros temas;
 requisitos quanto à lavagem de dinheiro, manutenção de registros e questões éticas;
 limites ou outras restrições sobre taxas de juros cobradas por instituições financeiras ou do período para
capitalização de juros;
 requerimentos contábeis e estatísticos;
 requisitos e restrições para determinadas transações;
 limites de exposição ao risco;
 controles de preço e de salário;
 política e regulamentação fiscal;
 outros requisitos ou limitações impostas, incluindo medidas prudenciais preventivas.
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A estrutura regulatória que estabelece as diretrizes das instituições financeiras brasileiras, incluindo bancos, corretoras,
empresas de leasing e seguradoras, vem evoluindo continuadamente. Essas mudanças poderiam materialmente afetar
nossa condição financeira e nossos resultados operacionais.
O Banco Central tem periodicamente alterado o nível de reservas e depósitos compulsórios que os bancos brasileiros
devem manter junto ao Banco Central, principalmente durante a crise que atingiu os mercados em 2008 e 2009. Os
requisitos de reserva e depósito compulsório reduzem nossa liquidez e nossa habilidade de fornecer empréstimos e
outros investimentos. Atualmente, o Banco Pine não está sujeito a depósito compulsório para depósitos a prazo.
O Banco Central pode aumentar, no futuro, os requisitos de reserva ou estabelecer requisitos de nova reserva ou
depósito compulsório, e esses desenvolvimentos podem afetar materialmente nossa condição financeira e nossos
resultados operacionais.
Requerimentos de capital mínimo estabelecidos no sistema bancário podem afetar negativamente nossos
resultados operacionais e condição financeira.
A Resolução nº 4.192, de 01 de março de 2013, estabelece metodologia de cálculo da Basileia, que deve ser apurada
pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Os principais
objetivos são: (i) aperfeiçoar a capacidade das instituições financeiras absorverem choques provenientes do sistema
financeiro ou dos demais setores da economia; (ii) reduzir o risco de contágio do setor financeiro sobre o setor real da
economia; (iii) auxiliar a manutenção da estabilidade financeira; e (iv) promover o crescimento econômico sustentável.
A aplicação das novas regras de Basileia III iniciou-se em 1º de outubro de 2013.
Adicionalmente, como resultado de quaisquer mudanças adversas futuras no ambiente econômico brasileiro ou da
implementação das regras de adequação de capital revisadas, nós podemos ser incapazes de alcançar os
requerimentos de adequação do capital mínimo aplicável. Além disso, também poderemos ter de limitar a quantia de
nossos empréstimos, venda de ativos ou tomar outras medidas que possam afetar negativamente nossos resultados
operacionais e condição financeira. Quaisquer restrições sobre as taxas de juros de empréstimo bancário podem afetar
adversamente nossas receitas e nossa capacidade para fornecer empréstimos.
O Decreto nº 22.626/33, também conhecido como Lei de Usura, proíbe os bancos de estabelecer taxas de juros
maiores que 12% ao ano. Adicionalmente, a Lei da Reforma Bancária, Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, (“Lei
nº 4.595”), isentou os bancos dessa proibição, cuja exceção foi confirmada em diversas decisões recentes. Quaisquer
mudanças na interpretação dessa exceção, aditamentos nas leis aplicáveis ou regulamentos limitando a taxa de juros
que podemos aplicar sobre nossos empréstimos, podem afetar adversamente nossos negócios, resultados
operacionais e condição financeira.
i)

aos países estrangeiros onde o emissor atue

O Banco está exposto a certos riscos que podem afetar o mercado das Ilhas Cayman.
Ao final de 2019, o Banco Pine atuava no exterior por meio de sua agência em Cayman. Mudanças que afetem
economicamente essa localidade podem afetar adversamente nossos negócios, resultados operacionais e condição
financeira.
j)

a questões socioambientais

O Banco Pine entende que o seu desempenho socioambiental está diretamente ligado ao seu negócio principal: a
concessão de crédito corporativo. Portanto, o crédito responsável é considerado um item indispensável na Gestão de
Riscos do Banco, pois eventuais falhas nesta parte da análise poderiam trazer danos à Companhia e seus
stakeholders.
Com isso, a gestão de riscos atrelados ao tema Socioambiental está relacionada à gestão de riscos já existentes e
que podem impactar o Banco Pine de diversas formas, como por exemplo:
- Crédito: Possibilidade de perdas financeiras decorrentes de eventos socioambientais que causem danos aos clientes
(multas, taxas de regularização), o que compromete sua capacidade de pagamento.
- Legal: Existência de arcabouço legal capaz de responsabilizar o Banco Pine em financiar (direta ou indiretamente)
clientes e projetos que incorram em descumprimentos da legislação socioambiental vigentes.
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- Reputacional: Possibilidade da imagem do Banco Pine ficar atrelada às irregularidades socioambientais.
Nesse cenário, o Banco possui uma atuação 100% responsável ao trabalhar com linhas de crédito aprovadas por
organismos multilaterais que impõem uma série de compromissos socioambientais em suas operações. Alinhado a
esses organismos e seus princípios, o Banco conta com uma política socioambiental que determina os aspectos a
serem observados na gestão da operação do Banco Pine e no relacionamento com sua cadeia de valor.
No processo de avaliação e da oferta de crédito levamos em consideração a análise de riscos socioambientais do
cliente, ou seja, o cliente poderá ter um impacto negativo no seu Rating de crédito pré-definido pela área de Análise
de Crédito se for encontrado pelo Compliance em suas pesquisas algo desabonador referente ao tema socioambiental,
conforme metodologia interna.
Além disso, neste processo considera-se uma lista restritiva que identifica práticas em projetos ou organizações para
os quais o Banco tem restrições na concessão de crédito ou financiamento. Essa lista leva em consideração projetos
e empresas que estejam envolvidas com práticas trabalhistas ilegais, que firam os Direitos Humanos ou, ainda, que
produzam, comercializem ou utilizem produtos, substâncias ou atividades consideradas nocivas à sociedade e ao meio
ambiente.
k) Questões macroeconômicas
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira. Esta
influência, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, pode nos afetar adversamente.
Ao final da década de 80 e início de 90, o governo utilizou diversas políticas na forma de Planos Econômicos para
controle da taxa de inflação e, ainda hoje, o Governo Federal pode exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Assim, dado um possível cenário de crise econômica, o governo pode realizar alguma intervenção direta ou
indireta na economia de modo a atingir determinados objetivos macroeconômicos, como controle da inflação, aumento
da taxa de crescimento do PIB, controle da taxa de câmbio, controle da base monetária, entre outras. Esta atuação do
governo, bem como seu impacto na economia brasileira, pode causar efeito adverso relevante nas atividades, nos
resultados operacionais e no preço das ações de emissão do Banco.
As políticas econômicas do Governo Federal podem ter efeitos importantes sobre as empresas brasileiras, sobre as
condições de mercado e sobre os preços dos valores mobiliários dessas empresas, incluindo o Banco. A condição
financeira e os resultados operacionais do Banco podem ser afetados negativamente por vários fatores e pela resposta
do governo brasileiro a esses fatores, dentre os quais:
 taxas de câmbio e controles sobre o câmbio e restrições sobre remessas ao exterior;
 inflação;
 financiamento do déficit em conta corrente do governo;
 dívida pública interna e de desequilíbrio fiscal;
 instabilidade de preços e custos;
 taxas de juros;
 instabilidade social e política;
 redução de salários e níveis de renda;
 expansão ou contração da economia global ou brasileira;
 liquidez dos mercados de capitais e de dívida;
 política fiscal;
 política monetária;
 controles sobre a importação e exportação;
 política regulatória para a indústria de petróleo e gás, distribuição de derivados, incluindo a política de preços;
 política energética;
 alterações na legislação tributária;
 alterações nas normas trabalhistas;
 provimento de serviços de utilidade pública tais como energia;
 alegações de corrupção contra partidos políticos, autoridades eleitas ou outros agentes públicos, incluindo
alegações feitas em relação à "Operação Lava Jato"; e
 outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que possam afetar o Brasil.
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Os fatores descritos acima, bem como as incertezas sobre as políticas ou regulamentações que podem ser adotadas
pelo governo brasileiro em relação a esses fatores, em conjunto com o atual cenário político do país, podem afetar a
confiança dos investidores e do público em geral, resultando na desaceleração da economia e no aumento da
volatilidade dos títulos emitidos por companhias brasileiras, causando um efeito material adverso sobre os resultados
operacionais e financeiros do Banco.
A instabilidade do cenário político do país pode vir a nos afetar adversamente, impactando negativamente
nossos resultados operacionais e a nossa situação financeira.
O desempenho da economia brasileira é historicamente influenciado pelo ambiente político do país. Crises políticas
afetaram, e continuam a afetar, a confiança dos investidores e do público em geral no mercado brasileiro, influenciando
de forma relevante na desaceleração da economia e no aumento da volatilidade dos valores mobiliários emitidos por
companhias e instituições financeiras brasileiras.
Além disso, as divisões políticas ressaltadas no Brasil em razão das eleições poderão resultar em impasses no
Congresso e dificuldade de implementação dos planos de governo, agitação política e manifestações massivas e/ou
greves que podem afetar adversamente as operações do Banco. Adicionalmente, incertezas em relação à
implementação, pelo novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e previdenciária, podem
contribuir para a instabilidade econômica do país e aumentar a volatilidade do mercado de capitais brasileiros.
Além disso, a economia brasileira vivenciou uma recessão acentuada nos últimos anos, devido, em parte, às políticas
econômicas e monetárias intervencionistas do Governo Federal em exercícios anteriores associado à queda global
dos preços de commodities. O Governo Federal atual busca aprovar uma reforma fiscal para estimular a economia e
reduzir o déficit orçamentário, mas é incerto se conseguirá o apoio necessário no Congresso para aprovar reformas
específicas adicionais, tais como a reforma da previdência social.
Desta forma, a instabilidade do cenário político do país poderá afetar adversamente e a economia brasileira e,
consequentemente, o Banco, impactando negativamente os seus resultados operacionais e a sua situação financeira,
bem como a cotação de suas ações.
Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, podem prejudicar o preço de mercado
dos valores mobiliários em todo mundo, inclusive o preço de mercado dos nossos valores mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas das economias desenvolvidas e de países, tanto de economias desenvolvidas como
emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre
o valor de mercado de valores mobiliários das companhias brasileiras como, por exemplo, o referendo popular que
aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia, a eleição do atual presidente dos Estados Unidos. O Banco não
pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às companhias brasileiras, uma vez que uma crise
financeira pode causar um aumento do custo de financiamento, a tal ponto que se torne impeditivo para as companhias
brasileiras. Adicionalmente, crises em outros países de economia emergente ou políticas econômicas diferenciadas
podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os valores
mobiliários de emissão do Banco, o que poderá prejudicar o preço de mercado das ações de emissão do Banco.
Adicionalmente, condições econômicas e crises financeiras, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na
China, podem afetar a economia mundial, gerando diversos reflexos que, direta ou indiretamente, afetam o mercado
acionário e a economia do Brasil, tais como oscilações nas cotações de valores mobiliários de companhias abertas,
falta de disponibilidade de crédito, desaceleração generalizada da economia mundial, instabilidade cambial e pressão
inflacionária, dentre outros, que podem, direta ou indiretamente, ter um efeito adverso sobre o Banco. Os preços das
ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros dos Estados Unidos e pelo
comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer aumento nas taxas de juros em outros países,
especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos
no mercado de capitais brasileiro.
Qualquer outro rebaixamento na classificação de crédito do Brasil pode afetar adversamente o preço de
negociação dos valores mobiliários de nossa emissão.
Os ratings de crédito efetuados por agência de classificação de risco afetam a percepção de risco dos investimentos
e, como resultado, os rendimentos necessários nas futuras emissões de dívida no mercado de capitais. Agências de
classificação avaliam regularmente o Brasil e seus ratings soberanos, tendo como base diversos fatores, incluindo
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tendências macroeconômicas, condições orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de mudanças em
quaisquer desses fatores.
As agências de rating começaram a revisar a classificação de rating de crédito soberano do Brasil em setembro de
2015. Subsequentemente, o Brasil perdeu sua condição de grau de investimento nas três principais agências de rating.
Standard & Poor’s inicialmente reduziu o rating de crédito brasileiro de BBB- para BB+ e, posteriormente, reduziu-o
novamente de BB+ para BB. Em janeiro de 2018 a Standard & Poor’s rebaixou a nota brasileira de BB para BB-,
mantendo a perspectiva de estabilidade para o rating. Em dezembro de 2015, a agência Moody’s revisou os ratings de
emissão e de títulos do Brasil para Baa3 e, posteriormente, rebaixou os ratings de emissão e de títulos para abaixo do
grau de investimento, em Ba2 com uma perspectiva negativa, citando a perspectiva de uma maior deterioração nos
indicadores de dívida brasileiros, considerando um ambiente de baixo crescimento e com dinâmicas políticas
desafiadoras. Em dezembro de 2015, Fitch rebaixou a classificação de crédito soberano do Brasil para BB+ com uma
perspectiva negativa, citando a rápida expansão de déficit orçamentário do país e a recessão em nível pior do que o
esperado. Como resultado, o Brasil perdeu seu status de grau de investimento nas três grandes agências de rating e,
consequentemente, os preços de negociação de valores mobiliários dos mercados de dívida e de ações brasileiro
foram afetados de maneira negativa.
Um prolongamento dos resultados ruins da economia brasileira pode levar a novos rebaixamentos de ratings. Qualquer
rebaixamento adicional de ratings de crédito soberano brasileiro pode aumentar a percepção de risco dos
investimentos no Brasil e, como resultado, aumentar o custo de futuras emissões de dívida e afetar adversamente o
preço de negociação dos valores mobiliários de emissão do Banco.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
O risco de mercado é definido como a potencial ocorrência de perdas financeiras resultantes das variações dos fatores
de risco de mercado das carteiras de negociação e bancária e investimentos offshore. Os principais fatores de riscos
são exposições cambiais, taxa de juros, índices de inflação, preços de ações e de commodites, volatilidades,
correlações e etc.
O Banco Pine está em conformidade com os requerimentos exigidos pela Resolução nº 4.557/17 do Conselho
Monetário Nacional e demais regulamentações vigentes. O posicionamento do Banco, decorrentes da atividade
bancária, nos fatores mencionados acima é amplamente debatido nos forums e comitês institucionais, dentro dos
limites determinados pela RAS e acompanhados diariamente pela área de Risco de Mercado.
Para a avaliação dos riscos de mercado são utilizadas diferentes metodologias conforme descritas a seguir:


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



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

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

o

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



Análise de Estresse: simulações para avaliação do comportamento dos ativos, passivos e derivativos da
carteira quando diversos fatores de risco são levados a situações extremas de mercado, sendo considerados
os cenários divulgados pela B3 para os principais fatores de risco;



Stop Loss: métrica que tem por objetivo o monitoramento e reporte das posições, quanto às perdas
acumuladas em um dado período, sendo calculada através da soma do resultado dos últimos 21 dias úteis.

A divulgação das informações referentes a gestão de riscos, a apuração dos montantes ponderados pelo risco (RWA)
e demais informações relevantes de riscos são realizadas trimestralmente no Relatório de Gerenciamento de Risco e
Capital.
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4.3. Processos judiciais administrativos e arbitrais em que o Banco ou suas controladas são partes, são
relevantes para seus negócios e não estão sob sigilo:
O Banco possui processos judiciais e administrativos, incluindo processos cíveis, trabalhistas e tributários decorrentes
do curso ordinário de seus negócios. A administração do Banco acredita que as contingências decorrentes desses
processos não irão afetar adversamente sua condição financeira ou seus resultados operacionais, tendo em vista o
valor já provisionado para os referidos processos. A administração do Banco acompanha todos os regulamentos
aplicáveis do Banco Central e da CVM e mantém um relacionamento próximo e perene com as os órgãos reguladores.
Em alguns casos, o Banco fez provisões para cobrir perdas antecipadas relacionadas a esses processos baseado na
opinião de nossos assessores jurídicos externos. A Administração do Banco considera adequada suas reservas para
contingências são adequadas para cobrir quaisquer perdas razoavelmente prováveis resultantes destas contingências.
Saldo Patrimoniais das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais por
Natureza:

Abaixo, processos considerados relevantes para o Banco:
O Pine e a Pine Investimentos obtiveram decisões favoráveis, transitadas em julgado, em relação às ações judiciais
que questionavam o alargamento das bases de cálculo das contribuições devidas ao PIS e COFINS nos termos do
disposto no artigo 3o., §1o. da Lei n° 9.718/98, sendo que as provisões anteriormente constituídas em relação a essas
ações, classificadas como Obrigações Legais, foram revertidas em exercícios anteriores.
Desde então, o Pine iniciou os procedimentos necessários para viabilizar o levantamento dos depósitos judiciais
vinculados a essas ações. Em relação ao PIS, em 31 de dezembro de 2019 esses depósitos representavam R$46.499
mil no Individual e R$46.802 mil no Consolidado (R$45.127 mil no Individual e R$45.420 mil no Consolidado em 31 de
dezembro de 2018). Nessas mesmas datas, não haviam depósitos judiciais referentes à COFINS.
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2019 os créditos fiscais a compensar, decorrentes de pagamentos efetuados
a maior no curso dessas ações, representavam: (i) PIS: R$1.697 mil no Individual e no Consolidado (R$9.408 mil no
Individual no Consolidado em 31 de dezembro de 2018); e (ii) COFINS: R$17.618 mil no Individual e no Consolidado
(R$18.477 mil no Individual no Consolidado em 31 de dezembro de 2018).

Durante o exercício de 2018, foram lavrados autos de infração em face do Pine e da Pine Investimentos visando a
cobrança de débitos do PIS, ante os quais também foram apresentadas as devidas manifestações, atualmente
classificadas com probabilidade de perda remota.
Durante o exercício de 2017, foram lavrados autos de infração em face do Pine e da Pine Investimentos visando a
cobrança de débitos de COFINS inscritos em Dívida Ativa da União. Em ambos os casos, os recursos cabíveis foram
tempestivamente apresentados e as garantias exigidas nos termos da lei foram oferecidas e, com isso, a Administração
junto com seus assessores jurídicos internos e externos considerou o risco de perda remota.
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Adicionalmente, inserimos os dados do processo abaixo já transitado em julgado, mas que consta de nossas
demonstrações financeiras pela relevância.
Processo nº 2005.61.00.010633-0 - PIS Dezembro/2017
a. juízo

17ª Vara Federal de São Paulo (PIS)

b. instância

2ª instância

c. data de instauração

07/06/2.005
Banco Pine S/A e Delegado da Receita Federal Especializado em
Instituições Financeiras em São Paulo

d. partes no processo
e. valores, bens ou direitos
envolvidos

Depósitos judiciais no valor de R$ 45.127 mil

f. principais fatos

Vide descrição constante deste item 4.3(i) acima.

g. chance de perda:
h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Remota.
Transito em julgado com decisão favorável.

4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3
Não há valor provisionado, mas tão somente valores depositados, conforme mencionado acima.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
O Banco e suas controladas não possuem processos judiciais, administrativos ou arbitrais cujas partes contrárias
sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do Banco ou de suas
controladas.
4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4
Não há valor provisionado, uma vez que o Banco e suas controladas não possuem processos judiciais, administrativos
ou arbitrais cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores
ou investidores do Banco ou de suas controladas.
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4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas sejam parte e que
não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda e informar os
valores envolvidos
O Banco e suas controladas não possuem processos sigilosos relevantes em que o Banco ou suas controladas sejam
parte e que não tenham sido divulgados acima.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6. Processos judiciais, administrativos e arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas
jurídicas semelhantes, em que o banco ou suas controladas são partes, não estão sob sigilo e em conjunto
são relevantes para seus negócios e
4.6.1.

Indicar

o

valor

total

provisionado,

se

houver,

dos

processos

descritos

no

item

4.6

São processos judiciais (cíveis e trabalhistas) relevantes para os negócios do banco os abaixo descritos:
I) Trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2019, existiam 86 (oitenta e seis) ações trabalhistas pendentes contra o Banco.
a) Valores Provisionados: com base na opinião de nossos assessores legais externos, o Banco estima que a quantia
relacionada à perda provável das ações trabalhistas seja de R$ 6.863 mil, dos quais R$ 2.762 mil, foram depositados
em contas judiciais.
b) Práticas do Emissor que causou tal contingência: em geral, as questões mais importantes presentes nestes
processos trabalhistas estão relacionadas à: (1) Nulidade do contrato de prorrogação de horas por configurar pré
contratação de horas extras; (2) horas extraordinárias de trabalho (além da 6ª e 8ª hora/dia); (3) Periculosidade no
local de trabalho; (4) reconhecimento de vínculo empregatícios por prestadores de serviços terceirizados; (5)
Sobreaviso, e (6) Equiparação salarial; (7) Diferenças de PLR e PPLR.
Não existem processos trabalhistas que individualmente sejam relevantes para o Banco.
II) Processos Cíveis
Em 31 de dezembro de 2019, o Banco e suas subsidiárias eram parte como réu em aproximadamente 557 (quinhentos
e cinquenta e sete) processos cíveis, cujo valor provisionado no respectivo período estimado como perda provável é
de R$ 7.767 mil, dos quais, R$ 6.224 mil foram depositados em conta judiciais. Tais processos envolve uma ampla
variedade de questões, as quais são discutidas em ações indenizatórias, Ações civis públicas, revisionais,
declaratórias, cautelares, repetição de indébito, obrigações de fazer, execuções e recuperações judiciais. No mesmo
período, o Banco e suas subsidiárias contava com 5 (cinco) ações ativas com provisão de R$ 108.096 mil, sem
depósitos em contas judiciais.
a) Valores Provisionados em 2019: o Banco estima que a quantia relacionada à perda provável dos processos cíveis
seja de R$ 7.875 mil, dos quais R$ 6.224 mil foram depositados em contas judiciais.
b) Práticas do Emissor que causou tal contingência: os processos em sua maioria, referem-se à (1) indenização por
danos morais e relacionadas aos direitos do consumidor, ajuizadas por clientes do Emissor alegando, por exemplo, o
suposto descumprimento de obrigações contratuais pelo Emissor com respeito a cobrança de empréstimo por ele
executada ou oferecida, (2) questões sobre legitimidade de contrato e revisão contratual, as quais são fruto do curso
normal dos seus negócios, em razão do suposto descumprimento, pelo Emissor, de cláusulas dos contratos existentes;
(3) ações de execução para a cobrança de quantias vencidas resultantes de contratos de empréstimos, nas quais o
Banco ou suas subsidiárias eram autores, originadas do inadimplemento dos tomadores de empréstimo; (4) ações
ordinárias para a revisão de custos nos contratos de empréstimo, nas quais o Banco ou suas subsidiárias eram réus,
originadas da discussão de cláusulas contratuais; e (5) ações de execução e falência em que o Banco está tentando
recuperar quantias a ele devidas por terceiros.
Não existem processos cíveis que individualmente sejam relevantes para o Banco.
III) Processos Ambientais
Não existem processos judiciais ou administrativos na esfera ambiental envolvendo o Banco.
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4.7 - Outras contingências relevantes
O Banco e suas controladas não possuem outras contingências relevantes além das mencionadas nos itens anteriores.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os valores
mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar:
a) restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
Não se aplica, o Brasil é país de origem do Emissor.
b) restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
Não se aplica, o Brasil é país de origem do Emissor.
c) hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores mobiliários nessa
situação
Não se aplica, o Brasil é país de origem do Emissor.
d) hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na subscrição de ações,
valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das
respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido,
caso aplicável
Não se aplica, o Brasil é país de origem do Emissor.
e) outras questões do interesse dos investidores
Não se aplica, o Brasil é país de origem do Emissor.

PÁGINA: 41 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

5.1 - Descrição da política de gerenciamento de riscos
(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos

Em 2019, o conselho de administração do Banco Pine aprovou a revisão e atualização da política de Gestão de Riscos.
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

O PINE tem como forte diferencial a postura conservadora na gestão dos riscos inerentes às suas atividades, onde
possui a sua estrutura integrada de gerenciamento de riscos e capital, sendo sustentada por comitês que apoiam as
decisões da Alta Administração.
As práticas de controle de risco estão em constante aprimoramento, buscando identificar e limitar perdas financeiras
de forma a assegurar que os objetivos do conglomerado sejam cumpridos, que as metas de lucratividade sejam
alcançadas, sempre mantendo altos padrões de credibilidade e segurança na governança corporativa.
Os níveis aceitáveis de apetite a riscos atende os objetivos da administração alinhados com requerimentos regulatórios
e compreende os níveis de tolerância definidos nos indicadores de limites e alertas. A estrutura de gerenciamento de
riscos é definida pelo Conselho de Administração, onde as funções são subsidiadas pelo Comitê de Gestão de Riscos
e Capital nas atribuições de aprovação dos fatores, indicadores e montantes de limites e alertas.
A estrutura de Gestão de Riscos do PINE contemplou os grupos de riscos tratados no contexto de riscos financeiros,
riscos operacionais e riscos estratégicos, isolados e/ou conjuntamente, conforme segue:
Risco de Crédito:
O PINE estruturou as atividades de gerenciamento do Risco de Crédito para permitir a identificação, a mensuração, o
controle e a mitigação dos riscos associados a cada instituição individualmente e ao Conglomerado PINE.
O PINE assume a definição do Risco de Crédito proposta pelo BACEN, onde é definido como a possibilidade de
ocorrência de perdas associadas a:





Não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos pactuados;
Desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em instrumento financeiro decorrentes da
deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador;
Reestruturação de instrumentos financeiros; ou
Custos de recuperação de exposições caracterizadas como ativos problemáticos.

Risco de Mercado
A gestão de Risco de Mercado é efetuada de forma permanente, bem como em consonância com os princípios dos
acordos de Basileia.
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.
O PINE assume a definição do Risco de Mercado proposta pelo BACEN, onde define-se como a possibilidade de
ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela instituição,
incluindo



O risco da variação das taxas de juros e dos preços de ações, para os instrumentos classificados na carteira
de negociação e
O risco da variação cambial e dos preços de mercadorias (commodities), para os instrumentos classificados
na carteira de negociação ou na carteira bancária”.
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IRRBB - Risco de Taxa de Juros na Carteira Bancária
O PINE estruturou as atividades de gerenciamento do IRRBB – Interest Rate Risk in Banking Book – para permitir a
identificação, a mensuração, o controle e a mitigação dos riscos associados a cada instituição individualmente e ao
Conglomerado PINE.
O PINE assume a definição do IRRBB proposta pelo BACEN, onde é definido como o risco, atual ou prospectivo, do
impacto de movimentos adversos das taxas de juros no capital e nos resultados da instituição financeira, para os
instrumentos classificados na carteira bancária.
Risco de Liquidez
O PINE adota uma política conservadora de gestão da liquidez, 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, um plano de
contingência e o controle efetivo da alavancagem.
O PINE assume a definição do Risco de Liquidez proposta pelo BACEN, onde é definido como:



A possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e
inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas
operações diárias e sem incorrer em perdas significativas;
A possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu
tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade
no mercado.

Risco Operacional
O PINE estruturou as atividades de Gerenciamento de Risco Operacional 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 Comitês e a adoção de medidas que mantenham um ambiente de
controles internos fortalecido.
O PINE assume a definição do Risco Operacional proposta pelo BACEN, onde é definido como a possibilidade de
ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou
de eventos externos. Esta definição inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados
pela instituição, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos
a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.
Risco Socioambiental
O PINE estruturou as atividades de gerenciamento do Risco Socioambiental para permitir a identificação, a
mensuração, o controle e a mitigação dos riscos associados a cada instituição individualmente e ao Conglomerado
PINE.
O PINE assume a definição do Risco Socioambiental proposta pelo BACEN, onde é definido como a possibilidade de
ocorrência de perdas das instituições decorrentes de danos socioambientais.
Risco de Conformidade
O PINE estruturou as atividades de gerenciamento do Risco de Conformidade (ou regulatório) permitindo identificar a
aderência regulatória de suas políticas, procedimentos e produtos em consonância com as diretrizes dos órgãos
reguladores.
O PINE considera que o Risco de Conformidade (ou regulatório) compreende a possibilidade da instituição sofrer
sanções legais ou regulatórias, perdas financeiras, danos de reputação e outros danos, decorrentes de
descumprimento ou falhas na observância de Leis, Regulamentações, Recomendações dos órgãos de supervisão e
códigos regulatórios aplicáveis.
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Risco Reputacional (ou imagem)
O PINE estruturou as atividades de gerenciamento do Risco Reputacional (ou imagem) permitindo identificar a
percepção desfavorável da imagem do banco por seus clientes, contrapartes, acionistas ou órgãos reguladores.
O PINE considera que em razão desta percepção, o Risco Reputacional considera a capacidade do banco em
estabelecer novas relações ou atender às relações existentes sejam afetadas, expondo o banco a possíveis perdas
financeiras ou a um declínio em sua base de clientes.
Demais Riscos Relevantes
O PINE estruturou as atividades de gerenciamento dos demais riscos relevantes para permitir a identificação, a
mensuração, o controle e a mitigação dos riscos associados a cada instituição individualmente e ao Conglomerado
PINE.
O PINE assume a definição proposta pelo BACEN no tocante aos demais riscos relevantes, que segundo os critérios
definidos pela instituição, devem incluir aqueles riscos não cobertos na apuração do montante dos ativos ponderados
pelo risco (RWA).
Gestão de Capital
O PINE assume a definição do gerenciamento de proposta pelo BACEN como o processo contínuo de:




Monitoramento e controle do capital mantido pela instituição;
Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está exposta; e
Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição.

O PINE possui uma estrutura de gerenciamento de capital compatível com sua estratégia de crescimento e com a
complexidade de suas operações, que objetiva o monitoramento do capital econômico existente e a avaliação das
necessidades de capital para fazer frente aos riscos aos quais está exposto. O processo de gerenciamento de capital
está alinhado às melhores práticas de mercado e abrange todas as áreas envolvidas com a identificação e avaliação
dos riscos relevantes às operações do Banco.
Estrutura de Gerenciamento de Riscos do PINE
A gestão de riscos e capital é um dos pilares da administração bancária. Neste contexto, e dentro dos princípios da
governança corporativa, o PINE dispõe de uma estrutura de gerenciamento de riscos e capital compatível com sua
estratégia de crescimento e com a complexidade de suas operações, onde objetiva a identificação, mensuração,
avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação das modalidades de riscos plenamente alinhados com o
monitoramento e planejamento do capital existente, bem como a avaliação das necessidades de capital para fazer
frente aos riscos aos quais está exposto.
Na estrutura de gerenciamento integrado de riscos e capital implantada no PINE, no primeiro nível da Administração
encontram-se o Conselho de Administração (CA) e o Comitê de Gestão de Riscos e Capital (CGRC). O CA é a entidade
principal que tem como objetivos estabelecer as diretrizes, políticas e o apetite ao risco, dentre outras atribuições, para
a gestão de riscos e capital. O CGRC tem por principais atribuições assessorar e subsidiar o CA no desempenho de
suas atribuições relacionadas à gestão conjunta de riscos e de capital.
Por sua vez, além do CGRC como sendo o comitê de alto nível na perspectiva da gestão integrada na estrutura
implantada no PINE, existe um conjunto de Comitês de Gestão deliberativos para tratar de temas específicos e
alinhados com a gestão de riscos e capital, onde estão descritos a seguir.
Alinhado com a Alta Administração e de forma integrada, encontram-se os níveis executivos, desde a PresidênciaExecutiva, a Vice-Presidência de Finanças e Ativos Imobiliários, Diretoria de Riscos, Compliance & PLD e SI, até os
gestores das áreas de suporte. Estes executivos têm a responsabilidade, de forma conjunta e integrada, pelo comando
do gerenciamento de riscos e capital no PINE, no tocante às suas funções executivas de planejamento, monitoramento
e controle, sendo suportadas com equipes especializadas de forma que os riscos e o capital sejam administrados de
acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos, bem como a geração de informações a partir de relatórios
gerenciais para toda hierarquia. Na estrutura do Pine, o titular da Vice-Presidência de Finanças e Ativos Imobiliários
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exerce a função de Diretor de Gerenciamento de Capital (DGC) e o titular da Diretoria de Riscos, Compliance & PLD
e SI exerce função de Chief Risk Officer (CRO).
Ainda na respectiva estrutura de gerenciamento de riscos e capital, no nível das áreas de suporte, o PINE dispõe-se
da Superintendência de Gestão de Riscos e Capital Regulatório, onde tem o seu escopo orientado na gestão das
modalidades de riscos e na apuração do capital regulatório, e da Superintendência Executiva de Controladoria e
Planejamento, onde está responsável pelo gerenciamento e planejamento de capital, além de outras atribuições. As
áreas de Gerências de Riscos têm como atribuição identificar, mensurar, controlar, avaliar e administrar os riscos,
assegurando a consistência entre os riscos assumidos e o nível aceitável do risco definido pelo PINE.
Desta forma, no escopo da Governança Corporativa, o gerenciamento de riscos e capital no PINE é realizado por meio
do monitoramento, análises, debates, sugestões e, por fim, de decisões colegiadas, desde a Alta Administração até
os Comitês de Gestão específicos, contando com a participação dos gestores das áreas de negócios e de suporte.
Em conformidade com artigo 2º da Resolução 4.557/17 do CMN, as estruturas de gerenciamento contínuo e integrado
de Riscos e de Capital no PINE têm como escopo ser:
I.

compatíveis com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos
produtos, dos serviços, das atividades e dos processos da instituição;
proporcionais à dimensão e à relevância da exposição aos riscos, segundo critérios definidos pela
instituição;
adequadas ao perfil de riscos e à importância sistêmica da instituição; e
capazes de avaliar os riscos decorrentes das condições macroeconômicas e dos mercados em que a
instituição atua.

II.
III.
IV.

Assim sendo, a estrutura de gerenciamento integrado de riscos e capital no Conglomerado PINE está demonstrada na
figura abaixo:
Comitê de
Gestão de Riscos
e Capital
T
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O PINE compreende que a sua estrutura apresentada atende os requisitos de:




Integração, onde permeia a totalidade da instituição, desde a Alta Administração até às áreas de suporte e de
negócios, bem como a existência de comitês deliberativos;
Abrangência, onde permite a Alta Administração obter a visão global das exposições do PINE aos riscos frente
às necessidades de capital; e
Otimização, de forma a permitir uma total agilização nas decisões corporativas no gerenciamento de riscos e
capital no PINE.
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Comitês
Os Comitês de Gestão deliberativos vigentes e relacionados com a estrutura de gerenciamento de riscos e capital no
Conglomerado PINE estão relacionados abaixo:






Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
Comitê de Portfólio;
Comitê de Tesouraria;
Comitê de Ativos e Passivos (ALCO);
Comitê de Risco Operacional, Controles Internos e GCN;

Adicionalmente aos Comitês, considera-se ainda na estrutura:


Comissão de Finanças

Benefícios da Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital
O processo de Gerenciamento de Riscos e Capital está alinhado as melhores práticas de mercado e abrangem todas
as áreas envolvidas com a identificação e avaliação dos riscos relevantes as operações do Banco.
Responsabilidade e Atribuições
O processo integrado da gerência de riscos do Banco Pine conta com a participação dos níveis hierárquicos desde a
administração até as áreas administrativas, considerando as atribuições e responsabilidades descritas abaixo, bem
como o atendimento das disposições na Resolução nº 4.557/17.
Conselho da Administração, contando com auxílio do Comitê de Gestão de Riscos e Capital é responsável
por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Fixar os níveis de apetite por riscos da instituição na RAS;
Aprovar e revisar, com periodicidade mínima anual, as políticas e estratégias, os testes de estresse, os planos
de contingência e plano de capital;
Assegurar a aderência da instituição às políticas, às estratégias e aos limites de gerenciamento de riscos;
Assegurar a correção tempestiva das deficiências da estrutura de gerenciamento de riscos e de capital;
Aprovar alterações significativas nas políticas, nas estratégias, nos sistemas, rotinas e procedimentos;
Autorizar, quando necessário, exceções às políticas, aos procedimentos, aos limites e aos níveis de apetite
por riscos fixados na RAS;
Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na instituição;
Assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de gerenciamento de riscos e
capital, de forma independente, objetiva e efetiva;
Estabelecer a organização e as atribuições do comitê de riscos, observado o disposto na Resolução 4.557/17
do CMN;
Garantir que a estrutura remuneratória não incentive comportamentos incompatíveis com os níveis de apetite
por riscos fixados na RAS;
Assegurar que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital e de liquidez

O Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO-Chief Risk Officer) é responsável por:
I.

supervisionar o desenvolvimento, a implementação e o desempenho da estrutura de gerenciamento de riscos,
incluindo seu aperfeiçoamento;

II.

adequar-se à declaração de apetite a riscos (RAS) e aos objetivos estratégicos da instituição, das políticas,
dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos no gerenciamento de riscos;

III.

ser responsável pela adequada capacitação dos integrantes das áreas de gestão de riscos, acerca das
políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos da estrutura de gerenciamento de riscos,
mesmo que desenvolvidos por terceiros;
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IV.

subsidiar e participar do processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas ao gerenciamento de
riscos e de capital, auxiliando o Conselho de Administração.

O Diretor de Gerenciamento de Capital (DGC) é responsável por:
I.

elaborar as políticas, estratégias e controles para o gerenciamento de capital;

II.

estruturar sistemas, rotinas e procedimentos para o gerenciamento de capital;

III.

avaliar os impactos no capital dos resultados do programa de testes de estresse;

IV.

elaborar o plano de capital e plano de contingência de capital;

V.

avaliar a adequação do capital, considerando os níveis do PR, do Nível I e do Capital Principal aos riscos
incorridos.

Comitês
Os comitês deliberativos vigentes e relacionados com a estrutura de gerenciamento de riscos e capital no Banco Pine,
e demonstrados na figura da estrutura apresentada na seção inicial, estão descritos abaixo:
Comitê de Gestão de Riscos e Capital
O Comitê de Gestão de Riscos e Capital realiza reuniões com periodicidade trimestral e tem a missão de ser a
consolidação e compilação dos outros comitês deliberativos. O CGRC tem por objetivo apoiar o Conselho de
Administração no desempenho de suas responsabilidades relativas à gestão de riscos em todas as suas dimensões e
de gestão de capital do Banco Pine, tendo as seguintes atribuições:


validar e propor ao Conselho de Administração, com periodicidade mínima anual, as recomendações no
tocante a estratégias, políticas, estruturas, apetite a riscos, limites, testes de estresse, planos de continuidade
e planos de contingência de liquidez e capital;



supervisionar a atuação e o desempenho do CRO, bem como a observância, pela diretoria da instituição, dos
termos da RAS;



monitorar e analisar o perfil de riscos assumidos e adequação dos níveis de capital e liquidez.

Comitê de Portfólio
O Comitê de Portfólio se reúne com periodicidade mensal e tem por objetivo analisar e realizar o acompanhamento da
Carteira de Crédito (Operações de Créditos, Financiamento de Câmbio, TVM Privados e Derivativos) e das diretrizes
de Risco de Crédito do Banco Pine, tratando desde as evoluções, composições, migrações e até a análise dos
indicadores e metodologias no âmbito do Risco de Crédito.
Comitê de Tesouraria
O Comitê de Tesouraria se reúne com periodicidade semanal e tem por objetivo analisar e avaliar o cenário
macroeconômico como subsídio às decisões de posicionamento dos traders, aprovar políticas e limites operacionais,
acompanhar os indicadores de Risco de Mercado no tocante a limites de posição e do VaR, tanto na carteira de
negociação (trading book) quanto na carteira bancária (banking book), avaliar o consumo do capital de Risco de
Mercado e efetuar análises de backtesting e P&L do portfólio dos Books da Tesouraria.
Comitê de Ativos e Passivos (ALCO)
O Comitê de Ativos e Passivos (ALCO - Asset and Liability Committee) se reúne com periodicidade semanal e tem por
objetivo discutir as posições e estratégias a serem utilizadas no gerenciamento do risco de liquidez, desde a análise e
projeção da liquidez no tocante a desembolsos de ativos, geração de funding e precificação na tesouraria até a
definição dos processos, instrumentos, relatórios, metodologias e conceitos a serem aplicados no efetivo controle e
monitoramento do risco de liquidez.

PÁGINA: 47 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

Comitê de Risco Operacional e Controles Internos
O Comitê de Risco Operacional e Controles Internos se reúne com periodicidade bimestral e tem por objetivo
supervisionar e validar as atividades envolvendo o risco operacional, considerando a identificação de eventos de risco
decorrentes de falhas, deficiências ou inadequações nos processos e tendo como objetivo a minimização dos impactos
relevantes por meio do monitoramento dos controles internos no banco. Adicionalmente, considera-se o
posicionamento do plano de continuidade operacional das atividades do Banco Pine.
Comissão de Finanças
A comissão de Finanças se reúne com periodicidade semanal e tem por objetivo subsidiar o planejamento estratégico
do Banco Pine e seu alinhamento com as áreas de negócios e administrativas, efetuando o planejamento e
monitoramento do capital e da atuação da instituição para os próximos exercícios.
(c)
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
A estrutura e controles responsáveis pela verificação da efetividade da política é detalhado no item 5.1(b)(iii) acima. A
estrutura de controles internos encontra-se descrita no item 5.3(b).
Os diretores do Banco consideram como adequado o grau de eficiência dos controles internos existentes, dado o
histórico de inexistência de deficiências materiais.
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado
(a)

política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado

O Banco Pine possui uma política formalizada de gestão de riscos de mercado, publicada em seu website de Relações
com Investidores (ri.pine.com) e no site da CVM. A Política de Gestão de Riscos de Mercados do Banco Pine é
atualizada anualmente ou em período menor se necessário. Sua aprovação e revisão é feita pelo Conselho de
Administração, sendo que a última revisão foi aprovada em 2019.
(b)

objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado

A Política de Gestão de Riscos de Mercado tem por objetivo garantir que os riscos corporativos aos quais o Banco
Pine está exposto sejam identificados, mensurados, gerenciados e tratados em consonância com os objetivos e demais
normas adotadas e aplicáveis ao Banco Pine.
A gestão de Risco de Mercado é efetuada de forma permanente, bem como em consonância com os princípios dos
acordos de Basileia.
Destacam-se a estrutura organizacional, os sistemas envolvidos no monitoramento dos Riscos de Mercado, as
metodologias e os relatórios de acompanhamento das posições do Banco Pine.
(i)

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

O Banco Pine assume a definição do Risco de Mercado proposta pelo BACEN, onde define-se como a possibilidade
de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela instituição,
incluindo: Riscos da variação das taxas de juros, dos preços de ações, da variação cambial e dos preços de
mercadorias (commodities), para os instrumentos classificados na carteira de negociação ou na carteira bancária.
(ii)

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A estratégia de proteção patrimonial (hedge) é definida por operação, tendo como base a política de administração de
riscos. A decisão para que uma determinada operação seja considerada hedge é tomada de forma conjunta pelas
áreas de Contabilidade, Controladoria, Gestão de Riscos, Tesouraria e Administração do Banco.
Sendo que, a estratégia adotada pode variar de acordo com cada operação podendo ser utilizado diversos instrumento
para um mesmo fator de risco.
(iii)

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

O Pine utiliza instrumentos como futuros, termos, swaps e opções para a proteção de seus riscos, conforme o
descasamento dos fatores de riscos e dos prazos.
(iv)

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

São utilizadas diferentes metodologias como VaR (Value at Risk), análises de sensibilidade (DV01), análise de estresse
e Stop Loss, conforme mencionadas no item 4.1
(v)
se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos.
Para as operações da carteira de negociação que geram exposições em fatores de risco não desejados de acordo
com as expectativas sobre as variáveis de mercado e a estratégia da instituição, a proteção contra potenciais perdas
resultantes destas exposições são efetuadas com contratos de derivativos disponíveis no mercado, listados em bolsa
ou negociados no mercado de balcão, tais como:


futuros de moedas, taxa de juros, commodities e índice de renda variável;
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(vi)



swaps de moedas, taxas de juros e ações;



termo de moedas, commodities e ações;



opções de moedas, commodities, ações e índices de renda variável.

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O modelo de framework utilizado pelo Conglomerado Pine está baseado nas melhores práticas do mercado financeiro
e nas recomendações emitidas pelos órgãos reguladores.
Framework de Gestão do Risco de Mercado

Conselho de Administração
(a)

Auditoria Interna
(g)

BACEN

Superintendência de
Riscos
(e)

Presidência

Comitê de Gestão
de Riscos e Capital
(b)

Vice-Presidência e Diretorias
(d)

Comitê de
Tesouraria
(c)

Backoffices

Tesouraria e
Negócios
(f)

a) Conselho de Administração
 Aprovar políticas e estratégias;
 Aprovar executivo responsável e definição da estrutura organizacional para implementação do
gerenciamento do risco de mercado;
 Aprovar os indicadores da RAS;
 Aprovar Política de Gestão de Risco de Mercado.
b) Comitê de Gestão Riscos e Capital
 Avaliar estratégias e políticas;
 Discutir as estratégias a serem utilizadas na condução das operações do Banco relacionadas às operações
de tesouraria;
 Analisar e avaliar o comportamento do mercado financeiro para definição das estratégias;
 Avaliar e propor indicadores para RAS;
 Ratificar os limites operacionais e cenários de risco de mercado aprovados no comitê de tesouraria.
c) Comitê de Tesouraria
 Propor e aprovar limites operacionais e cenários de risco de mercado;
 Monitoramento e controle;
 Revisão de procedimentos.
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d) Chief Risk Officer (CRO)
 Entender a natureza das exposições a riscos, bem como alterações nesta exposição, de modo a
compreender possíveis impactos no valor do Conglomerado PINE, enfatizando que o CRO deve ser
independente das áreas tomadoras de risco;
 Aprovar a estrutura, Políticas, o Plano e/ou Programa das áreas de gestão de riscos do Conglomerado
PINE;
 Manter as reuniões periódicas do Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
 Submeter as aprovações necessárias junto ao Comitê de Gestão de Riscos e Capital;
e) Superintendência de Riscos






Controle e monitoramento das exposições, stop loss e limites dos Riscos de Mercado e Liquidez;
Monitoramento dos cenários de stress e da análise de sensibilidade de juros (DV01) nos relatórios de risco;
Definição da modelagem de apreçamento dos produtos de Tesouraria;
Monitoramento das posições de derivativos das Mesas para Clientes e Tesouraria;
Definir e monitorar o modelo do risco potencial de crédito das operações de derivativos (swaps, NDFs,
duplo indexador/opções, e demais) com clientes;
 Acompanhamento das normas regulatórias e alterações que venham a impactar o processo de alocação
de capital e monitoramento das posições.
 Reporte periódico ao Comitê de Tesouraria.
f)

Negócios / Tesouraria





Aplicar Políticas e Limites;
Operar carteira Negociação e Bancária seguindo os limites pré-estabelecidos;
Monitoramento de mercado;
Monitoramento dos descasamentos.

g) Auditoria Interna
 Inserir no Plano Anual de Auditoria, trabalhos específicos para a estrutura de Gestão de Riscos de Mercado;
 Avaliar a efetividade e a eficiência da estrutura de Gestão de Riscos de Mercado e do sistema de controles
de Riscos de Mercado;
 Aferir o cumprimento da Resolução 3.464/07, da política e dos procedimentos relacionados à Gestão de
Riscos de Mercado.
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5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações
financeiras confiáveis, indicar:
a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais
imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
A missão do gerenciamento de Risco Operacional e Controles Internos é identificar os riscos existentes, avaliando os
controles internos, e caso necessário propondo controles capazes de mitigar os riscos mapeados. O gerenciamento
de risco operacional contempla a intensificação e disseminação da cultura da gestão do risco operacional e controles
internos, por meio de treinamentos e-learning e presenciais aos profissionais do conglomerado financeiro, objetivando
um processo contínuo de vigilância e aprimoramento, que conta com o suporte da Alta Administração e com o
envolvimento de todos os profissionais da instituição.
O ambiente de controle contempla o acompanhamento das atividades desenvolvidas pela instituição a fim de avaliar
se os objetivos da instituição estão sendo alcançados e se as regras estabelecidas, bem como, as leis e regulamentos
aplicáveis estão sendo cumpridos, além de certificar que quaisquer irregularidades possam ser prontamente corrigidas.
Além disso, reflete a atitude e os atos da instituição perante a condução de seus processos, que visa adotar
procedimentos que assegurem o controle e avaliação dos riscos dos processos no atendimento de seus objetivos.
As inadequações ou ineficiências dos controles são avaliadas pela área Risco Operacional, Controles Internos e
Gestão de Continuidade de Negócios, após são discutidas com os gestores para elaboração do Plano de Ação de
mitigação, as que possuem impacto relevante são reportadas no Comitê de Risco Operacional.
A área de Risco Operacional e Controles Internos é reconhecida no Banco como uma atividade independente, que
tem por objetivo assessorar e apoiar a alta administração e seus gestores, no processo de identificação dos riscos e
aprimoramento dos controles internos alinhados ao apetite a risco da Instituição.
O Banco estruturou as atividades de Gerenciamento de Risco Operacional e Controles Internos, de maneira que ocorra
o mapeamento dos procedimentos, a identificação dos riscos, a avaliação de controles e a adoção de medidas que
mantenham um ambiente de controles internos fortalecido.
Em conjunto com a Alta Administração a área de Risco Operacional e Controles Internos definiu como metodologia de
gerenciamento de risco operacional a utilização da Metodologia de Autoavaliação RCSA (Risk and Control SelfAssessment) com base nas três linhas de defesa, os gestores indicaram pontos focais chamados de Agentes de Risco
Operacional para atuar em conjunto com a área de RO e CI no gerenciamento de risco operacional da Instituição,
conforme abaixo:


1ª linha de defesa: nesta linha estão contempladas todas áreas e/ou unidades de Negócios, BackOffice e
Suporte. O gestor e o agente/suplente de risco operacional são responsáveis diretos por:



Mapear e atualizar os procedimentos realizados pela área periodicamente ou tempestivamente;



Identificar e avaliar de maneira descentralizada, contínua e tempestiva os riscos e controles, possibilitando a
detecção de exposições indesejadas;



Reportar tempestivamente os eventos de risco operacional e implementar medidas preventivas e corretivas;



Realizar os testes periódicos de Continuidade de Negócios no site de Contingência;



Auxiliar e disponibilizar as evidências de execução dos controles para o teste de efetividade.

 2ª linha de defesa: nesta linha está contemplada a área de Risco Operacional, Controles Internos e Gestão de
Continuidade de Negócios. Como segunda linha, são responsáveis por:
 Disponibilizar metodologias e ferramentas de gestão para identificação e avaliação dos riscos e controles pela
primeira linha de defesa;
 Auxiliar e validar as informações enviadas pela primeira linha de defesa;
 Realizar avaliação independente para os processos elegíveis, definidos em conjunto com a Alta Administração;
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 Avaliar os riscos e a efetividade dos controles internos, por meio de testes periódicos;
 Coordenar os testes periódicos de Continuidade de Negócios.


3ª linha de defesa: a área de Auditoria Interna compõe esta linha. Sua principal responsabilidade nesse
processo é verificar a atuação da primeira e segunda linhas de defesa.

Para a avaliação do ambiente de controle, o Banco se baseia nos princípios do COSO – Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, que é uma organização internacional formada em 1985. Esta metodologia
visa ajudar as instituições a avaliar e aperfeiçoar seus sistemas de controle interno, a fim de cumprir com eficiência os
objetivos estabelecidos, bem como avaliar e melhorar o próprio gerenciamento de riscos.
A estrutura do COSO define que a implementação de uma estrutura de controles internos deve contemplar oito
componentes inter-relacionados, abaixo listados, considerando todas as unidades, os processos, os subprocessos e
as atividades da Instituição:








Ambiente interno;
Fixação de objetivos;
Identificação de eventos;
Avaliação de riscos;
Resposta ao risco;
Atividades de controle;
Monitoramento.

Esses oito componentes direcionam a forma de elaborar o desenho, a implementação e a manutenção de sua estrutura
de controles internos, contemplando quatro objetivos principais:





Agregar valor aos acionistas por meio de objetivos estratégicos alinhados à missão/visão da instituição;
Promover a eficácia e eficiência operacional;
Assegurar a confiabilidade dos relatórios financeiros;
Manter a conformidade com as leis e regulamentações vigentes.

A instituição mantém atualizada e disponível a todos os profissionais as políticas internas de gerenciamento de risco
operacional, controles internos e do plano de continuidade de negócios.
b) as estruturas organizacionais envolvidas
Os profissionais da área de Risco Operacional são subordinados à Superintendência de Gestão de Riscos e Capital
Regulatório, que reporta à Diretória de Riscos, Compliance e SI, conforme estrutura abaixo:
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c) se, e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando
o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
A transparência sobre os riscos e a preocupação em mitigá-los com controles internos eficientes e adequados é de
conhecimento de todos os níveis hierárquicos, a governança corporativa é estruturada de forma a contemplar a
discussão de riscos relevantes em Comitês e fóruns apropriados o que permite o gerenciamento pró-ativo e o
resguardo de recursos, minimizando o risco de perdas de alta severidade, mesmo que de baixa ou nenhuma
frequência.
O Banco possui o Comitê de Risco Operacional, a frequência de realização é bimestral. O objetivo do Comitê é
supervisionar e validar as atividades envolvendo o risco operacional, considerando identificação de eventos de risco
decorrentes de falhas, deficiências ou inadequações nos processos e tendo como objetivo a minimização dos impactos
relevantes por meio do monitoramento dos controles internos no banco. Adicionalmente, considera-se o
posicionamento do plano de continuidade operacional das atividades do BANCO.
Anualmente é emitido o Relatório de Conformidade de Controles Internos, conforme previsto na Resolução 2.554/98
do Conselho Monetário Nacional, para acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de
controles internos da Instituição, o relatório é apreciado pelos membros do Conselho de Administração e fica à
disposição do Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores, auditoria independente e para processos de “due
diligence”.
d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes do relatório circunstanciado,
preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela
CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
O auditor independente não apontou deficiências significativas de controle interno ou descumprimento relevante de
dispositivos legais e regulamentares no ano de 2019. Para as recomendações de aprimoramento foram elaborados
planos de ação para a devida implementação.
e) comentários dos diretores sobre as deficiências apostadas no relatório circunstanciado preparado pelo
auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
Não há comentários dos diretores, pois conforme informado no item 5.3.d, não houve deficiências significativas de
controle interno ou descumprimento relevante de dispositivos legais e regulamentares apontados pelo auditor
independente no ano de 2019.
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5.4 - Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para
prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração
pública, nacional ou estrangeira, informar:
a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados
pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas
são adaptadas
De maneira a adequar o Programa de Compliance às boas práticas e exigências regulatórias, os princípios essenciais
para o funcionamento e efetividade das atividades são gerenciados e monitorados pela área de Compliance, incluindo
o escopo da Lei Anticorrupção. Políticas e Normativos Internos são comunicados e publicados na Intranet do Pine e
disponibilizados a todos os colaboradores para consulta.
A área de Compliance gerencia as revisões e atualizações anuais de políticas, manuais de produtos e normativos
internos, e a revisão dos manuais de procedimentos das áreas do Banco está sob a gestão da área de Riscos
Operacionais e Controles Internos. Os Normativos Internos abrangem os principais temas de Compliance Regulatório
para detectar indícios de corrupção e suborno, entre eles: Política Anticorrupção, Política Conheça seu Cliente,
Monitoramento de Operações, Política de Investimentos Pessoais, Código de Ética e Conduta para Funcionários,
Código de Ética e Conduta para Fornecedores, Política e Procedimentos de Canais de Denúncia, Comitê de
Compliance & PLD e Comunicação aos Órgãos Reguladores.
Além da Política Anticorrupção e Suborno, que aborda integralmente as diretrizes anticorrupção para suportar
aplicação e efetividade do Programa de Integridade, é importante destacar a Política de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e Combate ao Terrorismo, que estabelece diretrizes para o monitoramento e detecção de atos ilícitos,
inclusive os que têm relação com a corrupção. As políticas, procedimentos e planos de ação elaborados e
implementados pelas diversas áreas do Conglomerado devem ser suficientes para assegurar a prevenção e/ou
detecção de não cumprimento das leis e regulamentações.
ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e
procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos
do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
As segundas e terceiras linha de defesa do Pine (área de Riscos Operacionais, Controles Internos, Compliance e
Auditoria Interna) atuam na implementação de mecanismos e procedimentos internos para assegurar a integridade e
prevenir desvios, irregularidades, fraudes e possíveis atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional
ou estrangeira. A área de Compliance tem como função assegurar a adequação, fortalecimento e funcionamento do
sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Anticorrupção e Suborno, além de disseminar para os colaboradores
os padrões de ética, conduta e cultura de Compliance exigidos pela instituição e determinados em Código de Ética e
Treinamentos Institucionais. Também cabe à área orientar e conscientizar os colaboradores sobre atos considerados
ilícitos e que possam afetar a imagem do Pine perante seus clientes e mercado. Denúncias ou suspeitas comunicadas
no canal de denúncia interno disponibilizado a colaboradores são gerenciadas pela área de Compliance, que submete
de maneira sigilosa cada caso para deliberação aplicável.
A área de Riscos Operacionais e Controles Internos tem como escopo o mapeamento, identificação de riscos
operacionais mensurando seus possíveis impactos financeiros e testes de controles para assegurar o cumprimento ao
Programa de Integridade. Os riscos relacionados à corrupção são acompanhados e gerenciados com base na
metodologia de Risco Operacional. A área é responsável por definir metodologias e disponibilizar ferramentas de
gestão para identificação e avaliação dos riscos e controles pela primeira linha de defesa, realizar avaliação
independente para os processos elegíveis e avaliar o desenho dos controles de mitigação por meio de testes
periódicos.
A área de Auditoria Interna deve avaliar a adequação e efetividade das políticas, normas e procedimentos
Anticorrupção, Suborno e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, bem como realizar testes periódicos nos processos
que envolvem a prevenção à corrupção. Atua verificando a atuação da primeira e segunda linha de defesa do Pine.
Denúncias ou suspeitas comunicadas no canal de denúncia externo são investigados e tratados de forma sigilosa pela
Auditoria.
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As funções de Compliance & PLD, Riscos Operacionais, Controles Internos e Auditoria Interna estão formalizadas em
políticas e normativos internos que se encontram disponíveis na intranet do Banco.
iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
 se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se
abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados
 se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são
treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema
 as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o
documento onde essas sanções estão previstas
 órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Pine possui Código de Conduta Ética formalmente aprovado que se aplica a todos os diretores, conselheiros e
colaboradores internos, disponível na intranet. Possui também um Código de Ética e Conduta específico para
Fornecedores, que abrange terceiros como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e
associados.
Todos os colaboradores do Pine devem, no momento de sua contratação, assinar Termo de Adesão ao Código de
Conduta, ratificando todas as diretrizes estabelecidas no Código. Sendo assim, todos os funcionários compreendem
que práticas ou procedimentos ilegais, falhos ou incorretos poderão acarretar em medidas punitivas. Qualquer
colaborador que infringir o Código estará sujeito às seguintes ações disciplinares, a serem definidas pelo Comitê de
Ética instaurado: advertência verbal, advertência escrita, suspensão, desligamento sem/com justa causa ou abertura
de processo civil e/ou criminal.
A área de Compliance envia, periodicamente, comunicados a todos os colaboradores, inclusive diretores, acerca de
itens contidos no Código, tais como: Conflito de Interesses, Conheça seu Cliente, Brindes e Presentes e Canais de
Comunicação. Ademais, treinamentos obrigatórios são realizados sobre temas regulatórios disponíveis no Código,
como Anticorrupção e Suborno e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
O Código de Conduta Ética para Colaboradores e o Código de Ética para Fornecedores foram aprovados pelo
Conselho de Administração do PINE, em 07/11/2019 e 05/02/2018, respectivamente. O Código de Ética de
Fornecedores está disponível em nossa página na internet, na seção de Códigos e Políticas em “Relações com
Investidores”.
Por fim, cabe ressaltar que com a atualização do Código de Conduta Ética foi criado um treinamento obrigatório a os
funcionários na plataforma online interna do Banco Pine.
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:





se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de
empregados
se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Todos os colaboradores internos do Pine podem comunicar indícios de ilicitudes através do canal “Fale Abertamente”,
disponível na intranet. O canal assegura o anonimato ao denunciante, sem retaliação, para que os colaboradores
relatem situações fora dos padrões de conduta e ética estabelecidos pela instituição. A área interna de Compliance é
responsável pelo recebimento e apuração de denúncias deste canal de denúncia (interno).
Prestadores de serviços, fornecedores, cliente e usuários de serviços/produtos podem relatar indícios de ilicitudes
através do “Canal de Denúncias”, disponível no site institucional do Pine. Todas as denúncias recepcionadas são
tratadas de forma sigilosa, sem necessidade de identificação do denunciante. A Auditoria Interna, por ser a área de
maior independência no Pine, é a área responsável pela apuração e tratamento das denúncias deste canal.
c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando
à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
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O Pine prevê em seu Estatuto Social as formas estabelecidas para os processos de fusão, aquisição e reestruturações
societária. Tais previsões instituem que cabe ao Conselho de Administração apresentar à Assembleia Geral a proposta
de dissolução, fusão, cisão e incorporação, sendo que a deliberação sobre esses processos será da Assembleia Geral.
Insta salientar que a Assembleia Geral é composta por todos os acionistas do Banco Pine, afim de que todos estejam
cientes das movimentações ocorridas, bem como todos os procedimentos adotados estão em conformidade com a Lei
6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações).
d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões
pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido
Item não aplicável ao Banco Pine.
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5.5 - Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a
que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais
expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos
Risco de Crédito
Durante o ano de 2019, o Banco Pine intensificou a implementação do novo viés estratégico, caracterizado pela
pulverização comercial, e com foco em aumentar a exposição em clientes com faturamento de até R$ 500 milhões,
segmento nomeado como Empresas. Assim, neste último ano, este segmento ganhou escala, aumentando sua
participação no portfólio do Banco, resultando em uma maior diversificação do Risco de Crédito e redução do ticket
médio da carteira.
Em 2018 não houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto.
O Banco realizou uma importante reavaliação do risco de crédito de seus clientes ao longo de 2017. Em alguns destes
casos a performance de crédito ficou aquém do estimado nos planos de renegociação. De forma a mitigar estes riscos,
o Pine efetuou uma provisão adicional em setembro de 2017 em seu balanço, que somados às despesas dos outros
trimestres de 2017, totalizaram R$ 375 milhões apenas na linha de provisão para devedores duvidosos.
Importante destacar que, considerando o cenário econômico, as dificuldades na negociação de créditos e as
incertezas indicadas pelos devedores na possível recuperação econômica foram estabelecidos percentuais de
provisão consideradas satisfatórias pela Administração e superior aos mínimos requeridos pela Resolução CMN
nº 2.682/99.
Nesse sentido, o Banco passou a ter níveis mais confortáveis de cobertura da carteira de crédito, tanto pelos efeitos
positivos da reavaliação realizada, quanto pela observada melhora dos créditos da carteira produzida na nova
estratégia de originação.
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5.6 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes foram informadas nos itens anteriores.
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Data de Constituição do Emissor

15/05/1997

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade por ações.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

27/03/2007
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6.3. Breve histórico do Banco:

A origem do Banco remonta à tradição da família Pinheiro no setor bancário, iniciada em 1939, com a fundação do
Banco Central do Nordeste, na Cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará. No início de 1997, os irmãos Noberto
Pinheiro e Nelson Pinheiro iniciaram a estruturação do Banco com a aquisição de carta patente em nome do Banco
Segmento. O nome foi alterado para Banco através de deliberação havida em ata de assembleia geral extraordinária
do mesmo ano.
Desde 2005, o Banco é controlado diretamente pelo Sr. Noberto Nogueira Pinheiro. A partir de janeiro de 2007, seu
acionista controlador deixou o cargo de diretor presidente do Banco, e passou a integrar o Conselho de
Administração.
No dia 2 de abril de 2007, o Banco tornou-se o primeiro banco de “médio porte” a negociar suas ações Brasil, Bolsa,
Balcão (B3), levantando R$ 517 milhões com a emissão de ações preferenciais. O Banco sempre adotou as
melhores práticas de governança corporativa, mesmo quando era uma empresa de capital fechado.
No mês de maio de 2007, o Banco cria a linha de produtos da Banco Investimentos. No dia 01 de junho de 2007, o
Banco recebeu autorização para o início das atividades na agência em Grand Cayman. A agência tem por objetivo
ampliar a oferta de produtos e serviços por meio da atuação no mercado internacional. Em outubro do mesmo ano, o
Banco cria a Mesa para Clientes, com o objetivo de diversificar ainda mais as fontes de receita e oferecer produtos
de hedge para empresas.
Em outubro de 2011, o banco alemão DEG - Deutsche Investitions - Und Entwicklungsgesellschaft mbH realizou o
seu primeiro investimento de equity em uma instituição financeira na América Latina adquirindo uma participação de
aproximadamente 3% no Banco com a emissão de novas ações preferenciais.
Em 30 de março de 2012, o Banco migrou para o nível 2 de Governança Corporativa na B3, trazendo valor para seus
stakeholders pela adesão a melhores e mais rigorosas práticas de governança corporativa.
Em agosto de 2012, o Banco anunciou um aumento de capital no valor total aproximado de R$166 milhões. O aporte
conta com a participação do Acionista Controlador, dos Administradores e do DEG e do PROPARCO. O
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PROPARCO, agência de fomento francesa, assim como o DEG fez, realizou seu primeiro investimento em equity em
uma instituição financeira na América Latina.
Em 2016, todos os membros da família deixaram os cargos executivos do Banco e passaram a compor somente o
Conselho de Administração. Com as novas medidas, o Banco deu continuidade ao processo de aprimoramento de
sua governança corporativa com um time de executivos altamente qualificados.
Em 2017, o Banco deu início ao processo de digitalização do seu negócio, em linha com a transformação pela qual
passa a indústria financeira. Nesse sentido, em julho, lançou sua plataforma digital de investimentos, o Banco Online.
Além da plataforma, ao longo do ano o Banco também investiu na digitalização de seus processos internos e no
incremento de serviços online aos clientes PJ.
O Banco tem como meta se tornar cada vez mais digital, e pretende continuar avançando ainda mais nesse objetivo
nos próximos períodos.
Em 2018, no mês de janeiro, tivemos a eleição de dois membros independentes para o Conselho de Administração e
dois membros técnicos para compor o comitê de auditoria. Desta forma, o Banco avança na profissionalização dos
dois órgãos, sendo que a composição do Conselho passa a ter um total de 8 membros, sendo 4 independentes.
Em 2018 o Banco estabeleceu uma nova equipe comercial visando a estratégia de pulverização comercial - focado
principalmente no aumento da penetração no segmento de empresas com faturamento de até R$ 500 milhões otimização dos processos internos, aumento da cesta de produtos/serviços e investimento em tecnologia – e
retomada do crescimento da Carteira de Crédito Res. 2.682. Seguindo esse novo modelo, implementamos com
sucesso a esteira de dois novos produtos (Confirming e Multisacado) com alto potencial de geração de receita que já
registrou um crescimento expressivo no ano de 2018.
No ano de 2019, o Banco intensificou a implementação da estratégia de pulverização comercial definida nos últimos
anos, aumento sua exposição em clientes com faturamento em até R$ 500 milhões, aumentando a participação
deste segmento nas receitas de crédito e evidenciando sua maior rentabilidade.
Deu-se continuidade ao avanço da agenda de transformação digital. No 4T19 foi possível entregar as primeiras
operações de antecipação de recebíveis totalmente automatizadas, oferecendo uma experiência ágil e simples aos
clientes que demandam recursos para capital de giro. Em dezembro de 2019, anunciou-se a parceria com a GetNet,
e por meio desse acordo serão realizados a prospecção e a oferta de soluções digitais (e-commerce e marketplace)
aos clientes, além das soluções eletrônicas de pagamento, incluindo as máquinas de pagamentos POS e TEF,
enriquecendo nosso portfólio de soluções de crédito à média empresa. Na iniciativa de Banking as a Service, houve
o avanço na estruturação da parceria com a Hub Fintech.
Ainda em 2019, ampliou-se com sucesso a presença do Banco no mercado de capitais, destacando o aumento de
capital social realizado no último trimestre do ano. Em outubro o Conselho de Administração aprovou o aumento por
meio da subscrição privada de ações no valor máximo de R$ 100,1 milhões. O processo foi encerrado em 20 de
dezembro de 2019, e homologado pelo Bacen no dia 31 do mesmo mês. Foram captados R$ 90,1 milhões, ou seja,
90% do capital disponível para subscrição. Após aprovação, além do incremento na base acionária, o free float das
ações PINE4 cresceu de 29,22% para 35,63%.
O Banco encerrou o ano de 2019 com 8.487 acionistas, crescimento de 449% nos últimos 12 meses, sendo que o
mesmo movimento também pode ser observado no nosso valor de mercado, que encerrou 2019 em R$ 622 milhões
ante R$ 268 milhões no final de 2018. Com a capitalização objetiva-se fortalecer a estrutura de capital considerando
a intensificação do novo modelo de negócios, e dar continuidade na cura da carteira monitorada e venda de ativos
não core.
O processo de otimização da carteira com a rápida adesão do Banco no novo segmento (Empresas), o foco na
eficiência operacional e na ampliação da cesta dos novos produtos e autosserviços criaram condições para que
possamos retomar a rentabilidade do Balanço do Banco. Reiteramos a confiança no nosso negócio baseado na
adoção da estratégia com transparência e foco, gerando credibilidade na gestão e relacionamento com nossos
clientes, investidores e parceiros comerciais.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
6.5 - Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de recuperação judicial
ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos
Não houve pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial pelo emissor.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

6.6 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Todas as informações relevantes foram informadas nos itens anteriores.
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7.1. Descrição sumária das atividades desenvolvidas pelo Banco e por suas controladas:
O Banco tem por objeto social a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras
autorizadas (comercial e de crédito, financiamento e investimento), inclusive câmbio e o exercício da administração de
carteira de valores mobiliários, bem como participar de outras sociedades, de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor.
O Banco Pine é um Banco de atacado focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Sua
estratégia baseia-se em conhecer cada cliente profundamente, entendendo seu negócio e seu potencial, de modo a
construir e oferecer a eles soluções e alternativas que gerem valor e adaptado às suas necessidades específicas. Esta
estratégia requer diversidade de produtos – desde padronizados à estruturados, capital humano qualificado,
administração de riscos eficiente e agilidade no processo de análise e aprovação das propostas, características
consistentemente desenvolvidas pelo Banco.
O Banco acredita que sua agilidade nos processos de análise e aprovação das propostas e a criatividade e proximidade
no atendimento com os clientes, são marcas registradas da instituição. Essas características são possíveis graças ao
seu modelo de gestão caracterizado por uma estrutura interna enxuta, com poucos níveis hierárquicos e uma cultura
baseada na meritocracia, que privilegia o desempenho dos melhores talentos, que marcam o compasso de crescimento
do Banco desde o início de suas atividades, em 1997.
O Banco trabalha para manter relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Acompanha ativamente os setores
de atuação dos clientes e suas necessidades de negócio com o objetivo de criar relacionamentos sólidos e mutuamente
benéficos. O Banco acredita ser capaz de acessar rapidamente os riscos de crédito de seus clientes, aprovar linhas
de crédito e, desse modo, atender suas necessidades financeiras de uma maneira eficiente.
Em 31 de dezembro de 2019, o Banco possuía plataformas de negócios distribuídas geograficamente nos principais
centros econômicos do país, através de 5 agências localizadas em: Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro
e São Paulo (matriz).
A agência do Rio de Janeiro, além da cobertura dos clientes da região, também é responsável pelos clientes de MG,
ES e BA. A matriz de São Paulo faz a cobertura dos clientes da cadeia agro do MT e MS.
O modelo de negócios do Banco é dividido em três principais linhas de atuação: Crédito Corporativo, Mesa para
Clientes, Banco Investimentos.





Crédito Corporativo: oferece produtos tradicionais de crédito para o segmento corporativo.
Mesa para Clientes: oferece produtos de hedge para empresas, com o objetivo de proteger e administrar riscos
de mercado presentes nos balanços dos clientes, além de vendas especializadas com produtos
complementares aos tradicionais, como seguros, parcerias com meios de pagamentos, cobrança simples e
vinculada.
Banco Investimentos: unidade de produtos de Banco de Investimentos do Banco.

Crédito Corporativo
O Crédito Corporativo oferece produtos tradicionais de crédito para o segmento corporativo. Como parte do modelo de
negócios, cada officer de originação do Banco possuí um número reduzido de grupos econômicos em sua carteira de
clientes, possibilitando que cada empresa seja acompanhada muito de perto e de forma extremamente personalizada.
As operações de empréstimos corporativos são “colateralizadas”, dentre outros, com vários tipos de garantias, como
alienação fiduciária de produtos e de imóveis, recebíveis e aplicações financeiras. O Banco procede com cuidado em
cada estágio de uma específica operação de empréstimo, incluindo negociação, aprovação de crédito, documentação,
monitoramento de garantia e a condição financeira do cliente enquanto o empréstimo está em nossa carteira. O Banco
acredita que possui uma equipe especializada e eficiente e sistemas de controle abrangentes para garantir que
oferecemos um serviço altamente eficiente aos seus clientes.
Mesa para Clientes
A Mesa para Clientes oferece soluções em administração de riscos com o objetivo de proteger e administrar riscos de
mercado presentes nos balanços dos clientes. Os mercados de atuação são, principalmente, Juros, Moedas e
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Commodities. O Banco oferece os principais produtos de derivativos, entre eles NDF (Non Deliverable Forward),
estruturas de opção e swaps. O Banco não oferece derivativos exóticos ou alavancados.
PINE Investimentos
A PINE Investimentos, unidade de produtos de Banco de Investimentos do Banco, atua com profundo alinhamento
junto aos clientes oferecendo soluções customizadas e diferenciadas nas áreas de Mercado de Capitais, Assessoria
Financeira e Project & Structured Finance.
Subsidiárias
As demonstrações financeiras consolidadas contemplam as operações do Banco Pine S.A., que inclui a agência em
Grand Cayman, a PINE Securities USA LLC Limited Liability Company Agreement, e de suas controladas PINE
Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Pine Investimentos), PINE Assessoria e Consultoria
Ltda. (PINE Assessoria); e PIN Planejamento e Serviços Ltda. (Pine Planejamento), PINE Entre Verdes
Empreendimento Imobiliário SPE (Pine Entre Verdes), PINE Campo Grande Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.,
PINE Corretora de Seguros e PINE Ativos Imobiliários SPE Ltda. (Pine Ativos Imobiliários).
Recentemente, foi constituída a PINE Realty XXVIII Empreendimentos Imobiliários LTDA (Pine Realty).
Segue breve descritivo das atividades das subsidiárias do Banco:

PINE INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
A Sociedade tem por objeto social:

















Subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores
mobiliários para revenda;
Intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado;
Comprar e vender títulos e valores mobiliários, por conta própria ou de terceiros, observada a regulamentação
baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários nas suas respectivas áreas de
competência;
Encarregar-se da administração de carteiras de títulos e valores mobiliários;
Incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas,
de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários;
Exercer funções de agente fiduciário;
Instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;
Constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores
mobiliários;
Praticar operações no mercado de câmbio;
Praticar operações de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários;
Realizar operações compromissadas;
Praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta própria e de terceiros,
nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central;
Operar em bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de terceiros, observada regulamentação
baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários nas suas respectivas áreas de
competência;
Prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades nos
mercados financeiros e de capitais;
Intermediar operações no mercado de câmbio, por meio de sistemas de negociação de ativos autorizados pelo
Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, inclusive em ambiente de pregão de viva
voz;
Exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central e pela Comissão de
Valores Mobiliários.
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PINE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
A Sociedade tem por objeto social:







Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
Serviços de assessoria, orientação e assistência operacional para a gestão de negócios;
Planejamento, organização e reengenharia operacional para a gestão de negócios;
Prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
Serviços de planejamento financeiros relacionados a estruturação de operações; e
Participação em outras sociedades como acionista ou quotista.

PINE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA.
A Sociedade tem por objeto social:






Planejamento estratégico, financeiro, fiscal e tributário de empresas;
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
Serviços de assessoria, orientação e assistência operacional para gestão de negócios;
Prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
Participação em outras sociedades como acionista ou quotista.

PINE ENTRE VERDES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
A Sociedade tem por objeto social:


A participação no desenvolvimento imobiliário do "Loteamento Entre Verdes", aprovado e registrado sobre o
imóvel objeto da matrícula nº 5.409 do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de Campinas, Estado de
São Paulo.

PINE CAMPO GRANDE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
A Sociedade tem por objeto social:


A participação no desenvolvimento e a implantação do empreendimento imobiliário a ser erigido, sob formato
de construção, incorporação imobiliária ou parcelamento do solo, nos imóveis registrados junto às matrículas
nºs 251.835, 161.744 e 243.736 do 4º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado do
Rio de Janeiro, compreendendo, inclusive, a compra e venda de imóveis próprios, das unidades autônomas
e/ou dos lotes desenvolvidos.

PINE CORRETORA DE SEGUROS
A Sociedade tem por objeto social:


A corretagem de seguros de ramos elementares, vida, capitalização e planos previdenciários e saúde.

PINE ATIVOS IMOBILIÁRIOS
A Sociedade tem por objeto social:


Participação em outras sociedades, como acionista ou cotista; participação de qualquer espécie, inclusive
imobiliários; e a administração de bens próprios, inclusive com locação de imóveis.
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PINE REALTY XXVIII
A Sociedade tem por objeto social:


Usar, fruir, e explorar os imóveis de sua propriedade, inclusive mediante a locação, arrendamento, comodato
e outras operações, sejam elas a título gratuito ou oneroso.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

7.1 – A – Caso o Emissor seja uma sociedade de Economia Mista
O Banco Pine não é uma Sociedade de Economia Mista.
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7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas demonstrações financeiras
de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar
as seguintes informações:
Atualmente o Banco atua em dois segmentos operacionais, o Grandes Empresas, ou seja, clientes com faturamento
acima de R$ 500 milhões e o Empresas, que considera cliente com faturamento entre R$ 100 milhões e R$ 500
milhões.
a) produtos e serviços comercializados
Considerando os segmentos citados acima, o principal produto é o crédito corporativo, que representavam 59% das
receitas de intermediação financeira em 2019:
Crédito Corporativo
O Banco oferece uma completa gama de produtos de crédito por meio de soluções padronizadas e personalizadas:


Operações com Recebíveis: o Banco oferece empréstimos de capital de giro em moeda local que são
normalmente colateralizados por garantias, como contas a receber de contratos específicos, alienação
fiduciária ou direitos de crédito diversificados. Os produtos que compõem o grupo Capital de giro são:
Multisacado; Confirming; Crédito com Garantia de Cartões; Giro Fácil;



Empréstimos e Financiamentos: Os termos e condições para esses empréstimos variam de acordo com as
necessidades de cada cliente. Destaque para os produtos: capital de giro; conta garantida; cheque empresa;
NCE/CCE.



Repasses: O Banco faz a gestão da carteira de repasses de operações do BNDES e é atual repassador da
linha de Funcafé: estocagem, aquisição e capital de giro, do MAPA – ministério da agricultura, pecuária e
abastecimento.



Trade finance: Os empréstimos de trade finance consistem em financiamentos de exportação, financiamentos
em moeda estrangeira e créditos abertos para importação (cartas de crédito). O Banco tem acesso a linhas de
crédito de diversos bancos no exterior, com os quais financia suas operações financeiras comerciais. Para
esta linha, o Banco oferece: ACC, ACE, Carta de Crédito, Cobrança Documentária, Finimp, Forfaiting, PréPagamento de Exportação, Standby Letter of Credit e Câmbio Pronto.



Fianças: O Banco concede fianças para empresas na forma de notas emitidas no exterior (bid bonds) ou
garantias de desempenho, para as quais seus clientes assegurados pagam uma taxa baseada no termo e no
valor de suas obrigações subjacentes. Essas fianças são concedidas e normalmente prestadas em favor de
bancos correspondentes e clientes corporativos. O Banco concede essas fianças em reais e elas são
obrigações contingentes que não são refletidas em seu balanço patrimonial, passando a fazer parte da conta
“compensação de balanço”. Os tipos de fianças oferecidas pelo Banco são: licitações, concorrência,
performance, crédito / financeiras e fiança BMF.



Títulos Privados: compostos por operações de debêntures, CRIs e cotas de fundos. O Banco avalia e faz a
gestão deste grupo de produtos com o mesmo critério rigoroso de uma operação de crédito, dadas as
características semelhantes dos produtos.
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Considerando os produtos mencionados, a carteira de crédito expandida apresentou a seguinte distribuição:
R$ bilhões e %

b) receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
Nos gráficos abaixo apresenta-se as receitas de crédito (Pine Empresas), divididas entre os segmentos empresas e
grandes empresas:

c) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor
O Banco não apresenta de forma segregada, em suas Demonstrações Financeiras, a participação de cada segmento
no lucro líquido.
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7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais divulgados no item
7.2, descrever:
a)

características do processo de produção

O processo de prospecção de clientes e concessão de crédito e outros produtos e serviços financeiros para
empresas envolve a proximidade e entendimento das necessidades de seus clientes. Isso possibilita atendê-los de
forma completa, otimizando os recursos do Banco.
Sua estratégia de negócio no segmento de produtos e serviços para empresas não depende de uma rede extensa de
filiais, já que nossos executivos e profissionais são organizados regionalmente e seus executivos regularmente
monitoram e visitam os clientes, o que leva a benefícios substanciais para a estrutura de custo fixo.
O Banco oferece aos seus clientes uma ampla variedade de produtos e serviços financeiros, sendo o principal deles
o Crédito Corporativo.
b)

características do processo de distribuição

O Banco serve seus clientes corporativos através das suas plataformas de negócios distribuídas geograficamente
nos principais centros econômicos do país, através de 5 agências localizadas em: Campinas, Curitiba, Porto Alegre,
Rio de Janeiro e São Paulo (matriz). A rede de originação se completa com a agência das Ilhas Cayman.
A agência do Rio de Janeiro, além da cobertura dos clientes da região, também é responsável pelos clientes de MG,
ES e BA. A matriz de São Paulo faz a cobertura dos clientes da cadeia agro do MT e MS.
Em 31 de dezembro de 2019, o Pine tinha relacionamento com cerca de 580 grupos econômicos corporativos,
oferecendo uma ampla linha de produtos, sendo 45% do segmento Grandes Empresas e 55% do segmento
empresas. Em 31 de dezembro de 2018, 469 grupos possuem exposição com o Banco ao final de 2018. A estratégia
de negócio do Banco no segmento corporativo não depende de uma rede de agências extensa, pois seus
profissionais de originação estão organizados regionalmente e o Pine monitora e visita regularmente seus clientes, o
que leva a benefícios importantes para a estrutura de custo fixo.
c)

características dos mercados de atuação, em especial:

i) participação em cada um dos mercados
A atividade primária do Banco é assessorar e financiar empresas com faturamento anual acima de R$ 100 milhões.
Essas empresas operam principalmente nos setores de Imobiliário, Agricultura, Açúcar e Etanol, Transporte e
Logística, Energia, além de outros, e requerem financiamento de curto e médio prazo para o curso normal de seus
negócios.
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Participação Setorial Consolidada em 31 de dezembro de 2019

Ao final de 2019, o saldo de empréstimos na carteira de crédito expandida do Banco era de R$ 4,3 bilhões,
representando 0,3% do saldo total de empréstimos às Pessoas Jurídicas no Sistema Financeiro Nacional, que era de
R$ 1.460 bilhões ao final de 2019, segundo dados do Banco Central.
ii) condições de competição nos mercados
O mercado financeiro brasileiro é caracterizado pelo alto grau de conglomeração das instituições financeiras, sendo
que os quatro maiores bancos representam aproximadamente 80% do total de ativos no sistema financeiro, pelo
estreitamento de ligações com o mercado financeiro internacional e pela especialização das instituições que o
compõem.
Nos últimos anos, o setor financeiro passou por um período importante de consolidação das instituições, sendo os
últimos maiores representados pela consolidação do Citibank pelo Itaú e HSBC pelo Bradesco. Após a crise de 2008,
verificou-se que muitos bancos estrangeiros optaram por sair do mercado brasileiro, restando a presença de poucos
e com serviços de nicho, principalmente em private banking.
Ao longo dos últimos anos, caracterizado pela crise intensa que o Brasil passou internamente, foi verificado a
retração no apetite de crédito para empresas pelos grandes bancos, além de diversos bancos médios saindo da
estratégia de pessoa jurídica e focando apenas em pessoa física. Este ambiente, combinado com o movimento das
empresas em aumentar sua bancabilidade e acesso a outras fontes de liquidez, geram oportunidades para os
bancos médios, como o Banco, a evoluir em seus negócios. Em 2019, porém o apetite ao crédito retomou com a
redução contínua da taxa básica de juros, como pode ser observado no crescimento de 17% na carteira classificada
(Res. 2.682) do Banco, comparando dezembro de 2019 a dezembro de 2018, com destaque para o segmento de
cliente com faturamento até R$ 500 milhões
O Banco acredita que se beneficia de certas vantagens competitivas comparado a bancos de grande porte operando
no segmento de empréstimos corporativos, incluindo: foco em seu negócio, em oposição a bancos de grande porte
que operam em múltiplos segmentos de mercado; eficiência organizacional e capacidade de reagir rapidamente a
mudanças em condições de negócios e oportunidades; expertise e experiência de seus diretores servindo o setor
corporativo brasileiro, em oposição ao mais generalizado conhecimento de equipes de administração em muitos
bancos de grande porte; flexibilidade e agilidade na estruturação de operações, em oposição às estruturas e tipos de
operações padronizados geralmente utilizados por bancos de grande porte; agilidade na resposta do pedido de seus
clientes para operações de crédito em menos tempo que bancos de grande porte; acesso por seus clientes aos
níveis mais elevados da administração do Pine, em oposição a serviços regionalizados geralmente providenciados
por bancos de grande porte; e serviço adequado para encontro das necessidades de nossos clientes.

PÁGINA: 73 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

d)

eventual sazonalidade

Devido à natureza específica de alguns dos produtos e serviços do Banco, bem como dos setores econômicos de
atuação de seus clientes, os negócios do Banco poderão ser impactados por efeitos de sazonalidade em
determinados períodos do ano, ou determinadas circunstâncias de mercado, porém, apesar dessa influência, esses
fatores não representam impactos significantes nos resultados do Banco.

e)
i.

principais insumos e matérias primas
descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável

Para o oferecimento de seus produtos e serviços financeiros, o Banco depende fundamentalmente da captação de
recursos junto a terceiros, que é realizado através de diversas modalidades, principalmente através de canais de
distribuição como assets, private bankings, corretoras, e outros canais de distribuição. Periodicamente a equipe
responsável pela captação institucional faz o acompanhamento desses parceiros, alinhando os interesses comerciais
e também sobre os resultados e perspectivas do Banco. No âmbito externo, a área internacional é responsável pelas
parceiras e linhas abertas com órgãos multilaterais e trade finance, além de participar de emissões no mercado de
capitais externo.
Em 2017, o Banco lançou a sua plataforma digital de investimentos, o Pine Online. Esse canal de distribuição já é o
quinto maior distribuidor dos seus depósitos no dia a dia, o que complementa a captação além das plataformas de
terceiros. A plataforma digital mostra uma grande capacidade de expansão na grade de produtos e serviços.
Em linha com o processo de digitalização do Banco, a Tecnologia da Informação (TI) também se torna um
componente essencial para o crescimento sustentável dos negócios do Pine, e por essa razão, a arquitetura de sua
estrutura de TI vem sendo continuamente desenvolvida para aumentar a eficiência e reduzir os riscos operacionais
envolvidos em todos os processos de seus negócios.

ii.

eventual dependência de poucos fornecedores

O Banco não possui dependência de poucos fornecedores para a execução das suas atividades operacionais.
iii.

eventual volatilidade em seus preços

A volatilidade dos preços referentes a contratos com fornecedores é influenciada por fatores macroeconômicos tais
como: taxa de juros, inflação e taxa cambial, dentre outros.
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7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total do emissor,
informando:
a)

montante total de receitas provenientes do cliente

Os clientes do Banco são especialmente empresas, instituições financeiras, clientes institucionais em geral e outras
partes que executam operações ativas, passivas, derivativas e cambiais. O Pine é um banco especializado em
prover soluções financeiras para médias e grandes empresas e não possui nenhum cliente que, isoladamente,
represente mais de 10% da receita líquida total.
b)

segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Não há.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração pública para obtenção de tais autorizações
A Lei nº 4.595 conferiu poderes ao Banco Central para implementar as políticas monetárias e de crédito estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), bem como fiscalizar as instituições financeiras dos setores público e privado,
aplicando-lhes, quando necessário, as penalidades previstas em lei. De acordo com a Lei nº 4.595, o Banco Central é
também o responsável, dentre outras atividades, por exercer o controle do crédito e dos capitais estrangeiros, receber
recolhimentos compulsórios e depósitos voluntários à vista das instituições financeiras, realizar operações de
redesconto e empréstimos a instituições financeiras bancárias, além de exercer a função de depositário das reservas
oficiais de ouro e moeda estrangeira. Ao Banco Central compete, ainda, controlar e aprovar o funcionamento,
transferência de controle e reorganização societária das instituições financeiras, incluindo o Banco. Possuímos licença
de funcionamento emitida pelo Banco Central, bem como autorização para operar carteira de câmbio. Historicamente,
mantemos um relacionamento amistoso com o Banco Central, sendo que, desde o início de nossas atividades, não
ocorreu qualquer situação que viesse a colocar em risco nossas licenças.
A agência do Banco Pine localizada nas Ilhas Cayman, é sujeita à fiscalização do Cayman Islands Monetary Authority
- CIMA. Referida agência é detentora da Licença tipo "B" emitida pelo CIMA em 01 de junho de 2007.

b) política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o
caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental:
Nas instituições financeiras, o compromisso de crescimento sustentável traz a perspectiva de alcançar a efetividade
em ações que traduzam benefícios à sociedade e ao meio ambiente. O conglomerado entende que atuar com
responsabilidade social é, antes de tudo, agir de maneira ética e transparente em todas as suas esferas e, através de
seu negócio contribuir para o desenvolvimento econômico da sociedade, zelando para que todos os recursos sejam
utilizados de maneira consciente e sustentável. Como resultado de tal postura, o Banco Pine acredita que conseguiu
avançar e conquistar sua posição no mercado, recebendo o reconhecimento público de um trabalho sério e de
qualidade.
Além do investimento no desenvolvimento de seus colaboradores, também são realizadas aplicações em projetos
sociais, culturais e esportivos que possam ser traduzidos em benefícios à comunidade. Nesse sentido, a escolha de
tais projetos é bastante criteriosa e leva em consideração a efetividade do retorno social e cultural. O Banco 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 trabalhistas ilegais ou,
ainda, que produzam, comercializem ou utilizem determinados produtos, substâncias ou atividades considerados
nocivos à sociedade. Na política socioambiental, a instituição reafirma a busca pela excelência socioambiental com a
visão para o crescimento econômico de maneira sustentável e segura, sendo estes intermediados por meio de
relacionamentos éticos e transparentes. Abaixo, seguem os objetivos que permeiam a política ambiental do Banco
Pine:
- Apresentar as diretrizes de sustentabilidade que permeiam a estratégia e a gestão;
- Reafirmar o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável, colaborando para o crescimento
econômico consciente, a preservação da biodiversidade e do meio-ambiente e a promoção da qualidade social na sua
região de atuação, com práticas que prezem pelo equilíbrio destas dimensões;
- Contribuir para uma orientação eficaz, sendo capaz de informar, levar à reflexão e principalmente, promover um
aprimoramento da cultura organizacional;
- Contribuir para que a cadeia de valor melhore suas práticas alinhadas ao desenvolvimento sustentável.
Não há efeitos relevantes da regulamentação ambiental estatal sobre as políticas praticadas no Banco Pine.
O Banco Pine não aderiu a acordos ou padrões internacionais de proteção ambiental.
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O Banco Pine, para tanto, não incorre em custos para o cumprimento da regulamentação ambiental.
c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o
desenvolvimento das atividades
A administração não identifica dependência do Banco Pine em relação às suas marcas, patentes e outros.
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar:

a)
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita
líquida total do emissor
O Banco Pine não possui receita líquida relevante proveniente de outros países além do Brasil.
b)
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita
líquida total do emissor
O Banco Pine não possui receita líquida relevante proveniente de outros países além do Brasil.
c)

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor

O Banco Pine não possui receita líquida relevante proveniente de outros países além do Brasil.
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida o emissor está
sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os negócios do emissor
Conforme mencionado no item 7.6 deste Formulário de Referência, o Banco Pine não possui receita líquida relevante
proveniente de outros países além do Brasil e, portanto, este item não é aplicável.
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7.8 - Políticas Socioambientais

7.8. Em relação a políticas socioambientais, indicar:
a)

se o emissor divulga informações sociais e ambientais

No Banco Pine, o compromisso de crescimento sustentável traz a perspectiva de alcançar a efetividade em ações
que traduzam benefícios à sociedade e ao meio ambiente.
O Banco entende que atuar com responsabilidade social é, antes de tudo, agir de maneira ética e transparente em
todas as suas esferas e, por meio de seus negócios, contribuir para o desenvolvimento econômico da sociedade,
zelando para que todos os recursos sejam utilizados de maneira consciente e sustentável.
Os princípios que estão presentes nos valores da Organização se refletem na construção de relacionamentos éticos,
duradouros, baseados no respeito aos clientes, profissionais, parceiros, autoridades e a todos os públicos com os
quais se relaciona.
Como resultado de tal postura, o Banco possui uma área dedicada em seu website de Relações com Investidores
onde publica sua Política Socioambiental (“PRSA - Política de Responsabilidade Socioambiental), que estabelece a
estrutura de gerenciamento de risco socioambiental e define as diretrizes, responsabilidades e recomendações
adotadas pelo Banco, nos termos da Resolução CMN Nº 4.327, de 25 de abril de 2014, e do Normativo SARB Nº 14,
de 28 de agosto de 2014, na gestão de atividades inerentes ao Risco Socioambiental.
b)

a metodologia seguida na elaboração dessas informações

Conforme descrito na questão 7.8.a, o Banco não apresenta indicadores relacionados às questões sociais e
ambientais, e, consequentemente, não possui nenhuma metodologia.
c)

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

As informações não são auditadas uma vez que não possuímos indicadores para tal (item b), No entanto, a PRSA é
revisada internamente seguindo as diretrizes citadas no item a.

d)

a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações

Para acessar a PRSA, visite o endereço abaixo:
https://ri.pine.com/show.aspx?idMateria=eewjrWSXzhU6oaUY80ZrTw==&IdCanal=N2Dcj1+h4D8b4n7x9bhZjw==
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7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes foram informadas nos itens anteriores.
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8.1 - Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação
normal nos negócios do emissor
Em 29 de dezembro de 2017 foi formalizada a transferência da participação das Consorciadas no Consórcio Entre
Verdes à PINE ENTRE VERDES, na seguinte proporção: TROMBETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(20%) e TOSCANA DESENVOLVIMNTO URBANO S.A (16,30%).
Em 19 de fevereiro de 2018 foi formalizada a transferência da totalidade da participação da TOSCANA
DESENVOLVIMENTO URBANO no Consórcio em favor da PINE ENTRE VERDES (controlada do emissor) à razão
de 52,3% (cinquenta e dois inteiros e três décimas por cento), sendo que, em decorrência disso, a PINE ENTRE
VERDES passou a ser proprietária dos Lotes do Empreendimento Imobiliário objeto do Consórcio e deter a
participação de 84,30% (oitenta e quatro inteiros e três décimos por cento) no Consórcio.
Em 26 de fevereiro de 2018 foi formalizada o aumento de capital pela integralização de 71,83% da Rossi (52,3% do
consórcio) e a Pine Entreverdes aumentou a participação em 9,7% sobre os 15,7% da THCM. Sendo que, em
decorrência disso, a PINE ENTRE VERDES (controlada do emissor) aumentou sua posição proprietária do
Consórcio detendo um total de participação de 94% (noventa e quatro inteiros por cento) no Consórcio.
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8.2 - Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Durante o ano de 2019, o Banco Pine intensificou a implementação do novo viés estratégico estabelecido nos
últimos períodos, caracterizado pela pulverização comercial, e com foco em aumentar a exposição em clientes com
faturamento de até R$ 500 milhões, segmento renomeado como Empresas. Nos últimos 12 meses esse segmento
vem ganhando escala e em dezembro de 2019 atingiu a marca de R$ 1,2 bilhão de carteira expandida,
representando 28% do total do portfólio e 53% das receitas recorrentes de crédito no 4T19. Nesse último trimestre
conquistamos a marca recorde de 90 novos clientes. Vale ressaltar que no período a quantidade de clientes do
Empresas aumentou em 18% na comparação com o último trimestre.
Deu-se continuidade ao avanço da agenda de transformação digital. No 4T19 foi possível entregar as primeiras
operações de antecipação de recebíveis totalmente automatizadas, oferecendo uma experiência ágil e simples aos
clientes que demandam recursos para capital de giro. Em dezembro de 2019, anunciou-se a parceria com a GetNet,
e por meio desse acordo serão realizados a prospecção e a oferta de soluções digitais (e-commerce e marketplace)
aos clientes, além das soluções eletrônicas de pagamento, incluindo as máquinas de pagamentos POS e TEF,
enriquecendo nosso portfólio de soluções de crédito à média empresa. Na iniciativa de Banking as a Service, houve
o avanço na estruturação da parceria com a Hub Fintech.
Ainda em 2019, ampliou-se com sucesso a presença do Banco no mercado de capitais, destacando o aumento de
capital social realizado no último trimestre do ano. Em outubro o Conselho de Administração aprovou o aumento por
meio da subscrição privada de ações no valor máximo de R$ 100,1 milhões. O processo foi encerrado em 20 de
dezembro de 2019, e homologado pelo Bacen no dia 31 do mesmo mês. Foram captados R$ 90,1 milhões, ou seja,
90% do capital disponível para subscrição. Após aprovação, além do incremento na base acionária, o free float das
ações PINE4 cresceu de 29,22% para 35,63%.
O Banco encerrou o ano de 2019 com 8.487 acionistas, crescimento de 449% nos últimos 12 meses, sendo que o
mesmo movimento também pode ser observado no nosso valor de mercado, que encerrou 2019 em R$ 622 milhões
ante R$ 268 milhões no final de 2018. Com a capitalização objetiva-se fortalecer a estrutura de capital considerando
a intensificação do novo modelo de negócios, e dar continuidade na cura da carteira monitorada e venda de ativos
não core.
O processo de otimização da carteira com a rápida adesão do Banco no novo segmento (Empresas), o foco na
eficiência operacional e na ampliação da cesta dos novos produtos e autosserviços criaram condições para que
possamos retomar a rentabilidade do Balanço do Banco. Reiteramos a confiança no nosso negócio baseado na
adoção da estratégia com transparência e foco, gerando credibilidade na gestão e relacionamento com nossos
clientes, investidores e parceiros comerciais.
No âmbito da condução dos negócios por meio do Conselho de Administração e Diretoria Executiva, destaque-se os
movimentos abaixo:
Na reunião do Conselho de Administração de 12 de março de 2019, foi eleito como membro da Diretoria o Sr. Fabio
Pinto Ribeiro Zingra de Araújo, sem designação específica.
Na reunião do Conselho de Administração de 07 de maio de 2019, foi nomeado como membro do Comitê de
Auditoria, o Sr. Rodrigo Esteves Pinheiro.
Na reunião do Conselho de Administração de 06 de junho de 2019, foi eleito como membro da Diretoria o Sr. Jailton
Marcio Donasan, sem designação específica.
Na reunião do Conselho de Administração de 08 de agosto de 2019, foi aprovada a revisão e a reforma do
Regimento interno do Comitê de Auditoria para adequação à regulamentação vigente, conforme proposto pelo
Presidente do referido órgãos. Carlos Elder Maciel de Aquino. Também foi designado ao Sr. Guy Almeida de
Andrade a ocupação da posição de membro qualificado do Comitê de Auditoria, em substituição ao Sr. Carlos Elder
Maciel de Aquino, sendo certo que referido integrante possui comprovados conhecimentos nas áreas de
contabilidade e auditoria.
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Na reunião do Conselho de Administração de 03 de outubro de 2019, foi eleita como membro da Diretoria a Sra.
Renata Leme Borges dos Santos, sem designação específica.
Na reunião do Conselho de Administração de 27 de abril de 2020, foi aprovada a eleição do Sr. Rodrigo Esteves
Pinheiro para o cargo de Diretor Executivo.
Na reunião do Conselho de Administração de 26 de fevereiro de 2021, foi aceito o pedido de renúncia aos cargos de
Diretor Executivo e de Membro do Comitê de Gestão de Riscos e Capital, apresentado pelo Sr. Jefferson Dias Miceli,
assim como o pedido de renúncia aos cargos de Diretor e de Membro do Comitê de Comitê de Gestão de Riscos e
Capital, apresentado pelo Sr. José Aparecido Da Silva. Além disso, foi aprovado o remanejamento do Diretor Sérgio
Luís Patrício para o cargo de Diretor Executivo. Após as alterações mencionadas, ratifica-se a atual composição da
Diretoria, a saber:
DIRETORIA
(Mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração
que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021)

Nome
Mauro Sanchez
Carlos Eduardo Tyba
Eduardo Magalhães Fonseca
Eugênio Fabbri Neto
Rodrigo Esteves Pinheiro
Sérgio Luiz Patrício
Fábio Pinto Ribeiro Zingra de Araújo
Jailton Marcio Donasan
Marcelo Camargo
Renata Leme Borges dos Santos

Cargos
Diretor Presidente
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor Executivo
Diretor (sem designação específica)
Diretor (sem designação específica)
Diretor (sem designação específica)
Diretora (sem designação específica)
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 - Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Não houve contratos relevantes celebrados entre o Banco Pine e suas controladas que não se enquadre como
operação normal de nossos negócios nos últimos 3 anos.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes foram informadas nos itens anteriores.
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9.1. OUTROS BENS RELEVANTES DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
Além dos bens do ativo não-circulante descritos nos itens (b) e (c), o Banco não possui outros bens relevantes que se
incluíam nessa categoria.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Além dos bens do ativo não circulante descritos nos itens (b) e (c), o Banco não possui outros bens relevantes que se
incluam nessa categoria.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Marca Mista - Banco
Pine

22/04/2028

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.

Marcas

Marca Mista - Pine

29/12/2029

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.

Marcas

Marca Nominativa Pine

15/06/2029

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.

Marcas

Marca Mista – Pine

22/03/2026

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.

Marcas

Marca Nominativa Pine

17/09/2022

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.

Marcas

Marca Mista - Pine

21/05/2029

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.

Marcas

Marca Nominativa –
Pine

19/04/2026

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.

Marcas

Marca Mista –
Universidade Pine

26/04/2026

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.

Marcas

Marca Nominativa –
Pine

13/03/2028

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.

Marcas

Marca Mista – Pine

27/08/2029

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.

Marcas

Marca Mista - Banco
Pine

07/01/2030

Não renovação da marca.

A consequência seria a perda dos direitos sobre o
uso da marca.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Pine Assessoria e
Consultoria Ltda

14.802.384/0001-70

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Em 12 de dezembro de 2011 foi
constituida a Pine Assessoria e
Consultoria Ltda, tendo por objeto social:
(a) atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica
específica;
(b) servicos de assessoria, orientação e
assistência operacional para a gestão de
negócios;
(c) planejamento, organização e
reengenharia de negócios;
(d) prestação de serviços combinados de
escritórios e apoio administrativo:
(e) serviços de planejamento financeiro
relacionados a estruturação de operações
e;
(f) participação em outras sociedades
como acionista ou quotista.

99,990000

Em 22 de novembro de 2018 foi
constituída a Pine Ativos Imobiliários SPE.
A sociedade tem como objetivo social o
desenvolvimento e a implantação de
empreendimento imobiliário.

99,990000

Valor mercado
31/12/2019

0,941434

0,000000

0,00

31/12/2018

2,215632

0,000000

0,00

31/12/2017

1,512463

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

1.994.132,76

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Pine Assessoria e Consultoria foi criada visando a prestação de assessoria financeira aos clientes do Banco.
Pine Ativos Imobiliarios 32.196.276/0001-83
Ltda

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2019

-2,631512

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

81.819.274,11

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Pine Ativos Imobiliários foi criada com o objetivo social o desenvolvimento e a implantação de empreendimento imobiliário.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Pine Campo Grande
Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda

30.040.154/0001-78

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Em 26 de março de 2018 foi constituída a
Pine Campo Grande Empreendimento
Imobiliário SPE. A sociedade tem como
objetivo social o desenvolvimento e a
implantação do empreendimento
imobiliário.

99,990000

Em 14 de fevereiro de 2017 foi constituída
a Pine Corretora de Seguros Ltda., tendo
como objeto social a corretagem de
seguros de ramos elementares, vida,
capitalização e planos previdenciários e
saúde.

99,990000

Em 18 de abril de 2016, foi constituída a
Pine Entre Verdes Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda, tendo como objeto
social única e exclusivamente, a
participação no desenvolvimento
imobiliário do "Loteamento Entre Verdes".

99,990000

Valor mercado
31/12/2019

5,512347

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

51.910.264,94

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Pine Campo Grande foi criada com o objetivo social o desenvolvimento e a implantação do empreendimento imobiliário.
Pine Corretora de
Seguros Ltda

27.107.955/0001-07

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2019

53,711244

0,000000

0,00

31/12/2018

1147,822055

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

8.347.618,63

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Pine Corretora de Seguros foi criada com o objetivo aumentar a oferta de produtos aos seus clientes, através de corretagem de seguros.
Pine Entre Verdes
Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda

24.769.056/0001-73

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2019

9,655689

0,000000

0,00

31/12/2018

306,598809

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

510.069.659,07
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Pine Entre Verdes foi criada para a participação no consórcio de desenvolvimente imobiliário do "loteamento Entre Verdes".
Pine Investimentos
92.236.777/0001-78
Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários
Ltda

-

Controlada

Brasil

A Pine Investimentos é o braço de
investimentos do Banco PINE, que possui
uma estrutura enxuta e altamente
qualificada, mantendo reduzido custo de
estrutura e atua nos seguintes segmentos:
fundos de crédito; fundos de investimento
em participação – private equity em
parceria com o fundo americano Global
Emerging Markets (“GEM”); e operações
estruturadas (fusões e aquisições,
assessoria financeira e crédito
estruturado).

99,990000

Valor mercado
31/12/2019

2,891351

0,000000

0,00

31/12/2018

3,087285

0,000000

0,00

31/12/2017

7,332642

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

63.399.011,29

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Pine Investimentos é o braço de investimentos do Banco PINE, que possui uma estrutura enxuta e altamente qualificada, mantendo reduzido custo de estrutura e atua nos seguintes segmentos: fundos de crédito; fundos de investimento em
participação – private equity em parceria com o fundo americano Global Emerging Markets (“GEM”); e operações estruturadas (fusões e aquisições, assessoria financeira e crédito estruturado).
Pine Planejamento e
Serviços Ltda

16.417.799/0001-56

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Em 26 de junho de 2012, foi constituída a
Pine Planejamento e Serviços Ltda, tendo
como objeto social: a) planejamento
estratégico, financeiro, fiscal e tributários
de empresas; b) atividades de consultoria
em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica; c) erviços de
assessoria, orientação e assistência
operacional para a gestão de negócios; d)
prestação de serviços combinados de
escritório e apoio administrativo; e)
participação em outras sociedades como
acionista ou quotista.

99,990000

Valor mercado
31/12/2019

2,195864

0,000000

0,00

31/12/2018

1,742454

0,000000

0,00

31/12/2017

0,485919

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

654.218,71
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade
Montante de dividendos
recebidos (Reais)

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Pine Planejamento e Serviços Ltda foi criada com o objetivo de realizar o planejamento estratégico, financeiro, fiscal e tributário das empresas do gurpo Pine.

PÁGINA: 93 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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10.1. Comentários dos Diretores:
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais
A seguir, os Diretores comentam as condições financeiras e patrimoniais gerais do Banco Pine:
2019
Durante o ano de 2019, o Banco Pine intensificou a implementação do novo viés estratégico estabelecido nos últimos
períodos, caracterizado pela pulverização comercial, e com foco em aumentar a exposição em clientes com faturamento
de até R$ 500 milhões, segmento renomeado como Empresas. Nos últimos 12 meses esse segmento vem ganhando
escala e em dezembro de 2019 atingiu a marca de R$ 1,2 bilhão de carteira expandida, representando 28% do total do
portfólio e 53% das receitas recorrentes de crédito no 4T19. Nesse último trimestre conquistamos a marca recorde de 90
novos clientes. Vale ressaltar que no período a quantidade de clientes do Empresas aumentou em 18% na comparação
com o último trimestre.
O total de ativos somou R$ 10,1 bilhões ao fim de 2019, com um crescimento de 9,0% em relação ao encerramento de
2018. A carteira de crédito classificada, foco do nosso novo modelo de negócio, registrou alta de 16,7% nos últimos 12
meses, impulsionada, principalmente, pelo crescimento do segmento Empresas. A qualidade da carteira apresentou
melhora expressiva em dez.19, com 84,4% classificado entre os ratings de AA-C ante 78,4% em Dez.18.
Considerando o desempenho do 4T19 comparativamente ao mesmo período de 2018, é possível notar avanços
significativos nos indicadores do Banco, especialmente no tema geração de receitas, sendo que a margem financeira
bruta cresceu de R$ 2 milhões para R$ 34 milhões nessa comparação. Com isso, o Net Interest Margin (NIM)
incrementou para 2,3% a.a. no 4T19 ante 0,1% a.a. no 4T18, impulsionado pela mudança na composição do mix de
produtos e de segmentos, principalmente pelo aumento da participação da carteira do segmento Empresas.
Os resultados do 4T19 também confirmam os avanços concretos na agenda de transformação digital. Focado na
otimização da jornada do cliente, implementou-se mais APIs com parceiros estratégicos e fintechs, e por meio de novas
parcerias como a Hub Fintech e a Getnet, o Pine buscou oferecer produtos diferenciados e serviços justos. Além das
melhorias sistêmicas, passamos por um processo de fortalecimento de cultura com constante evolução das equipes,
incentivando o empreendedorismo e a empatia, e sempre com foco na oferta de um atendimento cada vez mais
personalizado ao cliente. Seguimos determinados no nosso grande propósito de financiar rápido e servir bem
milhares de empresas, em benefício das pessoas.
Em 2019, intensificou-se com sucesso a interação com mercado de capitais, com destaque para aumento de capital
social realizado no 4T19. Em outubro, o Conselho de Administração do Banco aprovou o aumento por meio da
subscrição privada de ações no valor máximo de R$ 100,1 milhões. O processo foi encerrado em 20 de dezembro de
2019, e homologado pelo Bacen no dia 31 do mesmo mês. Foram captados R$ 90,1 milhões, ou seja, 90% do capital
disponível para subscrição. Após aprovação, além do incremento na base acionária, o free float das ações PINE4
cresceu de 29,22% para 35,63%. Encerramos o mês de janeiro de 2020 com 10.572 acionistas, crescimento de
567% nos últimos 12 meses, sendo que o mesmo movimento também pode ser observado no nosso valor de mercado,
que encerrou 2019 em R$ 622 milhões ante R$ 292 milhões no início do ano. Com a capitalização visamos fortalecer a
nossa estrutura de capital considerando a intensificação do novo modelo de negócios, e dar continuidade na cura da
carteira monitorada e venda de ativos não core.
Reforçamos a confiança no nosso modelo de negócio baseado na adoção da estratégia que permitirá a retomada do
crescimento com rentabilidade e de forma sustentável, sempre com transparência e foco visando trazer credibilidade na
gestão e maior relacionamento com nossos stakeholders.
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2018
Desde 2017, quando iniciou a implementação da estratégia de crescimento do Commercial Banking, o Banco Pine fez
importantes investimentos em sua infraestrutura tecnológica, digitalizou seus canais de suporte ao atendimento e
automatizou processos visando maior produtividade e excelência de seus produtos transacionais, através da
implementação da metodologia ágil.
Em sua infraestrutura de sistemas o Banco Pine migrou seu data center para a IBM em ambiente de disponibilidade
7x24, adotando barramento de sistemas de última geração que permite ao Banco Pine a conexão de dados via API com
todos os stakeholders que participam do novo modelo de Open Banking, já adotado nos mercados financeiros Europeu e
Asiático. Os canais de atendimento eletrônicos (IBPJ) e digitais (Pine OnLine e APP Corporate) foram modernizados e
tem recebido crescente capacidades transacionais, que dão conveniência ao cliente Pessoa Jurídica e Física, em
complemento a nossa reconhecida e destacada capacidade de assessorar nossos clientes em financiamentos e
investimentos.
Os processos internos vêm sendo constantemente revistos com a adoção de metodologias ágeis que levam a uma rotina
de melhoria contínua, que como resultante reduzem nossos custos administrativos e de pessoal e aumentam de forma
relevante nossa capacidade de servir com qualidade e agilidade. O empenho na otimização operacional já gerou ganhos
significativos na produção ao longo de 2018, com um aumento de 74,5% nas liberações de operações, aumento de
237,6% nos cadastros e na abertura de contas correntes, houve um aumento de 139,1% ante 2017.
Adotamos a transformação digital como elemento de desenvolvimento da cultura de servir e da evolução de nossas
equipes, focando no principal objetivo de entregar produtos diferenciados, serviços justos e experiência única de uso ao
nosso cliente.
O fechamento de 2018 foi marcado pela consolidação da estratégia de pulverização comercial - focado principalmente
no aumento da penetração no segmento de empresas com faturamento de até R$ 500 milhões - otimização dos
processos internos, aumento da cesta de produtos/serviços e investimento em tecnologia – e retomada do crescimento
da Carteira de Crédito Res. 2.682. Seguindo esse novo modelo, implementamos com sucesso a esteira de dois novos
produtos (Confirming e Multisacado) com alto potencial de geração de receita que já registrou um crescimento
expressivo no ano de 2018.
A atuação no novo segmento se reflete no aumento do número de clientes ativos do Banco Pine, (469 grupos)
representando um acréscimo de 22,8% em comparação com 2017. A carteira do Corporate II teve um forte crescimento
no fechamento de 2018 registrando o valor de R$ 739 milhões (aumento de 91,4% em relação ao trimestre anterior), fato
que consolida a penetração do Banco Pine nesse novo segmento.
O total de captação atingiu R$ 6.379 milhões, apresentando um crescimento de 4,6% se comparado a 2017. O perfil de
captação continua bastante adequado representado, principalmente, por investimento de pessoas físicas, que resultaram
em 85% da captação total, um ticket médio de captação de aproximadamente R$ 80 mil. Importante destacar que
mantivemos o baixo percentual de captações com liquidez diária.
Fomos impactados pela redução da alíquota de CSLL de 20% para 15% sobre o estoque de crédito fiscal do Banco
Pine. Essa medida, juntamente com o impairment e PDD resultaram em um prejuízo líquido contábil de R$ 60 milhões
em 2018. Considerando apenas o prejuízo líquido recorrente o resultado de 2018 apresentou um prejuízo líquido
recorrente de R$ 28 milhões, ante um prejuízo líquido recorrente de R$ 237 milhões em 2017.
Para concluir, o processo de otimização da carteira com a rápida adesão do Banco Pine no novo segmento (Corporate
II), o foco na eficiência operacional e na ampliação da cesta dos novos produtos e autosserviços criaram condições para
que possamos retomar a rentabilidade do Balanço do Banco Pine. Reiteramos a confiança no nosso negócio baseado na
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adoção da estratégia com transparência e foco, gerando credibilidade na gestão e relacionamento com nossos clientes,
investidores e parceiros comerciais.
2017
A economia brasileira cresceu 1% no ano de 2017, totalizando o PIB em R$ 6,559 trilhões, após dois anos de profunda
recessão no país. Apesar do crescimento no ano, a recessão derrubou o PIB em -3,5% em 2015 e -3,5% em 2016, e em
dois anos trouxe o PIB para patamares do primeiro semestre de 2011, ou seja, destruindo o crescimento de seis anos.
A recuperação em 2017 começou pelo setor agropecuário e pelas exportações e ao longo do ano observou-se a melhora
nos resultados do consumo e também dos investimentos. A indústria, após anos consecutivos de queda, também voltou
a produzir. Todos os setores estimulados por um contexto de queda na inflação, saindo de 6,3% em 2016 para 2,9% em
2017 – abaixo do centro da meta, possibilitando uma queda mais abrupta das taxas de juros, que saíram de um patamar
de 13,75% no início do ano para 7,00% ao final de 2017.
O contexto de um cenário econômico positivo somado aos alicerces implementados pela nova gestão, como capital e
liquidez, possibilitaram ao Banco realizar uma reavaliação importante do desempenho dos clientes ao longo de 2017. Em
alguns destes casos a performance de crédito ficou aquém do estimado nos planos de renegociação contratados,
resultando num incremento importante de provisões.
Os resultados desta reavaliação somados às provisões realizadas ao longo de 2017 tiveram um impacto negativo de
aproximadamente R$ 450 milhões no balanço, sendo R$ 375 milhões apenas na linha de provisão para devedores
duvidosos. Desta forma, o Pine passou a ter níveis mais confortáveis de cobertura da carteira de crédito, tanto pela
positiva decorrência da reavaliação efetuada, como pela observada melhora na performance da carteira produzida pela
nova gestão.
Nesse sentido, o resultado contábil do Banco foi negativo de R$ 263 milhões em 2017, comparado a um resultado
negativo de R$ 14 milhões em 2016, representando um retorno sobre patrimônio líquido médio de -25,6% e -1,2%,
respectivamente. A carteira de crédito expandida atingiu R$ 6.163 milhões (redução de 4,4% em relação ao final de
2016). O patrimônio líquido totalizou R$ 908 milhões (queda de 20,9% em comparação ao final de 2016) com uma
Basileia de 12,4%.
Em termos de estratégia de atuação, o Banco fortaleceu e ampliou ainda mais o relacionamento com os seus clientes,
consolidando de maneira importante a base de produtos. Manteve a estratégia de desconcentrar o portfólio de crédito, e
tem incrementado de forma contínua os spreads da carteira. Como consequência, observa-se uma elevação gradual e
consistente da margem financeira (2,7% em 2017 e 1,7% em 2016).
A estratégia de originação de crédito privilegiou operações com tickets médios inferiores a R$ 10 milhões, aumentando a
penetração em novos clientes e buscando retornos adequados para os respectivos níveis de risco e de colaterais. A
mudança gradual da carteira já pode ser observada em alguns indicadores, como a redução do ticket médio de R$ 24
milhões em 2015 para R$ 16 milhões ao final de 2017, além de um aumento de 15% na base de clientes ativos (47
clientes).
O Pine implementou ao longo do ano uma série de novos produtos e serviços ao seu portfólio, com a finalidade de
aumentar a penetração em novos clientes. Com isto, além de tradicionalmente oferecer produtos mais estruturados, o
Banco passa também a oferecer produtos padronizados que visam atender às necessidades imediatas de caixa. Essa
iniciativa possibilitará atender os clientes de maneira mais completa, além de diminuir ainda mais os tickets médios e os
prazos das operações.
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Para sustentar tal estratégia, em dezembro de 2017, o Banco expandiu substancialmente o seu time de originação, com
novos officers dedicados a atender empresas com faturamento inferior a R$ 500 milhões, e também com a ampliação de
produtos via internet banking. Com esta estratégia, o Banco deverá adensar sua penetração nesta faixa de faturamento
ao longo do 2018.
Todas essas iniciativas implementadas posicionam o Banco de maneira competitiva para capturar a melhora no
ambiente econômico e no segmento corporate ao longo de 2018, e criam condições para que possa, de maneira segura,
continuar com a retomada da rentabilidade do negócio.
Indicadores:
A seguir comentários sobre os principais indicadores:
Patrimônio Líquido, Lucro Líquido e ROAE
O Retorno anualizado sobre Patrimônio Líquido Médio encerrou 2019 em -13,8% (redução de 7,1 p.p. em relação a
2018).
O ROAE de 2017 e 2018 atingiu -25,6% e -6,7%, respectivamente. A melhora no indicar é explicada pela redução do
prejuízo líquido em 2018, reflexo do incremento na margem financeira combinada com a redução das despesas
operacionais.
Retorno anualizado siobre o patrimônio líquido médio (ROAE)

2019

2017

2019 x 2018

2018 x 2017

Lucro Líquido (R$ milhões)

(118)

(60)

(263)

98%

-77%

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

841

869

908

-3%

-4%

Patrimônio Anterior (R$ milhões)

869

908

1.148

-4%

-21%

-13,8%

-6,7%

-25,6%

-7,1 p.p.

18,9 p.p.

Retorno anualizado siobre o patrimônio líquido médio ROAE (%)

2018

Índice de Basileia
Em março de 2013, o Bacen tornou público as normas relacionadas à definição de capital e aos requerimentos de capital
regulamentar com o objetivo de implementar no Brasil as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia
(Basileia III). Os principais objetivos são: (i) aperfeiçoar a capacidade de as instituições financeiras absorverem choques
provenientes do sistema financeiro ou dos demais setores da economia; (ii) reduzir o risco de contágio do setor
financeiro sobre o setor real da economia; (iii) auxiliar a manutenção da estabilidade financeira; e (iv) promover o
crescimento econômico sustentável. A aplicação das novas regras de Basileia III iniciou-se em 1º de outubro de 2013.
Os critérios estabelecidos, em 31 de dezembro de 2019, o Índice de Basileia III, calculado a partir do "Consolidado
Financeiro”, foi de 12,3% (12,8% em 2018 e 12,4% em 2017), calculado com base na abordagem padronizada,
mantendo, dessa forma, a compatibilidade do capital com a estrutura de ativos do Banco.
Índice de Basileia
Patrimônio de Referência - PR (R$ milhões)
PR Nível I
PR Nível II
Ativos ponderados pelo risco -RWA (R$ milhões)
Risco de crédito

2019

2018

2017

2019 x 2018

676

698

805

-3,2%

2018 x 2017
-13,3%

594

650

780

-8,7%

-16,6%

82

47

24

72,8%

93,5%

575

572

679

0,6%

-15,7%

534

517

587

3,3%

-12,0%

Risco de mercado

33

35

44

-4,4%

-20,9%

Risco operacional

8

20

48

-61,6%

-57,1%

100

126

126

-20,1%

-0,1%

12,3%

12,8%

12,4%

-0,5 p.p.

0,4 p.p.

Excesso de Patrimônio de Referência (R$ milhões)
Índice de Basileia (%)
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Indicadores da Carteira de Crédito
Operações com atrasos acima de 90 dias (critério de contrato total)
Non-Performing Loans > 90 dias – Consolidado (% da carteira de crédito)
Em Dez.19, o índice teve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, e encerrou o ano em 2,5%. Esta
variação reflete o comportamento pontual da carteira de Grandes Empresas, além do crescimento orgânico da carteira
do segmento Empresas.
O indicador de atrasos acima de 90 dias atingiu 0,9% ao final de 2018, redução de 3,2 p.p. em comparação a 2017.
Neste mesmo ano, houve um pico de inadimplência em setembro impactado pela diminuição da carteira e pela migração
de operações.
Em 2017, a inadimplência encerrou o ano em 4,1%, patamar explicado por poucas operações em atraso mas com tickets
concentrados, que já se encontravam bem provisionadas após a reavaliação da carteira realizada no 3T17.

Índice de Baixas de Provisão
% da carteira de crédito (Inclui títulos e exclui fianças e cartas de crédito a utilizar)
O gráfico abaixo representa o fluxo de baixas para provisão sobre a carteira de crédito por ano. A variação deste
indicador reflete a dinâmica de baixas para prejuízo, após decorridos seis meses da classificação das operações em
rating H, de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil.
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Carteira E-H e Cobertura da carteira E-H
% da carteira de crédito Resolução 2.682
De acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil, operações com atrasos acima de 90 dias devem ter suas
classificações de rating no mínimo no nível E. Desta forma, os indicadores de Carteira E-H e Cobertura da Carteira E-H
refletem a sensibilidade da qualidade da carteira de crédito e seu nível de cobertura, respectivamente.
Ao final de 2019, a carteira E-H atingiu 12,9% da carteira Res. 2.682, representando uma redução de 4,7 p.p. em relação
ao final de 2018. Além disso, o nível de cobertura da carteira E-H teve um crescimento de aproximadamente 25 p.p. em
relação ao final de 2018.
No encerramento de 2018, a carteira E-H representava 17,6% da carteira Res. 2.682, estável em relação ao final de
2017.
Ao final de 2017, a carteira E-H atingiu 17,7% da carteira Res. 2.682, representando uma deterioração significativa em
relação ao final de 2016, como resultado da reavaliação dos clientes realizada no 3T17. Em contrapartida, o nível de
cobertura foi sensivelmente melhor que 2016, atingindo 82,6% ao final de 2017, resultado do importante incremento de
provisão realizado no período.
Carteira E-H e Cobertura da carteira E-H

2019

2018

2017

2019 x 2018

2018 x 2017

Carteira E-H (Res. 2.682) (% total)

12,9%

17,6%

17,7%

-4,7 p.p.

-0,1 p.p.

Cobertura carteira E-H

98,8%

73,4%

82,6%

25,4 p.p.

-9,2 p.p.

b) Estrutura de capital
No estatuto social do Banco Pine não há previsão de cláusulas de resgate de ações.
Abaixo, segue a quebra por linha da estrutura de capital de terceiros e capital próprio:
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31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Capiral Próprio
Capital Social

2019 x 2018

2018 x 2017

-

-

1.202.392

1.112.259

1.112.259

8%

0%

Reservas de capital

-

-

-

-

-

Reservas de lucros

-

-

-

-

-

(745)

(1.135)

(14.521)

-34%

-92%

Ajuste de avaliação patrimonial - TVM
Ações em Tesouraria

-

(39)

(18.876)

-100%

-100%

Prejuízos acumulados

(360.592)

(242.345)

(170.411)

49%

42%

Total do patrimônio líquido

841.055

868.740

908.451

-3%

-4%

Capital de Terceiros
Passivo circulante e não circulante
Depósitos

5.789.255

5.368.449

3.900.604

8%

38%

Captações no mercado aberto

345.394

358.692

398.003

-4%

-10%

Recursos de aceites e emissão de títulos

534.376

497.279

1.240.655

7%

-60%

6.397

4.719

6.768

36%

-30%

122.915

313.982

750.942

-61%

-58%

2.044.069

1.671.893

1.151.960

Dívida subordinada

131.457

75.495

41.017

74%

84%

Outras obrigações

291.501

106.308

111.907

174%

-5%

Total de capital de terceiros

9.265.363

8.396.817

7.601.856

10%

10%

Total de estrutura de capital (próprio + de terceiros)

10.106.418

9.265.557

8.510.307

9%

9%

Relações interfinanceiras/ interdependências
Obrigações por empréstimos e repasses
Instrumentos financeiros e derivativos

45%

Estrutura de Capital
Número de ações

2019

2018

2017

ON

75.577.842

65.178.483

65.178.483

PN

72.579.922

55.989.801

53.457.896

148.157.764

121.168.284

118.636.379

Subtotal
Ações em Tesouraria
Total

-

3.740

2.535.645

148.157.764

121.172.024

121.172.024

As tabelas abaixo demonstram a composição acionário do Banco:
2019
Controlador

ON

PN

Total

%

75.577.842

15.160.302

90.738.144

61,24%

Administradores

-

4.635.504

4.635.504

3,13%

Free Float

-

52.784.116

52.784.116

35,63%

Pessoas Físicas

29.335.790

29.335.790

19,80%

Insitucionais Locais

18.783.696

18.783.696

12,68%

Estrangeiros

1.444.635

1.444.635

0,98%

DEG

1.114.914

1.114.914

0,75%

Proparco

2.105.081

2.105.081

1,42%

72.579.922

148.157.764

100,00%

Total

75.577.842

Tesouraria
Total

-

-

-

0,00%

75.577.842

72.579.922

148.157.764

100,00%

2018
ON
C ontrolador

65.178.483

PN
16.430.104

Total
81.608.587

%
67,35%

Administradores

-

5.053.804

5.053.804

4,17%

Free Float

-

34.505.893

34.505.893

28,48%

Pessoas Físicas

-

13.715.832

13.715.832

11,32%

Institucionais Locais

-

11.321.674

11.321.674

9,34%

Estrangeiros

-

1.781.592

1.781.592

1,47%

DEG

-

5.581.714

5.581.714

4,61%

Proparco

-

2.105.081

2.105.081

1,74%

55.989.801

121.168.284

100,00%

Total
Tesouraria
Total

65.178.483
65.178.483

3.740

3.740

0,00%

55.993.541

121.172.024

100,00%
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2017
ON
C ontrolador

65.178.483

PN
17.228.694

Total
82.407.177

%
68,0%

Administradores

-

5.928.595

5.928.595

4,9%

Free Float

-

30.300.607

30.300.607

25,0%

Pessoas Físicas

-

9.233.022

9.233.022

7,6%

Institucionais Locais

-

10.465.719

10.465.719

8,6%

Estrangeiros

-

2.915.071

2.915.071

2,4%

DEG

-

5.581.714

5.581.714

4,6%

Proparco

-

2.105.081

2.105.081

1,7%

53.457.896

118.636.379

97,9%

Total
Tesouraria
Total

65.178.483
65.178.483

2.535.645

2.535.645

2,1%

55.993.541

121.172.024

100,0%

Em outubro de 2019 houve o cancelamento de 629 ações preferencias mantidas em tesouraria sem valor nominal, de
emissão de Companhia, sem redução do valor do capital social. Ainda em outubro o Conselho de Administração do
Banco aprovou o Aumento do Capital Social por meio da subscrição privada de ações no valor máximo de R$ 100,1
milhões. O processo foi encerrado em 20 de dezembro de 2019, e homologado pelo Bacen no dia 31 do mesmo mês.
Foram captados R$ 90,1 milhões, ou seja, 90% do capital disponível para subscrição, representado por 26.986.369,
sendo 10.399.359 ordinárias e 16.587.010 preferenciais.
Desta forma, em 31 de dezembro de 2019 o Banco Pine comtemplava 148.157.764 ações, sendo 75.577.842 ordinárias
e 72.579.922 preferenciais.
Em 31 de dezembro de 2018 contemplava 65.178.483 ações ordinárias e 55.993.541 ações preferenciais, totalizando
121.172.024 ações de sua emissão. Das ações preferenciais, 3.740 estavam em tesouraria.
Em 31 de dezembro de 2017 contemplava 65.178.483 ações ordinárias e 55.993.541 ações preferenciais, totalizando
121.172.024 ações de sua emissão. Das ações preferenciais, 2.535.645 estavam em tesouraria.
O Banco continua listado no nível 2 de governança corporativa na B3. Os Diretores do Banco Pine entendem que essa
estrutura de capital era adequada para gerenciar seus negócios.
Plano de recompra de ações
2019
Durante o ano de 2019 o Banco Pine não realizou nenhum plano de recompra de ações.
2018
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Após o encerramento do plano de recompra de ações, em 17 de janeiro de 2018, não foi aprovado nenhum programa de
recompra de ações.
2017
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de janeiro de 2017, foi deliberada a autorização para a
aquisição de ações de própria emissão do Pine em até 500.000 ações preferenciais, para permanência em tesouraria e
posterior alienação ou cancelamento, bem como pagamento de remuneração variável de diretores estatutários do Banco
nos termos da Resolução CMN 3.921/2010. Foram recompradas 43.300 ações pelo montante de R$ 128,6 mil ao custo
médio de R$2,97. O plano vigorou até 17 de janeiro de 2018.
O Banco comunicou ao mercado, através de Fato Relevante, na data de 08 de janeiro de 2018, que atingiu o free float
de 25,01%. Desta forma, o Banco finalizou o processo de reenquadramento do percentual mínimo exigido pelo
regulamento do Nível 2 da B3 com grande antecedência ao prazo estipulado pela B3, conforme Fato Relevante
divulgado em 01/10/2015.
Atualmente não existe nenhum programa de recompra de ações vigente no Banco Pine.

Descrição

Data limite
Total de
Ações
Data da
para
ações
preferenciais Valor total
aprovação aquisição das
aprovadas adquiridas
ações

Reunião do Conselho de Administração

18/01/2017

17/01/2018

500.000

43.300

Custo
médio

0.128

2,97

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
O Conselho Monetário Nacional, por intermédio da Resolução 4.090/2012, emitida pelo Banco Central do Brasil,
determinou que as Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
devem manter sistemas de controles estruturados que possibilitem o acompanhamento permanente das posições
assumidas de forma a evidenciar o risco de liquidez decorrente de suas atividades, considerando a complexidade e a
natureza de suas operações bem como as diretrizes principais referentes ao Plano de Contingência que devem conduzir
ao equilíbrio financeiro desejado em cenário adverso.
O risco de liquidez é definido como a possibilidade da ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos
exigíveis que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes
moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
O controle e monitoramento do risco de liquidez no Conglomerado Banco Pine é realizado por área independente das
áreas de negócios. O processo de gerenciamento do risco de liquidez consiste nas seguintes funções e
responsabilidades:
• Comitê de Ativos e Passivos (ALCO) é responsável pela adoção de diretrizes, medidas e ações que direcionem o
processo de gestão do risco de liquidez;
• ALM na Tesouraria é responsável pelo gerenciamento diário das posições, dos fluxos diários e da estrutura do funding
gap;
• Gerência de Riscos de Liquidez & Mercado efetua o controle e monitoramento diário das posições, fluxos e
indicadores, bem como a manutenção das bases, análises e simulações;
• Conselho de Administração efetua aprovações dos limites, políticas e estratégias.
O controle do Risco de Liquidez é efetuado com base nos seguintes conceitos:
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• Liquidez Target: o montante desejado da liquidez e definido com metodologia interna para o Comitê ALCO, onde deve
considerar o patamar ótimo para a gestão mais eficiente dos fluxos dos recursos, a exposição ao risco de liquidez e a
manutenção da continuidade das operações;
• Liquidez Mínima: o montante definido para o nível mínimo de Liquidez na data e para o acionamento do Plano de
Contingência;
• Estresses de Liquidez: aplicação de testes de cenários adversos de uma potencial crise de liquidez e/ou de
alterações nos parâmetros de mercado que possam resultar na incapacidade de honrar suas obrigações;
O monitoramento é efetuado através de indicadores do risco de liquidez da seguinte forma:
• Limite Operacional: são limites que não devem ser extrapolados e, caso ocorra, o ALCO e ALM na Tesouraria devem
adotar medidas corretivas para recuperação mais imediata;
• Nível de Alerta: são indicadores que visam auxiliar a administração na gestão da liquidez e podendo ser extrapolados,
e caso ocorra, ALCO e ALM na Tesouraria devem planejar/gerenciar medidas corretivas para recuperação.
Para minimizar os impactos de uma crise de liquidez, o Conglomerado PINE tem elaborado um plano de contingência,
com uma metodologia que permita a manutenção de um caixa mínimo de forma a garantir o pagamento de obrigações
correntes. O Plano de Contingência de Liquidez estabelece um conjunto de medidas, procedimentos e responsabilidades
a serem adotados em situações de contingência de liquidez.
A adoção do plano de contingência prevê uma sequência de fases, para as quais são definidas ações gradativas sempre
visando à recomposição das suas disponibilidades conforme segue:
1ª fase – Detecção de uma situação de crise de liquidez;
2ª fase - Identificação das causas de crise de liquidez;
3ª fase – Definição das ações a serem aplicadas
Os Diretores do Pine entendem que o Banco tem uma política conservadora em relação ao seu caixa, seguem abaixo
alguns indicadores:

Indicador de Caixa (R$) e Caixa sobre PL (%)
O caixa do Banco foi de 1,6 bilhão no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, o que representou 190% do
patrimônio líquido neste mesmo período.
Ao final de 2018 o caixa totalizou R$ 1,9 bilhão, representando 216% do Patrimônio Líquido do período, comparado a um
caixa de R$ 1,7 bilhão ao final de 2017 (182% do PL).
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Indicador de caixa sobre depósitos
O indicador de caixa sobre depósito atingiu 28% ao final de 2019, comparado a 35% em 2018 e 34% em 2017. A queda
no indicador deve-se pelo crescimento importante de depósitos, saindo de R$ 4,9 bilhões ao final de 2017, para R$ 5,8
bilhões ao final de 2019. Importante destacar que o aumento nos depósitos foi de forma pulverizada, sendo que 87%
destes estão concentrados em Pessoas Físicas, com ticket médio ao redor de R$ 70 mil e prazos acima de 19 meses.
34%

35%
28%

2017

2018

2019

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas
As fontes de captação do Banco Pine são diversificadas, com o objetivo de evitar descasamentos de prazos e taxas de
juros.
As principais fontes de captação do Banco são:
% Variação
R$ milhares

31/12/2019

% Total

31/12/2018

% Total

Depósitos à vista

81.081

1,2%

87.447

1,4%

Depósitos interfinanceiros

67.049

1,0%

91.130

1,4%

Depósitos a prazo

5.641.125

84,2%

5.189.872

81,4%

Letras financeiras

10.853

0,2%

25.445

Letras de crédito imobiliário - LCI

260.879

3,9%

Letras de crédito do agronegócio - LCA

262.645

3,9%

Debêntures

120.389

(2019-2018)

% Variação
31/12/2017

% Total

(2018-2017)

-7,3%

13.929

0%

527,8%

-26,4%

103.452

2%

-11,9%

8,7%

3.783.223

62%

37,2%

0,4%

-57,3%

88.449

1%

-71,2%

213.225

3,3%

22,3%

774.063

13%

-72,5%

258.609

4,1%

1,6%

378.143

6%

-31,6%

1,8%

123.689

1,9%

-2,7%

167.936

3%

-26,3%

-

0,0%

-

0,0%

-

-

0%

-

Obrigações por empréstimos e repasses

122.915

1,8%

313.982

4,9%

-60,9%

750.942

12%

-58,2%

Divida subordinada

131.457

2,0%

75.495

1,2%

74,1%

41.017

1%

84,1%

-

-

-

0,0%

-

-

0%

-

6.698.393

100,0%

6.378.894

100,0%

5,0%

6.101.154

100%

4,6%

Fontes de captação

Emissões externas

Obrigações por cotas de fundos de investimento
Total de captações
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2019
O total de captação atingiu R$ 6.698 milhões em dezembro de 2019, apresentando um aumento de 5,0% em relação a
2018. Permanecemos com uma carteira diversificada e continuamos praticando prazos e condições adequadas ao perfil
dos ativos. As captações com pessoas físicas representaram 86,9% do total de funding todas originadas por meio das
mais de 60 distribuidoras que operamos, ou pelo Pine Online, nossa plataforma de investimentos A plataforma digital
tem performado acima das expectativas, e atualmente figura entre os cinco maiores canais de captação do Banco.
2018
O total de captação atingiu R$ 6.378 milhões em dezembro de 2018, apresentando um aumento de 4,6% em relação a
2017. Destacamos o aumento de 37,2% em depósitos a prazo, fruto do alongamento do passivo e do planejamento da
estratégia de crescimento da carteira do corporate I e II para o ano de 2019.
2017
O total de captação atingiu R$ 6.101 milhões em dezembro de 2017, apresentando uma queda de 2,4% no trimestre e
crescimento de 7,2% em doze meses. Destaque para o crescimento de 49,2% em doze meses nos depósitos a prazo,
representado pela distribuição de CDBs para pessoas físicas, com ticket médio ao redor de R$ 70 mil, com prazos e
custos atrativos.
Em continuidade ao processo de pulverização da captação, o Banco lançou ao final de julho sua plataforma de
investimentos, o Pine Online, com o objetivo de pulverizar ainda mais a distribuição de produtos de renda fixa como
CDB, LCAs e LCIs.
PINE ONLINE
Ao final de Julho de 2017, o Banco lançou sua nova plataforma de investimentos, o Pine Online, com foco na captação
de pessoas físicas por meio da distribuição de produtos de renda fixa, como LCAs, LCIs e CDBs. A plataforma digital
tem performado acima das expectativas planejadas para usuários cadastrados e volumes aplicados e hoje figura entre
os cinco maiores canais de captação do Banco, com potencial de crescimento.
Com isso, o Pine Online veio para fortalecer o Pine, que passa a abranger um escopo maior de clientes, ao passo que
também auxilia na redução nos custos de captação, nos dando ainda mais vantagens frente ao mercado.
e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende
utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
O Banco Pine prevê em sua política de gestão do risco de liquidez as medidas a serem tomadas em caso de deficiências
de liquidez. Estas ações incluem o incentivo à captação de depósitos a prazo, incremento nas emissões de títulos no
mercado externo, reavaliação dos investimentos já aprovados, a diminuição temporária do ritmo de concessão de
créditos e acionamento de captação via linha emergencial junto ao FGC.
Para minimizar os impactos de uma crise de liquidez, o Conglomerado PINE tem elaborado um plano de contingência,
com uma metodologia que permita a manutenção de um caixa mínimo de forma a garantir o pagamento de obrigações
correntes. O Plano de Contingência de Liquidez estabelece um conjunto de medidas, procedimentos e responsabilidades
a serem adotados em situações de contingência de liquidez.
A adoção do plano de contingência prevê uma sequência de fases, para as quais são definidas ações gradativas sempre
visando à recomposição das suas disponibilidades conforme segue:
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1ª fase – Detecção de uma situação de crise de liquidez;
2ª fase - Identificação das causas de crise de liquidez;
3ª fase – Definição das ações a serem aplicadas.
Conforme descrito anteriormente no item 10.1 (c) acima, o Banco adota políticas e práticas que visam minimizar a
possibilidade de ocorrências de contingências de liquidez. Na opinião dos diretores do Banco, o nível confortável de
reservas de caixa gerencial, aliado à gestão prudencial do fluxo futuro de caixa da instituição, garantem a preservação
da situação de liquidez do Banco ao longo do tempo.
f)

Níveis de endividamento e características das dívidas

i.

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

O Banco tem como uma das principais fontes de financiamentos as captações de recursos via depósitos e recursos de
aceites e emissão de títulos. Abaixo apresentamos tabela com abertura total das captações de recursos por tipo e sua
respectiva representatividade sobre o total.
% Variação
R$ milhares
Depósitos
Depósitos à vista
Depósitos interfinanceiros
Depósitos a prazo
Obrigações por operações Compromissadas
Debêntures

31/12/2019

% Total

31/12/2018

% Total

5.789.255

86,4%

5.368.449

81.081

1,2%

87.447

% Variação

(2019-2018)

31/12/2017

% Total

84,2%

7,8%

3.900.604

64%

37,6%

1,4%

-7,3%

13.929

0%

527,8%
-11,9%

(2018-2017)

67.049

1,0%

91.130

1,4%

-26,4%

103.452

2%

5.641.125

84,2%

5.189.872

81,4%

8,7%

3.783.223

62%

37,2%

120.389

1,8%

123.689

1,9%

-2,7%

167.936

3%

-26,3%
-26,3%

120.389

1,8%

123.689

1,9%

-2,7%

167.936

3%

Recursos de aceites e emissão de títulos

534.377

8,0%

497.279

7,8%

7,5%

1.240.655

20%

-59,9%

Recursos de letras de crédito imobiliário

260.879

3,9%

213.225

3,3%

22,3%

774.063

13%

-72,5%

Recursos de letras de crédito do agronegócio

262.645

3,9%

258.609

4,1%

1,6%

378.143

6%

-31,6%

Recursos de letras financeiras

10.853

0,2%

25.445

0,4%

-57,3%

88.449

1%

-71,2%

0,0%

-

0,0%

-

-

0%

-

122.914

1,8%

313.982

4,9%

-60,9%

750.942

12%

-58,2%

Empréstimos no exterior

22.516

0,3%

29.887

1,6%

-24,7%

123.906

2%

-75,9%

Repasses do país – instituições oficiais

50.414

0,8%

104.496

0,5%

-51,8%

365.076

6%

-71,4%

Repasses do exterior

49.984

0,7%

179.599

2,8%

-72,2%

261.960

4%

-31,4%

Outras obrigações

131.457

2,0%

75.495

1,2%

74,1%

41.017

1%

84,1%

Divida subordinada

131.457

2,0%

75.495

1,2%

74,1%

41.017

1%

84,1%

Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior Obrigações por empréstimos e repasses

Obrigações por cotas de fundos de investimento
Total

-

0,0%

-

0,0%

-

-

0%

-

6.698.393

100,0%

6.378.894

100,0%

5,0%

6.101.154

100%

4,6%

Captação

via

depósitos por prazo de emissão
Os diretores do Pine comentam que:

2019
A carteira de depósitos totalizou R$ 5.789,3 milhões e R$ 5.368,5 milhões em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
respectivamente, ocasionando um aumento de R$ 420,8 milhões. Nos últimos doze meses, destaque para o importante
crescimento e pulverização dos depósitos a prazo via pessoas físicas por meio da distribuição de CDBs para o mercado
de private banking e broker dealers.
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Depósitos
à vista

Depósitos

Depósitos

a prazo

interfinanceiros

81.081

-

-

Até 30 dias

-

238.385

1.006

De 31 a 60 dias

-

101.292

-

De 61 a 90 dias

-

61.168

-

De 91 a 180 dias

-

539.903

-

De 181 a 360 dias

-

874.740

66.043

-

3.825.637

-

81.081

5.641.125

67.049

Sem vencimento

Acima de 360 dias
Total

2018
A carteira de depósitos totalizou R$ 5.368,5 milhões e R$ 3.900,6 milhões em 31 de dezembro de 2018 e 2017,
respectivamente, ocasionando um aumento de R$ 1.467,8 milhões. Nos últimos doze meses, destaque para o
importante crescimento e pulverização dos depósitos a prazo via pessoas físicas através da distribuição de CDBs
para o mercado de private banking e broker dealers.
Depósitos
à vista

Depósitos

Depósitos

a prazo

interfinanceiros

87.447

-

-

Até 30 dias

-

48.848

-

De 31 a 60 dias

-

70.494

-

De 61 a 90 dias

-

67.014

-

De 91 a 180 dias

-

444.320

-

De 181 a 360 dias

-

956.141

36.103

-

3.603.055

55.027

87.447

5.189.872

91.130

Sem vencimento

Acima de 360 dias
Total

2017
A carteira de depósitos totalizou R$ 3.900,6 milhões e R$ 2.598,1 milhões em 31 de dezembro de 2017 e 2016,
respectivamente, ocasionando um aumento de R$ 1.302,5 milhões. Nos últimos doze meses, destaque para o
importante crescimento e pulverização dos depósitos a prazo via pessoas físicas através da distribuição de CDBs
para o mercado de private banking e broker dealers.
Depósitos
à vista

Depósitos

Depósitos

a prazo

interfinanceiros

13.929

-

-

Até 30 dias

-

126.690

13.067

De 31 a 60 dias

-

69.148

8.131

De 61 a 90 dias

-

52.041

219

De 91 a 180 dias

-

520.831

55.941

De 181 a 360 dias

-

1.118.779

26.094

Acima de 360 dias

-

1.895.734

-

13.929

3.783.223

103.452

Sem vencimento

Total

Captação via recursos de aceites e emissão de títulos
Os diretores do Pine explicam que:
2019
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A captação via recursos de aceites e emissão de títulos totalizou R$ 534,4 milhões e R$ 497,3 milhões em 31 de
dezembro de 2019 e 2018, respectivamente, aumento de R$ 37,1 milhões. A nova estratégia do banco tem garantias
mais focadas em recebíveis do que garantia em alienação fiduciárias de terras e imóveis. Nesse sentido, uma vez
vencidos os lastros, o banco diminui as emissões de LCI / LCA e as substitui por CDBs, dado que pode ser demonstrado
no comparativo de capitação total.
Letras de crédito imobiliário
Letras de crédito do agronegócio

Até
3 m eses

De 3 a
12 m eses

De 1 a
3 anos

165.142

62.803

32.934

260.878

46.097

216.548

-

262.645

343

2.132

8.379

211.582

281.482

41.312

Letras financeiras
Total

De 3 a
5 anos

De 5 a
15 anos

Total

10.853
-

-

534.376

2018
A captação via recursos de aceites e emissão de títulos totalizou R$ 497,3 milhões e R$ 1.240,6 milhões em 31 de
dezembro de 2018 e 2017, respectivamente, ocasionando uma diminuição de R$ 743,4 milhões. A nova estratégia do
banco tem garantias mais focadas em recebíveis do que garantia em alienação fiduciárias de terras e imóveis. Nesse
sentido, uma vez vencidos os lastros, o banco diminui as emissões de LCI / LCA e as substitui por CDBs, dado que pode
ser demonstrado no comparativo de capitação total.

Letras de crédito imobiliário
Letras de crédito do agronegócio

Até
3 m eses

De 3 a
12 m eses

De 1 a
3 anos

De 3 a
5 anos

De 5 a
15 anos

Total

15.922

190.622

6.681

-

-

213.225

193.679

64.930

-

-

-

258.609

-

15.714

5.610

4.121

-

25.445

209.601

271.266

12.291

4.121

-

497.279

Letras financeiras
Total

2017
A captação via recursos de aceites e emissão de títulos totalizou R$ 1.240,7 milhões e R$ 1.570,7 milhões em 31 de
dezembro de 2017 e 2016, respectivamente, ocasionando uma diminuição de R$ 330,0 milhões. A queda nesta linha é
explicada pelo vencimento de emissão externa no valor de R$ 94,0 milhões, além da queda das emissões de LCA e
vencimentos de LF.
Até
3 m eses

De 3 a
12 m eses

De 1 a
3 anos

De 3 a
5 anos

De 5 a
15 anos

Total

Letras de crédito imobiliário

120.316

489.390

164.357

-

-

774.063

Letras de crédito do agronegócio

108.764

243.352

26.027

-

-

378.143

6.989

59.972

15.235

6.253

-

88.449

236.069

792.714

205.619

6.253

-

1.240.655

Letras financeiras
Total

Moeda de

Taxa de

Em issão

juros

Vencim ento
Final

2017

2016

CLP

6,0% a.a + Var.UF

Dez/2017

-

85.762

Total

-

85.762

Circulante
(1)
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior liquidada em 11 de dezembro de 2017 no valor de R$94.004.

-

85.762

Tranche original - US$
73.000

(1)

Dívida Subordinada
A diretoria do Pine também comenta que:
Em 2019, a dívida subordinada somou R$ 131,5 milhões, ante R$ 75,5 milhões em 2018, aumento de R$ 56 milhões em
relação ao ano de 2018.
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Valor

Taxa de juros

2019

2018

Letras Financeiras
De 1 a 3 anos

16.500

100% do CDI

54.685

De 3 a 5 anos

29.915

130% do CDI

30.399

-

De 5 a 15 anos

44.076

134% do CDI

46.373

28.380

131.457

75.495

Total

47.115

A dívida subordinada totalizou R$ 75,5 milhões e R$ 41,0 milhões em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente,
aumento de R$ 34,8 milhões.
Emissão

Vencimento

Privada

01/11/2024

Letras Financeiras

Valor
R$ 44.145

Taxa de juros
147,17% do CDI

Total
Total do circulante

2018

41.017

75.495

41.017

-

Total do exigível a longo prazo

2017

75.495

75.495

341
40.676

A dívida subordinada totalizou R$ 41,0 milhões e R$ 168,7 milhões em 31 de dezembro de 2017 e 2016,
respectivamente, redução de R$ 127,7 milhões. Essa linha foi impactada pelo vencimento de R$ 118,1 milhões de
emissão externa PINE17 em janeiro de 2017.

Fixed Rate Notes

(1)

Letras Financeiras

2017

Em issão

Vencim ento

Pública

06/01/2017

US$125.000

8,75% a.a

-

Privada

06/12/2021

R$ 16.800

141,45% do CDI

Valor

Taxa de juros

2016
118.172

41.017

50.549

Total

41.017

168.721

Circulante

41.017

133.293

-

35.428

Total do exigível a longo prazo
(1)
Dívida subordinada liquidada em 06 de janeiro de 2017 no valor de R$118.093.

ii.

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

O Banco Pine não possui outras relações de longo prazo com instituições financeiras, além daquelas mencionadas
acima.
iii.

grau de subordinação entre as dívidas

A diretoria do Banco Pine informa que na ocorrência das hipóteses de liquidação extrajudicial ou de decretação de
falência do Banco, a Lei atribui uma ordem de prioridade de pagamento entre as diversas classes de credores da massa.
Especificamente com relação às dívidas que compõem o endividamento do Pine, deve ser observada a seguinte ordem
de pagamento: (i) dívidas com garantia real – até o limite do ativo dado em garantia; (ii) dívidas quirografárias; e (iii)
dívidas subordinadas.
iv.

eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos
valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas
restrições

Os diretores informam que, ao final de dezembro de 2019, possuíamos covenants financeiros nos contratos de
financiamentos firmados com Proparco – Groupe Agence Française de Développement, protegidos por cláusulas de
confidencialidade entre as partes. Estes covenants têm o objetivo de acompanhar, trimestralmente, os fundamentos do
Banco através dos seguintes índices:
i)

Adequação de Capital:
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a. Basileia
b. Patrimônio de Referência / RWA
ii)

Risco de Liquidez e Mercado:
a. Gap de Liquidez
b. Exposição Cambial / PR

iii)

Limites de Exposição:
a. Maior exposição de um cliente / Patrimônio de Referência
b. Maiores exposições (20 clientes) / Patrimônio de Referência
c.

iv)

Concentração de um único setor / Carteira Expandida

Indicadores de Performance
a. Custo operacional / Receita operacional

v)

Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

O Banco Pine está sujeito aos parâmetros exigidos pelas autoridades monetárias, de acordo com os princípios de
Basileia.
A Administração julga adequado o atual nível do índice de Basileia (12,3% com base no Consolidado Prudencial, sendo
10,8% de Nível I e 1,5% de Nível II), levando em consideração que supera em 1,8 pontos percentuais o mínimo exigido
pelas autoridades (10,5%). Além disto, há restrições com relação à concentração de risco de no máximo 25% do
Patrimônio de Referência para uma pessoa ou grupo de pessoas agindo isoladamente ou em interesse comum. Ao final
de 2019, o limite era de R$ 168,9 milhões (25% do PR).
vi)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Balanço Patrimonial Consolidado
Principais alterações nas contas do Balanço Patrimonial Consolidado, apresentando abaixo um comparativo entre os
períodos e os principais eventos que impactaram as linhas:
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Análise Vertical
R$ milhões

Análise Horizontal

Dez-19

Dez-18

Dez-17

Dez-19

Dez-18

Dez-17

2019 x 2018

2018 x 2017

Disponibilidades

83

229

167

0,8%

2,5%

2%

-64%

37,0%

Aplicações interfinanceiras de liquidez

38

1.261

1.242

0,4%

13,6%

14%

-97%

1,5%

4.687

3.290

2.514

46,2%

35,4%

29%

42%

30,8%

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
Relações interfinanceiras

2

1

1

0,0%

0,0%

0%

82%

65,8%

Operações de crédito

3.507

3.005

3.952

34,6%

32,3%

46%

17%

-23,9%

(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa

(449)

(388)

(580)

-4,4%

-4,2%

-7%

16%

-33,0%

Operações de crédito - líquido

3.058

2.617

3.372

30,2%

28,1%

39%

17%

-22,4%

Outros créditos

2.241

1.794

1.195

22,1%

19,3%

14%

25%

50,2%

32

110

110

0,3%

1,2%

1%

-71%

-0,4%

Investimentos

20

108

108

0,2%

1,2%

1%

-82%

0,3%

Imobilizado de uso

10

2

2

0,1%

0,0%

0%

498%

-29,1%

Permanente

Intangíveis

3

0

0

0,0%

0,0%

0%

568%

-2,9%

10.140

9.301

8.601

100,0%

100,0%

100%

9%

8,1%

Passivo

9.299

8.432

7.692

91,7%

90,7%

100%

10%

9,6%

Depósitos

Ativo Total

5.789

5.368

3.901

57,1%

57,7%

100%

8%

37,6%

Captações no mercado aberto

345

359

398

3,4%

3,9%

100%

-4%

-9,9%

Recursos de aceites e emissão de títulos

534

497

1.241

5,3%

5,3%

100%

7%

-59,9%

6

5

7

0,1%

0,1%

100%

36%

-30,3%

123

314

751

1,2%

3,4%

100%

-61%

-58,2%

2.044

1.672

1.152

20,2%

18,0%

100%

22%

45,1%

Outras obrigações

423

182

153

4,2%

2,0%

100%

133%

18,9%

Resultado de exercícios futuros

34

36

90

0,3%

0,4%

100%

-5%

-60,5%

Relações interfinanceiras /interdependentes
Obrigações por empréstimos e repasses
Instrumentos financeiros derivativos

Patrimônio líquido
Passivo + Patrimônio líquido

841

869

908

8,3%

9,3%

100%

-3%

-4,4%

10.140

9.301

8.601

100,0%

100,0%

100%

9%

8,1%

Os Diretores do Pine informam que:

Ativos
Aplicações interfinanceiras de liquidez
O saldo de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizou R$ 38 milhões em 2019, uma redução de 97% em
relação a 31 de dezembro de 2018. Esta variação deu-se ao fato de que ao final do ano anterior 100% das
aplicações estavam com vencimento em até 3 meses, ou seja, no final do 1T19 já havia ocorrido uma redução
substancial neste indicador. Durante o 2019 não ocorreram aplicações interfinanceiras com vencimento superior a 3
meses, assim, apesar das oscilações durante o ano, encerrou o exercício no patamar mencionado.
O saldo de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizou R$ 1.260 milhões em 2018, uma variação residual em
comparação com o ano anterior.
O saldo de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizou R$ 1.242 milhões em 2017, um crescimento de 111,6%
em relação ao ano anterior. Esta variação se deu: (i) pelo aumento importante nas aplicações de posições
disponíveis em operações de compromissadas, que são garantidas por títulos públicos federais; e (ii) redução nas
aplicações em moedas estrangeiras.
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
Em 31 de dezembro de 2019, os títulos e valores imobiliário e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$
3.686,6 milhões, um aumento de 42% em relação ao mesmo período de 2018, principalmente devido ao
crescimento de 211% nos títulos públicos.
O saldo da conta de títulos e valores mobiliários e derivativos aumentou 30,8% atingindo R$ 3.289,7 milhões ao
final de 2018, comparado com R$ 2.514,5 em 2017, em consequência, principalmente, do aumento de títulos
públicos e de derivativos - influenciado principalmente por conta da variação de 17% da Ptax de 2017 para 2018.
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O saldo da conta de títulos e valores mobiliários e derivativos reduziu 8,4% atingindo R$ 2.514,5 milhões ao final de
2017, comparado com R$ 2.744,8 em 2015, em consequência, princi palmente, da queda da carteira própria de
títulos públicos e debêntures disponíveis para venda.
Operações de crédito
A carteira de crédito de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central, que inclui as operações com devedores
por compra de valores e bens e excluí a carteira de fianças e títulos privados, apresentou um crescimento 16,7%
em 2019/2018 e totalizou R$ 3.507,0 milhões ao final de 2019. Este crescimento foi impulsionado, principalmente,
pelo aumento da carteira do segmento Empresas (grupos com f aturamento anual de até R$ 500 milhões).
Assim como em 2018, o Banco deu continuidade na pulverização da carteira, atingindo um ticket médio de R$ 3,8
milhões no segmento empresas e assim aumentando a base de novos clientes e buscando spreads adequados
para os respectivos níveis de risco e de colaterais. Esta mudança pode ser observada em também como a redução
do ticket médio para R$ 7,4 milhões ao final de 2019, se comparado aos R$ 8,7 milhões no ano anterior e com o
crescimento de 23,7% na base grupos totalizando 580 os 469 grupos em 2018, liderado principalmente pela maior
relevância do segmento Empresas (+ 67% grupos 2019/2018).
Na comparação 2018/2017, observa-se uma redução de 23,9% na carteira de crédito, que totalizou R$ 3.005,3 em
Dez.18. A queda se justifica pela implementação da estratégia de pulverização do banco no segmento do corporate
II (atual segmento “Empresas”) e redução no saldo do ticket médio da carteira comercial. A maior queda se deu nas
linhas de repasses (-66,4%), seguido pela queda em trade finance (-26,6%) finalizando com a queda na linha de
capital de giro (-19,7%).
Continuamos ao longo de 2018 com a pulverização da carteira de crédito, originando operações com ticket médio
abaixo de R$ 4 milhões, aumentando a penetração em novos c lientes e buscando spreads adequados para os
respectivos níveis de risco e de colaterais. A mudança gradual da carteira já pode ser observada em alguns
indicadores, como a redução do ticket médio para R$ 8,7 milhões ao final de 2018, quase metade se compar ado a
R$ 16 milhões no ano anterior, além do aumento expressivo da base grupos para 469 (22,8%), ante os 382 grupos
em 2017.
A carteira de crédito de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central, que inclui as operações com devedores
por compra de valores e bens e excluí a carteira de fianças e títulos privados, cresceu 3,2% atingindo R$ 3.951,5
milhões ao final de 2017, comparado com R$ 3.830,0 milhões no ano anterior. O crescimento se deu através do
aumento das operações na linha de capital de giro (+12,9%), que mais que compensou a queda nas linhas de
repasses (-28,3%) e trade finance (-33,7%).
Continuamos ao longo de 2017 com a pulverização da carteira de crédito, originando operações com ticket médio
abaixo de R$ 10 milhões, aumentando a penetração em novos clientes e buscando spreads adequados para os
respectivos níveis de risco e de colaterais. A mudança gradual da carteira já pode ser observada em alguns
indicadores, como a redução do ticket médio para R$ 16 milhões ao final de 2017, comparado a R$ 18 milhões no
ano anterior, além de um aumento da base grupos.
Provisão para operações de crédito e outros créditos de liquidação duvidosa
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O saldo de provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa sofreu um aumento de 15,7% no exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, atingindo R$ 448,9 milhões, comparado a R$ 388,1 milhões ao final do ano anterior. Esta
variação deve-se em grande parte pela constituição de R$ 92,0 milhões de provisão, com a compensação de R$ 31,3
milhões de baixa para prejuízo, enquanto em 2018 houve uma reversão de provisão de R$ 79,8 milhões e baixas para
prejuízo no total de R$ 111,6 milhões.
O saldo de provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa teve uma queda importante de 33,0% em 2018,
atingindo R$ 388,1 milhões, comparado a R$ 579,5 milhões ao final do ano anterior. No ano o impacto da redução se
deve principalmente pelo fato da consolidação das propriedades de créditos que já estavam provisionados.
O saldo de provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa teve um aumento importante de 155,7% no
período, atingindo R$ 579,5 milhões ao final de 2017, comparado a R$ 226,7 milhões ao final do ano anterior. Ao longo
de 2017, essa linha do balanço foi impactada principalmente pela constituição de R$ 375,4 milhões de provisão,
resultado da reavaliação dos clientes efetuada pela nova gestão do Banco no 3T17, compensada pela baixa para
prejuízo de R$ 22,4 milhões.
Outros créditos
Em 2019 a linha outros créditos apresentou um aumento de 25% em relação a 2 018, encerrando o ano em R$
2.241 milhões. Este aumento foi principalmente pelo aumento no saldo de crédito tributário, reflexo da majoração
da alíquota de CSLL para 20%.
A linha de outros créditos totalizou R$ 1.793,9 milhões ao final de 2018, crescimento de 50,2% comparado ao ano
anterior. Esta linha foi impactada principalmente pelo aumento no saldo de títulos e créditos a receber no montante
próximo de R$ 527,2 milhões.
A linha de outros créditos totalizou R$ 1.194,7 milhões ao final de 2017, cresciment o de 17,2% comparado ao ano
anterior. Esta linha foi impactada principalmente pelo aumento no saldo de crédito tributário, devido a provisão
adicional realizada na reavaliação da carteira de clientes no 3T17.

Passivos
Depósitos
A carteira de depósitos totalizou R$ 5.789,3 milhões em 2019, aumento de 8% em relação a 2018. Nos últimos
doze meses, destaque para a continuação da pulverização dos depósitos a prazo via pessoas físicas por meio da
distribuição de CDBs.
A carteira de depósitos totalizou R$ 5.368,5 milhões e R$ 3.900,6 milhões em ao final de 2018 e 2017,
respectivamente, ocasionando um importante aumento de R$ 1.467,8 milhões (+37,6%). Nos últimos doze meses,
destaque para o importante crescimento e pulverização dos depósitos a prazo via pessoas fí sicas por meio da
distribuição de CDBs.
A carteira de depósitos totalizou R$ 3.900,6 milhões e R$ 2.598,1 milhões em ao final de 2017 e 2016,
respectivamente, ocasionando um importante aumento de R$ 1.302,5 milhões (+50,1%). Nos últimos doze meses,
destaque para o importante crescimento e pulverização dos depósitos a prazo via pessoas físicas por meio da
distribuição de CDBs para o mercado de private banking e broker dealers.
Captações no mercado aberto
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As captações no mercado aberto totalizaram R$ 345,4 milhões 2019, 4% inferior ao resultado do exercício de 2018. Esta
variação deu-se, principalmente, pela redução da carteira de terceiros, efeito compensado pela carteira própria que
cresceu 125%.
O saldo da conta de captações no mercado aberto reduziu 9,9% atingindo R$ 358,7 milhões ao final de 2018,
comparado com R$ 398,0 milhões ao final de 2017, principalmente, em razão da queda nas operações de debêntures
compromissadas na ordem de R$ 44,2 milhões ante o fechamento de 2017.
O saldo da conta de captações no mercado aberto reduziu 17,8% atingindo R$ 398,0 milhões ao final de 2017,
comparado com R$ 483,9 milhões ao final de 2016, principalmente, em razão de ter zerado a carteira de terceiros,
mais que compensando o aumento na carteira própria (+9,4%) no período.
Recursos de aceites e emissão de títulos
Os recursos de aceites e emissão te títulos apresentou um aumento de 7% em 2019/2018, somando R$ 534,4 milhões.
O principal motivo desta variação foi o aumento de 22% nos recursos de aceites cambiais das letras de crédito
imobiliário (LCI).
A captação via recursos de aceites e emissão de títulos totalizou R$ 497,3 milhões e R$ 1.240,7 milhões em 31 de
dezembro de 2018 e 2017, respectivamente, ocasionando uma diminuição de R$ 743,4 milhões (-59,9%). A nova
estratégia do banco tem garantias mais focadas em recebíveis do que garantia em alienação fiduciárias de terras e
imóveis. Nesse sentido, uma vez vencidos os lastros, o banco diminui os lastros para as emissões de LCI / LCA.
A captação via recursos de aceites e emissão de títulos totalizou R$ 1.240,7 milhões e R$ 1.570,7 milhões em 31 de
dezembro de 2017 e 2016, respectivamente, ocasionando uma diminuição de R$ 330,0 milhões (-21,0%). A queda nesta
linha é explicada pelo vencimento de emissão externa no valor de R$ 94,0 milhões, além da queda das emissões de
LCA e vencimentos de LFs.
Obrigações por empréstimos e repasses
No exercício findo de 31 de dezembro de 2019, as obrigações por empréstimos e repas ses reduziu 61% em relação
a 31 de dezembro de 2018, totalizando R$ 122,9 milhões. Este indicador é composto pelos repasses do país
(instituições oficiais), repasses do exterior e empréstimos no exterior, e neste período todos eles apresentaram
reduções relevantes de 52%, 72% e 25%, respectivamente, devido ao vencimento e a não renovação das linhas
disponíveis.
As obrigações por empréstimos e repasses diminuíram 58,2% atingindo R$ 314,0 milhões ao final de 2018,
comparado a R$ 750,9 milhões ao final de 2017, como reflexo da redução das linhas de repasses domésticos ( 71,4%) e do exterior (-75,9%), devido ao vencimento e não renovação de linhas disponíveis.
As obrigações por empréstimos e repasses diminuíram 34,2% atingindo R$ 750,9 milhões ao final de 2017,
comparado a R$ 1.141,3 milhões ao final de 2016, como reflexo da redução das linhas de repasses domésticos (19,6%) e do exterior (-37,0%), além da queda de empréstimos no exterior no período ( -54,3%), devido ao
vencimento e não renovação de linhas disponíveis.
Instrumentos financeiros derivativos
No ano de 2019 os instrumentos financeiros derivativos utiliza dos pelo banco para realizar o hedge de suas
exposições cambiais aumentou 22% em relação a 2018, totalizand o R$ 2.044,1 milhões na ponta passiva. Os
derivativos da ponta ativa também aumentaram, porém em menor proporção, passando de R$ R$ 1.659,4 milhões
para R$ 1.773,7 milhões. Desta forma, o resultado líquido foi de R$ 270,4 milhões negativos em 2019.
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Os Instrumentos financeiros derivativos, na ponta passiva, aumentou 45,1% no período e atingiu R$ 1.671,9
milhões ao final de 2018, comparado a R$ 1.152,0 m ilhões ao final de 2017. A contrapartida dos derivativos na
ponta ativa (hedge) somou R$ 1.659,4 milhões em 2018 e R$ 1.123,2 milhões em 2017, totalizando um valor líquido
por período de R$ 12,5 milhões a pagar e R$ 28,8 milhões a pagar, respectivamente.
Os Instrumentos financeiros derivativos, na ponta passiva, usados pelo Banco para realizar o hedge das suas
exposições cambiais aumentou 33,1% no período e atingiu R$ 1.152,0 milhões ao final de 2017, comparado a R$
865,7 milhões ao final de 2016. A contrapartida dos derivativos na ponta ativa (hedge) somou R$ 1.123,2 milhões
em 2017 e R$ 1.009,0 milhões em 2016, totalizando um valor líquido por período de R$ 28,8 milhões a pagar e R$
143,3 a receber, respectivamente.
Outras obrigações
A conta de “outras obrigações” somou R$ 423 milhões no exercício findo de 31 de dezembro de 2019, ante R$
181,8 milhões em 2018. Esta variação deu-se em grande parte pelo aumento nas obrigações fiscais e
previdenciárias, reflexo da provisão para imposto de renda e contribuiçã o social diferido e também pelo crescimento
de 74% na emissão de dívidas subordinadas.
O saldo da conta de outras obrigações aumentou 18,9% e totalizou R$ 181,8 milhões ao final de 2018, comparado a R$
152,9 milhões ao final de 2017, devido principalmente a emissão de Dívidas Subordinadas no valor de R$ 34 milhões
no exercício.
O saldo da conta de outras obrigações diminuiu 28,7% e totalizou R$ 152,9 milhões ao final de 2017, comparado a R$
254,2 milhões ao final de 2016, devido principalmente ao vencimento da Dívida Subordinada Pine 17 no exercício.
Patrimônio Líquido
No final de 2019, o patrimônio líquido atingiu R$ 841,1 milhões, redução de 3% em comparação a 31 de dezembro de
2018. Esta variação deu-se em parte pelo aumento no prejuízo líquido neste período que passou de R$ 59,7 milhões
para R$ 118,2 milhões. Parte deste efeito foi compensada pelo aumento do capital social decorrente do aumento de
capital privado realizado pelo Banco e finalizado em dezembro de 2019.
O patrimônio líquido diminuiu 4,4% e somou R$ 868,7 milhões ao final de 2018, comparado com R$ 908,5 milhões ao
final de 2017, devido ao resultado negativo de R$ 59,7 milhões apresentado no período.
O patrimônio líquido diminuiu 20,9% e somou R$ 908,5 milhões ao final de 2017, comparado com R$ 1.148,2 milhões ao
final de 2016, devido ao resultado negativo de R$ 262,8 milhões apresentado no período, como reflexo reavaliação dos
clientes realizada no 3T17 e o importante incremento de provisão no balanço no período.
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10.2. Comentários dos Diretores:
a) Resultados das operações da Companhia
i.

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

ii.

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Demonstrações dos Resultados (DRE) – Consolidado
Principais alterações nas contas das Demonstrações dos Resultados (DRE) - Consolidado, apresentando abaixo um
comparativo entre os períodos e os principais eventos que impactaram as linhas:

R$ milhares

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

% Variação

% Variação

(2019-2018)

(2018-2017)
-17,2%

Receitas da intermediação financeira

578.953

605.696

731.397

-4,4%

Despesas da intermediação financeira

(671.685)

(541.601)

(997.155)

24,0%

-45,7%

Resultado bruto da intermediação financeira

(92.732)

64.095

(265.758)

-244,7%

-124,1%

Receitas (despesas) operacionais

(182.956)

(127.358)

(155.332)

43,7%

-18,0%

Resultado operacional

(275.688)

(63.263)

(421.090)

335,8%

-85,0%

19.448

3.739

8.559

420,1%

-56,3%

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações

(256.240)

(59.524)

(412.531)

330,5%

-85,6%

Imposto de renda e contribuição social

162.052

18.589

169.150

771,8%

-89,0%

Participações no resultado

(24.020)

(18.771)

(19.445)

28,0%

-3,5%

Lucro líquido

(118.208)

(59.706)

(262.826)

98,0%

-77,3%

Resultado não operacional

Os diretores do Banco Pine comentam que:
Receitas da intermediação financeira

R$ milhares

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

% Variação

% Variação

(2019-2018)

(2018-2017)

Operações de crédito

341.143

343.160

463.815

-0,6%

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

183.824

207.297

233.156

-11,3%

-11,1%

(6.148)

(48.948)

30.782

-87,4%

-259,0%

60.134
578.953

104.187
605.696

3.644
731.397

-42,3%
-4,4%

2759,1%
-17,2%

Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Resultado de operações de câmbio
Receitas da intermediação financeira

-26,0%

Operações de crédito
No ano de 2019, as receitas com operações de crédito somaram R$ 341,1 milhões, valor relativamente estável
ao mesmo período de 2018. Neste período constata-se um aumento nas rendas empréstimos, compensado pela
queda nas rendas de financiamentos.
As receitas de operações de crédito reduziram 26,0% na comparação 208/2017, totalizando R$ 343,2 milhões
em 2018, reflexo da queda no saldo médio da carteira de crédito ao longo do ano.
As receitas de operações de crédito aumentaram 2,3%, atingindo R$ 463,8 milhões em 2017, comparado com
R$ 453,2 milhões em 2016. Esse movimento reflete o saldo médio estável da carteira ao l ongo do ano e uma
composição maior de capital de giro no total da carteira, aumentando marginalmente as receitas.
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
No ano de 2019 consolidado, o resultado de operações com títulos e valores imobiliári os reduziu 11,3% em
relação a 2018, principalmente pela redução significativa no resultado de operação com títulos de renda
variável.
O resultado de operações com títulos e valores mobiliários teve uma queda de 52,2% atingindo R$ 207,3
milhões em 2018, comparado com R$ 233,2 milhões em 2017.
O resultado de operações com títulos e valores mobiliários teve uma queda de 29,5% atingindo R$ 233,2
milhões em 2017, comparado com R$ 330,6 milhões em 2016 devido principalmente à reavaliação dos clientes
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realizada no 3T17, que resultou em uma perda permanente reconhecida no resultado de R$ 61,1 milhões na
linha de títulos e valores mobiliários.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, as condições e expectativas consideradas na avaliação de
certos títulos disponíveis para venda não se concretizaram, em consequência, o montante de R$ 61,1 milhões,
já apresentado como redução ao valor justo no Patrimônio Líquido como Ajustes de avaliação patrimonial, foi
reconhecido no resultado do exercício findo nessa data na cont a de Resultado de Operações com Títulos de
Valores Mobiliários.
Resultado com instrumentos financeiros derivativos
No ano de 2019 os instrumentos financeiros derivativos utilizados pelo banco para realizar o hedge de suas
exposições cambiais aumentou 22% em relação a 2018, totalizando R$ 2.044,1 milhões na ponta passiva. Os
derivativos da ponta ativa também aumentaram, porém em menor proporção, passando de R$ R$ 1.659,4
milhões para R$ 1.773,7 milhões. Desta forma, o resultado líquido foi de R$ 270,4 milhõe s negativos em 2019.
Os Instrumentos financeiros derivativos, na ponta passiva, usados pelo Banco para realizar o hedge das suas
exposições cambiais aumentou 45,1% no período e atingiu R$ 1.671,9 milhões ao final de 2018, comparado a
R$ 1.152,0 milhões ao final de 2017. A contrapartida dos derivativos na ponta ativa ( hedge) somou R$ 1.634,8
milhões em 2018 e R$ 1.123,2 milhões em 2017, totalizando um valor líquido por período de R$ 28,8 milhões a
pagar e R$ 143,3 a receber, respectivamente.
A diretoria do Banco Pine esclarece que o resultado de operações com instrumentos financeiros derivativos teve
uma variação de 166,0% e atingiu uma receita de R$ 30,8 milhões em 2017, comparado com uma receita
negativa de R$ 46,7 milhões em 2016. Importante ressaltar que o Banco Pine realiza hedge de todas suas
exposições cambiais através de derivativos. Dada às variações cambiais ocorrid as no período e as estruturas
de hedge e overhedge dos investimentos do Banco no exterior, houve impactos nas linhas de resultados. A
contrapartida dos resultados do hedge está na linha de operações de empréstimos e repasses.
Resultado de Operações de Câmbio
No ano de 2019, o resultado de operações de câmbio reduziu 42,3% em relação ao ano de 2018, totalizando R$
60,1 milhões. Essa redução foi devida, principalmente, à variação cambial de todas as operações em moeda
estrangeira, tanto captações, como empréstimos e patrimônio líquido das subsidiárias no exterior.
O resultado de operações de câmbio totalizou a receita de R$ 104,2 milhões em 2018, comparado a receita de
R$ 3,6 milhões em 2017. Esse aumento foi devido, principalmente, à variação cambial de t odas as operações
em moeda estrangeira, tanto captações, como empréstimos e patrimônio líquido das subsidiárias no exterior.
O resultado de operações de câmbio teve uma variação de 105,8% no período, atingindo a receita de R$ 3,6
milhões em 2017, comparado a uma despesa de R$ 62,9 milhões em 2016. Esse aumento foi devido,
principalmente, à variação cambial de todas as operações em moeda estrangeira, tanto captações, como
empréstimos e patrimônio líquido das subsidiárias no exterior.
Receitas da intermediação financeira
Dado os fatores explicados acima, as receitas da intermediação financeira diminuíram em 4,4%, atingindo R$
578,9 milhões em 2019, comparado com R$ 605,7 milhões em 2018.
Dado os fatores explicados acima, as receitas da intermediação financeir a diminuíram em 17,2%, atingindo R$
605,7 milhões em 2018, comparado com R$ 731,4 milhões em 2017.
Dado os fatores explicados acima, as receitas da intermediação financeira aumentaram 8,5%, atingindo R$
731,4 milhões em 2017, comparado com R$ 674,2 milhões em 2016.
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Despesas da Intermediação Financeira

R$ milhares
Operações de captação no mercado
Operações de empréstimos e repasses
Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa
Despesas da intermediação financeira

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

% Variação

% Variação

(2019-2018)

(2018-2017)

(534.672)

(505.749)

(568.653)

5,7%

-11,1%

(44.975)

(115.641)

(53.199)

-61,1%

117,4%

(92.038)
(671.685)

79.789
(541.601)

(375.303)
(997.155)

-215,4%
24,0%

-121,3%
-45,7%

Operações de captação no mercado
Em 2019 as despesas de operações de captação no mercado somaram R$ 534,7 milhões, aumento de 5,7% em
relação a 2018, consequência de maiores despesas com depósitos a prazo (+16,6%), cujo saldo aumentou ao
longo de 2019, e nas despesas com letras financeiras (+20,6%), que foram parcialmente compensadas pela
redução nas despesas com depósitos interfinanceiros, operações compromissadas, contribuição ao fundo
garantidor de crédito e com LCI e LCA.
As despesas de operações de captação no mercado diminuíram em 1 1,1%, atingido R$ 505,7 milhões em 2018,
comparado com R$ 568,7 milhões em 2017, reflexo de uma maior despesa com depósitos a prazo (+8,8%) por
forte diminuição das despesas com operações compromissadas ( -49,9%), despesas com letras de crédito do
agronegócio (-49,9%), despesas com letras financeiras (-39,6%) e despesas com letras de crédito imobiliário
(-50%). A variação das despesas reflete o maior saldo de depósitos a prazo e o menor saldo de letras
incentivadas no total de captação do Banco.
As despesas de operações de captação no mercado aumentaram em 2,6%, atingido R$ 568,7 milhões em 2017,
comparado com R$ 554,3 milhões em 2016, reflexo de uma maior despesa com depósitos a prazo (+24,7%) e
títulos (-107,4%, despesa impactada por variação cambial) mais que compensando a menor despesas com
letras financeiras (-73,7%) e letras de crédito do agronegócio e imobiliária (-19,4% e -20,9%, respectivamente).
A variação das despesas reflete o maior saldo de depósitos a prazo e o menor saldo de letras incentivadas no
total de captação do Banco.
Operações de empréstimos e repasses
As despesas de operações de empréstimos e repasses reduziram 61,1% em relação a 2018, atingindo R$ 45,0
milhões em 2019, reflexo da diminuição significativa nas despesas com repasses no pa ís, repasses do exterior
e obrigações com banqueiros no exterior
As despesas de operações de empréstimos e repasses teve uma variação de 117,4% em 2018, atingindo R$
115,6 milhões, quando comparado a uma receita de R$ 53,2 milhões em 2017, devido à variaçã o cambial
ocorrida no período e o impacto nas despesas de obrigações com instituições financeiras no exterior.
As despesas de operações de empréstimos e repasses teve uma variação de -202,7% em 2017, atingindo R$
53,2 milhões, quando comparado a uma receita de R$ 51,8 milhões em 2016, devido à variação cambial
ocorrida no período e o impacto nas despesas de obrigações com instituições financeiras no exterior. As
despesas com repasses do país e do exterior tiveram queda de 45,0% e 43,9%, respectivamente, com o reflexo
da menor carteira de crédito de repasses no período.
Importante ressaltar que o Banco Pine realiza hedge de todas suas exposições cambiais através de derivativos.
Dada às variações cambiais ocorridas no período e as estruturas de hedge e overhedge dos investimentos do
Banco no exterior, houve impactos nas linhas de resultados. A contrapartida dos resultados do hedge está na
linha de resultado com instrumentos financeiros derivativos
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Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa totalizou R$ 92,0 milhões em 2019, comparada a reversão de
R$ 79,8 milhões em 2018. Esta variação foi devida, principalmente, à reversão da provisão de ativos não core
realizada no ano anterior.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa resultou em uma reversão de R$ 79,8 milhões em 2018,
comparado com R$ 375,3 milhões em 2017.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa aumentou em 327,8%, atingindo R$ 375,3 milhões em 2017,
comparado com R$ 87,7 milhões em 2016.
O Banco realizou uma importante reavaliação do risco de crédito de seus clientes ao longo de 2017. Em alguns
destes casos a performance de crédito ficou aquém do estimado nos planos de renegociação. De forma a mitigar
estes riscos, o Banco Pine efetuou uma provisão adicional em setembro de 2017 em seu balanço, que somados às
despesas dos outros trimestres de 2017, totalizaram R$ 375,3 milhões apenas na linha de provisão para devedores
duvidosos no período.
Em 31 de dezembro de 2017, considerando o cenário econômico, as dificuldades na negociação de créditos e
as incertezas indicadas pelos devedores na possível recuperação econômica foram estabelecidos percentuais
de provisão consideradas satisfatórias pela Administração e superior aos m ínimos requeridos pela Resolução
CMN nº 2.682/99.
Despesas da intermediação financeira
Dado os fatores explicados acima, as despesas da intermediação financeira aumentaram em 24,0%, atingindo
R$ 671,7 milhões em 2019, comparado com R$ 541,6 milhões em 2018.
Dado os fatores explicados acima, as despesas da intermediação financeira reduziram em 45,7%, atingindo R$
541,6 milhões em 2018, comparado com R$ 997,2 milhões em 2017.
Dado os fatores explicados acima, as despesas da intermediação financeira aumen taram em 69,0%, atingindo
R$ 997,2 milhões em 2017, comparado com R$ 590,2 milhões em 2016.
Receitas (despesas) operacionais
% Variação

% Variação

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

(2019-2018)

(2018-2017)

38.500

60.096

77.194

-35,9%

-22,1%

6.345

5.973

3.632

6,2%

64,5%

Despesas de pessoal

(82.902)

(97.343)

(89.151)

-14,8%

9,2%

Outras despesas administrativas

(103.235)

(98.976)

(89.044)

4,3%

11,2%

Despesas tributárias

-40,5%

R$ milhares
Receitas de prestação de serviços
Rendas de tarifas bancárias

(27.848)

(9.916)

(16.661)

180,8%

Outras receitas operacionais

(2.520)

74.899

50.698

-103,4%

47,7%

Outras despesas operacionais

96.769

(62.091)

(92.000)

-255,9%

-32,5%

(108.065)

(127.358)

(155.332)

-15,1%

-18,0%

Receitas (despesas) operacionais

Receitas de prestação de serviços
Em 2019 as receitas de prestação de serviços diminuíram em 35,9%, atingindo R$ 38,5 milhões se comparado
com R$ 60,1 milhões em 2018 Esta variação é consequente da redução de 55,6% na comissão de fianças
reflexo, principalmente, do vencimento de algumas operações de fianças não renovadas. Este efeito foi em
parte compensado pelo aumento em receitas com tarifas e comissões.
As receitas de prestação de serviços diminuíram em 22,1%, atingindo R$ 60,1 milhões em 2018, comparado
com R$ 77,2 milhões em 2017, resultado de uma queda de 19,4% na geração de comissão de fianças e na
queda de comissão de intermediação de 72,0% compensando pelo aumento de 1.425,5% em outras receitas de
prestação de serviços no período.
As receitas de prestação de serviços aumentaram em 8,1%, atingindo R$ 77,2 milhões em 2017, comparado
com R$ 71,4 milhões em 2016, resultado de uma melhora de 20,3% na geração de comissão de fianças no
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período.
Despesas de pessoal
As despesas de pessoal reduziram 15%, atingindo R$ 82,9 milhões em 2019, comparado com R$ 97,3 milhões
em 2018. Esta principalmente devido à readequação da estrutura or ganizacional considerando o novo modelo
de negócios.
As despesas de pessoal aumentaram 9,2%, atingindo R$ 97,3 milhões em 2018, comparado com R$ 89,1
milhões em 2017. O aumento nas despesas, que contempla a reestruturação realizada no banco ao longo de
2018, o quadro de funcionários ficou basicamente estável com uma queda de -1,4% funcionários (incluindo
terceiros), que passou de 366 ao final de 2017 para 361 no final de 2018.
As despesas de pessoal aumentaram 5,5%, atingindo R$ 89,1 milhões em 2017, compar ado com R$ 84,5
milhões em 2016. O aumento nas despesas, que contempla o dissídio do período, ficou abaixo do aumento do
quadro de +8% funcionários (incluindo terceiros), que passou de 338 ao final de 2016 para 366 no final de 2017.
Outras despesas administrativas
As outras despesas administrativas ficaram relativamente estáveis em 2019 se comparado a 2018, atingindo R$
103,2 milhões em 2019, comparado com R$ 99 milhões em 2018.
As outras despesas administrativas aumentaram 11,2%, atingindo R$ 98,9 milhões em 2018, comparado com
R$ 89,0 milhões em 2017. O aumento nestas despesas está relacionado principalmente com as despesas em
tecnologia relacionadas ao processo de digitalização do Banco.
As outras despesas administrativas aumentaram 39,3%, atingindo R$ 8 9,0 milhões em 2017, comparado com
R$ 66,5 milhões em 2016. O aumento nestas despesas está relacionado principalmente ao projeto de
implementação de marketing do Pine Online, além de todas as despesas em tecnologia relacionadas ao
processo de digitalização do Banco.
Despesas tributárias
As despesas tributárias atingiram R$ 27,8 milhões em 2019, comparado com R$ 9,9 milhões em 2018,
principalmente devido a efeitos fiscais e tributários do hedge referente às variações cambiais de investimentos
no exterior que são contabilizados em Despesas Tributárias (PIS e Cofins) e Imposto de Renda e Contribuição
Social.
As despesas tributárias atingiram R$ 9,9 milhões em 2018, comparado com R$ 16,7 milhões em 2017,
principalmente devido a menores efeitos fiscais e tributários do hedge referente às variações cambiais de
investimentos no exterior que são contabilizados em Despesas Tributárias (PIS e Cofins) e Imposto de Renda e
Contribuição Social
As despesas tributárias atingiram R$ 16,7 milhões em 2017, comparado com R$ 1 8,5 milhões em 2016,
principalmente devido a menores despesas com PIS e Cofins.
Outras receitas operacionais
As outras receitas operacionais aumentaram 29,2%, atingindo R$ 96,8 milhões em 2019, comparado com R$
74,9 milhões em 2018, devido à maior base de reversão de provisões, e recuperação de encargos e despesas.
As outras receitas operacionais aumentaram 47,7%, atingindo R$ 74,9 milhões em 2018, comparado com R$
50,7 milhões em 2017, devido à maior base de reversão/recuperação de provisões comparado ao ano anterior.
As outras receitas operacionais aumentaram 39,3%, atingindo R$ 50,7 milhões em 2017, comparado com R$
36,4 milhões em 2016, devido à maior base de reversão/recuperação de provisões comparado ao ano anterior.
Outras despesas operacionais
As outras despesas operacionais aumentaram em 74,0%, atingindo R$ 108,1 milhões em 2019, comparado com
R$ 62,1 milhões em 2018. Este aumento reflete o maior volume de nas provisões para BNDU, e maiores
descontos.
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As outras despesas operacionais diminuíram em 32,5%, atingindo R$ 62,1 milhões em 2018, comparado com
R$ 92,0 milhões em 2017. A importante diminuição na linha de outras despesas operacionais é explicada
principalmente pela queda nas provisões de fianças e outras provisões.
As outras despesas operacionais aumentaram em 215,9%, atingindo R$ 92,0 milhões em 2017, comparado com
R$ 29,1 milhões em 2016. O importante aumento na linha de outras despesas operacionais é explicado
principalmente pela importante reavaliação do risco de crédito de seus cliente s realizada em setembro de 2017,
refletindo no aumento das despesas com provisões de fiança – que impactam esta linha - e outras despesas.
Receitas (despesas) operacionais
Dado os fatores explicados acima, as receitas (despesas) operacionais aumentaram em 43,7% totalizando uma
despesa de R$ 183 milhões em 2019, se comparada a despesa de R$ 127,3 milhões registrada em 2018.
Dado os fatores explicados acima, as receitas (despesas) operacionais diminuíram em 18,0%, atingindo uma
despesa de R$ 127,3 milhões em 2018, comparado com R$ 155,3 milhões em 2017. Dado os fatores explicados
acima, as receitas (despesas) operacionais aumentaram em 71,7%, atingindo uma despesa de R$ 155,3
milhões em 2017, comparado com R$ 90,4 milhões em 2016.
Resultado Operacional
R$ milhares

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

% Variação

% Variação

(2019-2018)

(2018-2017)
-17,2%

Receitas da intermediação financeira

578.953

605.696

731.397

-4,4%

Despesas da intermediação financeira

(671.685)

(541.601)

(997.155)

24,0%

-45,7%

Resultado bruto da intermediação financeira

(92.732)

64.095

(265.758)

-244,7%

-124,1%

Receitas (despesas) operacionais

(182.956)

(127.358)

(155.332)

43,7%

-18,0%

Resultado operacional

(275.688)

(63.263)

(421.090)

335,8%

-85,0%

19.448

3.739

8.559

420,1%

-56,3%

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações

(256.240)

(59.524)

(412.531)

330,5%

-85,6%

Imposto de renda e contribuição social

162.052

18.589

169.150

771,8%

-89,0%

Participações no resultado

(24.020)

(18.771)

(19.445)

28,0%

-3,5%

Lucro líquido

(118.208)

(59.706)

(262.826)

98,0%

-77,3%

Resultado não operacional

Os diretores do Banco Pine afirmam que:
Em razão dos fatores descritos acima, apresentamos um resultado operacional negativo de R$ 275,7 milhões
em 2019, comparado com o resultado negativo de R$ 63,3 milhões 2018.
Em razão dos fatores descritos acima, apresentamos um resultado operacional negativo de R$ 63,3 milhões em
2018, comparado com o resultado negativo de R$ 421,1 milhões 2017.
Em razão dos fatores descritos acima, apresentamos um resultado operacional negativo de R$ 421,1 milhões
em 2017, comparado com o resultado negativo de R$ 6,4 milhões 2016.
Resultado não operacional
O Banco apresentou resultado não operacional positivo de R$ 19,4 milhões em 2019, comparado ao resultado
de R$ 3,7 milhões em 2018. Essa linha é impactada, principalmente pelo resultado na venda de bens recebidos
em dação como pagamento para a liquidação de operações de crédito e imobilizados de uso.
O Banco apresentou resultado não operacional positivo de R$ 3,7 milhões em 2018, comparado ao resultado de
R$ 8,6 milhões em 2017. Essa linha é impactada, principalmente, pelo resultado da venda de bens recebidos
em dação como pagamento para a liquidação de operações de crédito.
O Banco apresentou resultado não operacional positivo de R$ 8,6 milhões em 2017, comparado ao resultado de
R$ 19,1 milhões em 2016. Essa linha é impactada, principalmente, pelo resultado da venda de bens recebidos
em dação como pagamento para a liquidação de operações de crédito.
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Imposto de renda e contribuição social
R$ milhares

2019

2018

2017

% Variação

% Variação

(2019-2018)

(2018-2017)

Provisão para imposto de renda corrente

(10.629)

(7.892)

(1.936)

34,7%

307,6%

Provisão para contribuição social corrente

(6.151)

(3.476)

(1.535)

77,0%

126,4%

Imposto de renda e contribuição social diferidos

178.832

29.957

172.621

497,0%

-82,6%

Imposto sobre a renda e contribuição social

162.052

18.589

169.150

771,8%

-89,0%

Os diretores do Banco Pine afirmam que:
Imposto de renda e contribuição social
O Banco apresentou uma reversão de imposto de renda e contribuição social de R$ 162,1 milhões em 2019,
comparado com uma reversão de R$ 18,6 milhões em 2018. Esta diferença deve -se ao efeito da ativação dos
créditos tributários no 4T19 decorrente da majoração da alíquota de CSLL para 20%. Também nesse trimestre
optamos por realizar provisões de crédito prudenciais, reforçando ainda mais a qualidade do balanço.
O Banco apresentou uma reversão de imposto de renda e contribuição social de R$ 18,6 milhões em 2018,
comparado com uma reversão de R$ 169,2 milhões em 2017. Esta diferença é devido ao benefício fiscal do
período, dado o prejuízo antes da tributação apresentado pelo Banco.
O Banco apresentou uma reversão de imposto de renda e contribuição social de R$ 169,2 milhões em 2017,
comparado com a despesa de R$ 12,4 milhões em 2016. Esta diferença é devido ao benefício fiscal do período,
dado o prejuízo antes da tributação apresentado pelo Banco.
Lucro Líquido
Em razão de todos os fatores descritos acima, o resultado líquido do Banco ficou nega tivo em R$ 118,2 milhões
em 2019, comparado a um resultado negativo de R$ 59,7 milhões em 2018.
Em razão de todos os fatores descritos acima, o resultado líquido do Banco ficou negat ivo em R$ 59,7 milhões
em 2018, comparado um resultado negativo de R$ 262,8 milhões em 2017.
Em razão de todos os fatores descritos acima, o resultado líquido do Banco ficou negativo em R$ 262,8 milhões
em 2017, comparado um resultado negativo de R$ 14,3 m ilhões em 2016.
b)
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
As operações do Banco Pine dependem do desempenho da economia brasileira e do segmento corporate no qual
realiza negócios. A demanda por crédito, serviços financeiros e a capacidade de pagamento por parte dos nossos
clientes são impactadas diretamente por variáveis macroeconômicas, tais como a atividade econômica, renda,
desemprego, inflação, flutuações nas taxas de juros e de câmbio. Destacamos que as principais variações das
receitas foram explicadas no item 10.2a deste formulário.
c)

Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa
de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

Durante os períodos de queda nas taxas de juros, há uma pressão sobre a receita financeira, pois as taxas de juros
sobre os ativos que rendem juros também tendem a diminuir. Ao mesmo tempo, também há uma possibilidade de
redução da despesa financeira, pois as taxas de juros sobre as obrigações, nas quais incidem juros, também tendem
a cair. Mudanças nos volumes dos ativos e obrigações sobre as quais incidem juros também afetam as receitas e
despesas financeiras do Banco.
Além disso, quando o Real se desvaloriza, ocorrem: (i) perdas nos passivos denominados em/ou indexados em
moeda estrangeira, tais como títulos denominados em Dólares e empréstimos em moeda estrangeira, na medida em
que o custo em Reais da despesa financeira relativa aumenta; e (ii) ganhos nos ativos denominados ou indexados
em moeda estrangeira, tais como os títulos e operações de crédito indexados ao Dólar, quando a receita desses
ativos mensurada em Reais aumenta. Opostamente, quando o Real se valoriza, ocorrem: (i) perdas nos ativos
denominados e/ou indexados em moeda estrangeira; e (ii) ganhos nos passivos denominados e/ou indexados em
moeda estrangeira.
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
10.3. Eventos relevantes e impactos nas demonstrações financeiras e resultados da Companhia:
a) Introdução ou alienação de segmento operacional
Este item não é aplicável, visto que não houve introdução ou alienação de segmento operacional.
b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Este item não é aplicável, visto que não houve constituição, aquisição ou alienação de participação
societária.
c) Eventos ou operações não usuais
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não houve eventos ou operações não usuais que
impactaram o resultado do período.
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
10.4. Os diretores devem comentar:
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis,
Não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017.
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve.
c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Não ocorreram ressalvas ou ênfases no relatório dos auditores independentes que examinaram as
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, de 2018, de 2017.
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10.5. Políticas contábeis críticas da Companhia (inclusive estimativas contábeis feitas pela administração
sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam
julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita,
créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de
conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de
ativos e instrumentos financeiros):
A preparação das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia requer que a Administração faça
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e
passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras.
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetados em períodos futuros.
Os diretores entendem que as principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste
significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir.
Requisitos Mínimos no Processo de Apreçamento de Instrumentos Financeiros (Títulos e Valores Mobiliários
e Instrumentos Financeiros Derivativos)
A Resolução do CMN nº 4.277 de 31 de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015), dispõe sobre
requisitos mínimos a serem observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo valor
de mercado e quanto à adoção de ajustes prudenciais pelas instituições financeiras. Os instrumentos financeiros de
que tratam a Resolução incluem:
- Títulos e valores mobiliários classificados nas categorias “títulos para negociação” e “títulos disponíveis para venda”,
conforme a Circular Bacen nº 3.068, de 8 de novembro de 2001;
- Instrumentos financeiros derivativos, de que trata a Circular Bacen nº 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e
- Demais instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da sua classificação na
carteira de negociação, estabelecida na Resolução CMN nº 3.464, de 26 de junho de 2007.
De acordo com esta Resolução, o Pine passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da necessidade de
ajustes no valor dos instrumentos financeiros citados acima, observando os critérios de prudência, relevância e
confiabilidade. Esta avaliação inclui, entre outros fatores, o spread de risco de crédito no registro do valor a mercado
destes instrumentos.
Os diretores entendem que quaisquer mudanças nos parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.277, que
afetam no processo de apreçamento de instrumentos financeiros, podem causar ajustes significativos no valor contábil
dos ativos e passivos.
Operações de Crédito e Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa
O Pine classifica sua carteira de crédito por rating que varia de AA à H, considerando premissas internas alinhadas
com a Resolução CMN n° 2.682/99. Essas premissas representam julgamentos e levam em consideração,
principalmente, a conjuntura econômica, a experiência passada, os riscos específicos em relação às operações, aos
devedores e garantidores e os níveis de inadimplência. Baseado nesses critérios a provisão para créditos de liquidação
duvidosa é considerada suficiente pela Administração. Entretanto, por se tratar de julgamentos aplicados, a provisão
para créditos de liquidação duvidosa demonstrada na Nota 7.d poderá divergir da perda futura a ser incorrida.
As rendas de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, somente
são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas.
As operações classificadas no nível H (100% de provisão) permanecem nessa classificação por seis meses, quando
então são baixadas contra a provisão existente e controladas por cinco anos em conta de compensação, não mais
figurando no balanço patrimonial.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas no momento da
renegociação.
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As renegociações de operações de crédito que haviam sido baixadas contra prejuízo e que estavam em contas de
compensação são classificadas como nível H, sendo que os eventuais ganhos provenientes das renegociações
somente são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos.
A provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa atende ao requisito mínimo estabelecido pela Resolução
anteriormente referida.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa relativa às operações de crédito cedidas com coobrigação é calculada
de acordo com as mesmas diretrizes estabelecidas pelo Bacen para as operações de crédito ativas.
Os diretores entendem que quaisquer mudanças nos parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 2.682, que
afetam as operações de crédito e provisão para operações de liquidação duvidosa, podem causar ajustes significativos
no valor contábil dos ativos e passivos.
Redução do valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)
É reconhecida uma perda por impairment se o valor contabilizado de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa
excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos
de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas por impairment são reconhecidas no
resultado do período. Os valores dos ativos não financeiros, exceto os créditos tributários são revistos, no mínimo,
anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por impairment.
Os diretores entendem que quaisquer mudanças nas regras contábeis de perdas por impairment podem causar ajustes
significativos no valor contábil dos ativos e passivos.
Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais (fiscais e
previdenciárias) são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, e Carta-Circular nº
3.429/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº 25, da seguinte forma:

Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos;

Contingências passivas: É determinada a probabilidade de quaisquer julgamentos ou resultados
desfavoráveis destas ações, assim como do intervalo provável de perdas. A determinação da provisão necessária
para essas contingências é feita após análise de cada ação e com base na opinião dos seus assessores legais. Estão
provisionadas as contingências para aquelas ações que julgamos como provável a probabilidade de perda. As
provisões requeridas para essas ações podem sofrer alterações no futuro devido às mudanças relacionadas ao
andamento de cada ação. As ações que julgamos como possíveis a probabilidade de perda não são provisionadas,
havendo apenas a divulgação das ações relevantes e, para as provisões cujo risco de perda é remota não é requerida
divulgação. Os processos são avaliados de forma recorrente e a probabilidade de perda envolve elevado nível de
julgamento, entre eles a perda histórica, incluindo quando necessário, o apoio de assessores jurídicos;

Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a processos administrativos ou judiciais
relacionados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou a
constitucionalidade que, independente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, os montantes discutidos
são integralmente provisionados e atualizados de acordo com a legislação vigente.
No caso de trânsitos em julgado favoráveis ao Pine, a contraparte tem o direito, caso atendidos requisitos legais
específicos, de impetrar ação rescisória em prazo determinado pela legislação vigente. Ações rescisórias são
consideradas novas ações e serão avaliadas para fins de passivos contingentes se, e quando, forem impetradas.
Os diretores entendem que quaisquer mudanças nos critérios estabelecidos pela Resolução nº 3.823/09 e no
Pronunciamento Técnico CPC nº 25, que afetam os ativos e passivos contingentes e obrigações legais, podem causar
ajustes significativos no valor contábil dos ativos e passivos.
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social
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As provisões para imposto de renda e contribuição social são constituídas às alíquotas vigentes, sendo: imposto de
renda - 15%, acrescidos de adicional de 10% para o lucro tributável excedente a R$240 (no exercício), e contribuição
social - 15%. Em 06 de outubro de 2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conversão da Medida Provisória nº 675, que
elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, de 15% para 20% sobre os lucros tributáveis
gerados no período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018 e 15% a partir de 01 de
janeiro de 2019, em relação às instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e
das referidas nos incisos I ao VII, IX e X do § 1º do art 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. A
alíquota da CSLL, para bancos de qualquer espécie, foi elevada de 15% para 20% com vigência a partir de 1º de
março de 2020, nos termos do artigo 32 da Emenda Constitucional 103, publicada em 13 de novembro de 2019.
Os créditos tributários e passivos diferidos são calculados, basicamente, sobre as diferenças temporárias entre o
resultado contábil e o fiscal, sobre o prejuízo fiscal, base negativa e ajustes ao valor de mercado de títulos e valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O reconhecimento dos créditos tributários e passivos diferidos é
efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao período em que se estima a realização do ativo e a liquidação do passivo.
De acordo com o disposto na regulamentação vigente, os créditos tributários são registrados na medida em que se
considera provável sua recuperação em base à geração de lucros tributáveis futuros. A expectativa de realização dos
créditos tributários, conforme demonstrada na nota explicativa 9.b das demonstrações financeiras, está baseada em
projeções de resultados para os próximos 10 anos e fundamentada em estudo técnico que inclui julgamentos e
premissas.
Os diretores entendem que quaisquer mudanças nas alíquotas de impostos vigentes e modificações no critério de
reconhecimento de receita, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido, podem causar ajustes
significativos no valor contábil dos ativos e passivos.
Garantias Financeiras Prestadas
A Resolução CMN n° 4.512 de 28 de julho de 2016 e a Carta-Circular Bacen n° 3.782 de 19 de setembro de 2016
estabeleceram procedimentos contábeis a serem aplicados, determinando sobre a constituição de provisão para
cobertura das perdas associadas às garantias financeiras prestadas sob qualquer forma, na adequada conta do
passivo, tendo como contrapartida o resultado do período. As perdas associadas à probabilidade de desembolsos
futuros vinculados a garantias financeiras prestadas são avaliadas de acordo com modelos e práticas reconhecidas de
gerenciamento do risco de crédito e com base em informações e critérios consistentes, passíveis de verificação. A
provisão é suficiente para cobertura das perdas prováveis durante todo o prazo da garantida prestada e são avaliadas
periodicamente.
Os diretores entendem que quaisquer mudanças nos parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.512, que
estabelecem procedimentos contábeis a serem aplicados, determinando sobre a constituição de provisão para
cobertura das perdas associadas às garantias financeiras, podem causar ajustes significativos no valor contábil dos
ativos e passivos.
Uso de estimativas
A preparação das Demonstrações Financeiras requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no
seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas e
outras transações, tais como valor de mercado de ativos e derivativos e provisão para operações de créditos de
liquidação duvidosa; determinação de prazo para realização dos créditos tributários; constituição e reversão de
provisões para passivos contingentes, entre outras. Os valores reais podem diferir dessas estimativas.
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10.6 Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia:
a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu
balanço patrimonial (off-balance sheet items)
i.

Arrendamento mercantis operacionais, ativos e passivos

Não aplicável, tendo em vista que não há ativos dessa natureza fora do balanço.
ii.

Carteiras baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando
os respectivos passivos

Em 31 de dezembro de 2019, não havia estoque de cessão com coobrigação.
Em 31 de dezembro de 2018, não havia estoque de cessão com coobrigação.
Em 31 de dezembro de 2017, não havia estoque de cessão com coobrigação.
iii.

Contratos de futura compra e venda de produtos e serviços

Não aplicável, tendo em vista que não há ativos dessa natureza fora do balanço.
iv.

Contratos de construção não terminada

Não aplicável, tendo em vista que não há ativos dessa natureza fora do balanço.
v.

Contratos de recebimento futuros de financiamentos

Não aplicável, tendo em vista que não há ativos dessa natureza fora do balanço.
b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não aplicável, tendo em vista que não há ativos dessa natureza fora do balanço.
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10.7.
10.6:

Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item

a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia
Carteira cedida com coobrigação a outras instituições financeiras:
Os diretores do Banco informam que essas cessões não causaram e nem causarão, outros efeitos no resultado, em
função do seu reconhecimento já ter ocorrido na origem da operação de cessão. Contudo, conforme previsto no
contrato da operação de cessão, o Pine assume o compromisso de recompra de créditos que possam vir a ter sua
performance comprometida em função de inadimplência. Caso esta recompra ocorra, causará alteração em rubricas
específicas de operações de crédito, de provisão para devedores duvidosos, incluindo sua contrapartida reconhecida
como despesa no resultado do período na rubrica de "Provisão para devedores duvidosos".
b) natureza e propósito da operação
Carteira cedida com coobrigação a outras instituições financeiras:
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não haviam estoque de cessão.
c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência
da operação
A natureza foi informada no item “b”. O compromisso do Banco é honrar o pagamento no caso de inadimplência do
devedor.

PÁGINA: 130 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

10.8 - Plano de Negócios

10.8. Principais elementos do plano de negócios da Companhia:
a)

Investimentos

i. Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos
Desde 2017, quando iniciou a implementação da estratégia de crescimento do Commercial Banking, o Banco Pine
fez importantes investimentos em sua infraestrutura tecnológica, digitalizou seus canais de suporte ao atendimento e
automatizou processos visando maior produtividade e excelência de seus produtos transacionais, através da
implementação da metodologia ágil.
Em sua infraestrutura de sistemas o Banco Pine migrou seu data center para a IBM em ambiente de disponibilidade
7x24, adotando barramento de sistemas de última geração que permite ao Banco Pine a conexão de dados via API
com todos os stakeholders que participam do novo modelo de Open Banking, já adotado nos mercados financeiros
Europeu e Asiático. Os canais de atendimento eletrônicos (IBPJ) e digitais (Pine OnLine e APP Corporate) foram
modernizados e tem recebido crescente capacidades transacionais, que dão conveniência ao cliente Pessoa Jurídica
e Física, em complemento a nossa reconhecida e destacada capacidade de assessorar nossos clientes em
financiamentos e investimentos.
O processo interno vem sendo constantemente revistos com a adoção de metodologias ágeis que levam a uma
rotina de melhoria contínua, que como resultante reduzem nossos custos administrativos e de pessoal e aumentam
de forma relevante nossa capacidade de servir com qualidade e agilidade. O empenho na otimização operacional já
gerou ganhos significativos na produção ao longo de 2019, com crescimento de 94% no volume de originarão de
crédito no quarto trimestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018.
Adotamos a transformação digital como elemento de desenvolvimento da cultura de servir e da evolução de nossas
equipes, focando no principal objetivo de entregar produtos diferenciados, serviços justos e experiência única de uso
ao nosso cliente.
Os anos de 2019 e 2018 foram marcados pela continuidade da estratégia de pulverização comercial - focado
principalmente no aumento da penetração no segmento de empresas com faturamento de até R$ 500 milhões otimização dos processos internos, aumento da cesta de produtos/serviços e investimento em tecnologia – e
retomada do crescimento da Carteira de Crédito Res. 2.682. Seguindo esse novo modelo, implementamos com
sucesso a esteira de dois novos produtos (Confirming e Multisacado) com alto potencial de geração de receita que já
registrou um crescimento expressivo no ano de 2018.
A atuação no novo segmento se reflete no total de clientes ativos do Banco Pine, 580 grupos, quantidade 23,7%
maior em comparação com 2018. A carteira do segmento Empresas (antigo corporate II) teve um forte crescimento
no
fechamento
de
2019/2018
registrando
o
valor
de
R$ 1.089 milhões (aumento de 12,1% em relação ao 3T19), fato que consolida a penetração do Banco Pine nesse
novo segmento.
O total de captação atingiu R$ 6.698 milhões, apresentando um crescimento de 5,0% se comparado a 2018. O perfil
de captação continua bastante adequado representado, principalmente, por investimento de pessoas físicas, que
resultaram em 87% da captação total, um ticket médio de captação de aproximadamente R$ 70 mil. Importante
destacar que mantivemos o baixo percentual de captações com liquidez diária.
ii. Fontes de financiamento dos investimentos
O financiamento dos investimentos do Banco é feito por meio de seu capital próprio.
iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não há desinvestimentos previstos.

b)

Aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar
materialmente a capacidade produtiva da Companhia
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Não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a
capacidade produtiva da Companhia.
c)

Novos produtos e serviços, indicando:
i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

ii.

Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços

iii.

Projetos em desenvolvimento já divulgados

O Banco continuou avançando na agenda de transformação digital em 2019, ano em que já conseguimos entregar
as primeiras operações de antecipação de recebíveis totalmente automatizadas, oferecendo uma experiência ágil e
simples aos clientes que demandam recursos para capital de giro. Em dezembro 2019 foi anunciada a parceria com
a GetNet e por meio desse acordo o Banco Pine irá prospectar e oferecer aos seus clientes as soluções digitais ecommerce e marketplace além das soluções eletrônicas de pagamento, incluindo as máquinas de pagamentos POS
e TEF, enriquecendo o portfólio de soluções de crédito à média empresa. Na iniciativa de Banking as a Service,
avançamos na estruturação da parceria com a Hub Fintech.
Em 2018 o Pine implementou novos produtos/projetos que visam atender às necessidades dos clientes. Os produtos
são os seguintes: cheque empresa, conta garantida, confirming, multisacado, IBPJ (Plataforma de conta corrente
transacional Web/App). Além dos produtos, diversas frentes foram implantadas como as camadas de segurança
Web/App, Monitoramento, Big Data, Machine Learning, implementação do novo Data Center da IBM, arquitetura de
Open Banking (C.A.), Cockpit comercial e estratégico, digitalização interna do banco, monitoramento e esteira de
aprovação de crédito e o projeto do token digital. Essas iniciativas possibilitaram atender os clientes de maneira mais
completa, além de diminuir ainda mais os tickets médios e os prazos das operações.
O montante gasto com o desenvolvimento e implementação dos produtos e serviços ao longo de 2018 somaram
aproximadamente R$ 12,0 milhões, um aumento de 41,2% em relação ao mesmo período de 2017 os quais
somaram investimentos ao redor de R$ 8,5 milhões.
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10.9. Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido
identificados ou comentados nos demais itens desta seção.
Há diferenças de GAAPs entre as demonstrações financeiras em BRGGAP e em IFRS.
As demonstrações financeiras consolidadas completas em IFRS, estão disponíveis no site de relações com
investidores do Banco: ri.pine.com.
As principais diferenças estão em relação aos conceitos abaixo:
Redução ao valor recuperável de ativos
Refere-se ao ajuste decorrente da estimativa de perdas sobre a carteira de ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado ou ao VJORA, que foi apurada considerando os requerimentos do IFRS 9 para cálculo de provisões para
perdas esperadas. Tais critérios diferem em determinados aspectos dos critérios adotados segundo o BRGAAP, que
usa determinados limites regulatórios definidos pelo Bacen.
Diferimento de tarifas bancárias e comissões pelo método de taxa efetiva de juros
Segundo o IFRS 9, as tarifas bancárias, comissões e custos financeiros inerentes que integram a taxa de juros efetiva
de instrumentos financeiros calculados ao custo amortizado são reconhecidos no resultado durante o período de
validade dos respectivos contratos. Segundo o BRGAAP, essas taxas e despesas são reconhecidas diretamente no
resultado quando recebidas ou pagas.
Perda de valor recuperável de empréstimos e recebíveis
A IFRS 9 “Instrumentos Financeiros”, substitui o modelo de "perdas incorridas" da IAS 39 por um modelo prospectivo
de "perdas esperadas". O Pine estima a provisão para perdas sobre crédito com base no histórico de perda de valor
recuperável e outras circunstâncias conhecidas por ocasião da avaliação. Tais critérios diferem em determinados
aspectos dos critérios adotados segundo o BRGAAP, que usa determinados percentuais regulatórios, independente
da existência de evidência objetiva de impairment definidos em regulamentação do Bacen, para fins do cálculo da
provisão para perdas sobre crédito.
Ajuste ao valor justo
Segundo o IFRS, em consonância com o IAS 39 “Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração”, ações
em companhias abertas sem influência significativa deverá ser mensurada ao valor justo.
O IAS 39 requer ao adquirir um instrumento de dívida sem expectativa de fluxo de caixa definido, que sua mensuração
seja avaliada ao valor justo.
O efeito refere-se ao ajuste da marcação à mercado de ativos financeiros que de acordo com o IFRS 9.
Hedge accounting
Segundo o IFRS, em consonância com o IAS 39 "Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração", somente
a parte do ganho ou perda resultante do instrumento de hedge qualificado como hedge accounting de fluxo de caixa,
que é determinada como hedge eficaz, deve ser reconhecida diretamente como outros resultados abrangentes. O IAS
39 também requer que na descontinuidade do hedge accounting de fluxo de caixa o ganho ou a perda cumulativa
resultante do instrumento de hedge que se mantém reconhecido como resultados abrangentes desde o período em
que o hedge estava em vigor deve permanecer reconhecido separadamente no patrimônio líquido até a liquidação do
objeto do hedge. O Pine optou por manter a adoção do IAS 39 para as operações de hegde até a conclusão do projeto
de macro-hedge e hedge accouting por parte do IASB, conforme facultado pelo IFRS 9.
Imposto de renda e contribuição social sobre ajustes de IFRS
O IAS 12 requer a contabilização de imposto de renda e contribuição social diferidos para as diferenças temporárias
tributáveis ou dedutíveis. Os ajustes de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos, calculados sobre os ajustes
de IFRS, foram refletidos na reconciliação. Adicionalmente, são constituídos créditos tributários sobre as diferenças
temporárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a compensação desses créditos.
Transferência de categoria em títulos e valores mobiliários
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O IFRS 9, que substituiu o IAS 39 estabelece um novo tratamento para classificação e mensuração de ativos
financeiros, no qual o Pine deve fundamentar no modelo de negócio do gerenciamento dos seus ativos com o objetivo
de gerar fluxos de caixa e o Teste SPPI que avaliará as características dos fluxos de caixa e orientará na classificação
dos ativos financeiros. Os ativos financeiros são classificados em 3 categorias:
- Custo amortizado: utilizada quando os ativos financeiros são administrados para obter fluxos de caixa contratuais,
constituídos apenas por pagamentos de principal e juros.
- Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): utilizada quando os ativos financeiros são mantidos
tanto para obter fluxos de caixa contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e juros, quanto para a
venda.
- Valor justo por meio do resultado (VJR): utilizada para ativos financeiros que não atendem os critérios descritos
acima. Com relação ao passivo financeiro, a norma mantém a maioria das exigências estabelecidas pelo IAS 39.

PÁGINA: 134 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

11. Projeções
11.1. Projeções divulgadas e premissas

a)

Objeto da Projeção

Variação acumulada no período de 12 meses (i) da média anual da carteira de crédito classificada; (ii) das receitas
recorrentes de crédito; (iii) das receitas de prestação de serviços, excluindo comissão de fianças; e (iv) das despesas
de pessoal e administrativas, excluindo o impacto da PLR.
b)

Período projetado e prazo de validade da projeção

Projeção para o ano de 2021.
c)
Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do
emissor e quais escapam ao seu controle
As projeções levam em conta a perspectiva sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros.
Como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas
expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do
setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação,
desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços, mudanças na legislação tributária e
intervenções do Governo) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio, estando fora do controle do banco.
Sob a influência da administração está o nosso posicionamento estratégico em continuar avançando no modelo de
negócio baseado no atendimento aos clientes do segmento corporativo.
d)

Valores dos indicadores que são objeto da previsão

Para o ano de 2021, nossas projeções para os itens mencionados acima são:
Exercício 2021
Carteira de crédito classificada (Res. 2.682)
(média anual)

Receitas recorrentes de crédito
Receitas de prestação de serviços
(excluindo comissão de fianças)

Despesas operacionais
(Administrativas + Pessoal, excluindo PLR)

Guidance
18% a 22%
33% a 37%
14% a 18%
0% a 4%

Essas informações não são garantias de performance futura. Embora o guidance seja baseado em premissas internas
e em informações atuais de mercado, tais expectativas envolvem riscos difíceis de serem previstos, podendo haver
resultados que diferem daqueles projetados.
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11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais, projeções sobre a
evolução de seus indicadores
a)
informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas
estão sendo repetidas no formulário.
Os indicadores apresentados e acompanhados para as projeções de 2020 permanecem inalterados em 2021, sendo
eles: (i) média anual da carteira de crédito classificada; (ii) receitas recorrentes de crédito; (iii) receitas de prestação
de serviços, excluindo comissão de fianças; e (iv) despesas de pessoal e administrativas, excluindo o impacto da PLR.
As projeções para os anos de 2018, 2019 e 2020 são as mesmas já divulgadas nas respectivas versões do Formulário
de Referência.
b)
quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo
desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções.
2020
Conforme observado na tabela abaixo, todas as estimativas previstas para 2020 foram atingidas. A carteira de crédito
classificada apresentou crescimento acima do projetado, assim como as receitas de prestação de serviços; as receitas
recorrentes de crédito mantiveram-se dentro do intervalo proposto, assim como as despesas operacionais.
A carteira de crédito classificada (Res. 2.682) média, foco do nosso modelo de negócios, totalizou um crescimento de
5,3% nos últimos 12 meses. Essa variação é explicada pela maior originação de novos créditos a partir do segundo
semestre, tanto nos produtos de desconto – reflexo da retomada da atividade econômica, quanto nos produtos de
capital de giro devido à concessão de crédito por meio do Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas
(CGPE), evidenciando como as empresas estão buscando se capitalizar e se reestruturar para este novo cenário.
O crescimento nas receitas recorrentes de crédito é atribuído aos maiores volumes de originação com maiores spreads,
principalmente do segmento Empresas, que representou 37% da carteira classificada e 50% das receitas de crédito
em dezembro de 2020.
As receitas de prestação de serviços, excluindo comissão de fianças, apresentou um crescimento de 17,4%, devido
principalmente ao aumento na comissão de intermediação e nas rendas de tarifas, grande parte devido a maiores
receitas de serviços com produtos rotativos e com cobrança.
A redução das despesas operacionais pode ser explicada pela redução nas despesas administrativas (i) de
processamento de dados, relacionados a sistemas e infraestrutura devido a revisão de contratos com fornecedores;
(ii) de marketing, devido ao menor volume de campanha e (iii) com serviços técnicos especializados, além de menores
despesas com serviços do sistema financeiro e serviços técnicos especializados, decorrente da menor atividade
econômica em 2020. As despesas de pessoal, por sua vez, foram impactadas principalmente pela redução de 10,1%
no quadro de funcionários.
Exercício 2020

Guidance

Realizado

Carteira de crédito classificada (Res. 2.682)

-2% a 2%

5,3%

24% a 28%

24,1%

0% a 4%

17,4%

-5% a -1%

-2,7%

(média anual)

Receitas recorrentes de crédito
Receitas de prestação de serviços
(excluindo comissão de fianças)

Despesas operacionais
(Administrativas + Pessoal, excluindo PLR)
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2019
Para o final de 2019, as projeções do Banco para variação acumulada no período de 12 meses para carteira de crédito
expandida, margem financeira, despesas de Pessoal e Administrativas e Retorno sobre o Patrimônio Líquido médio
(ROAE).
Exercício 2019
Carteira de Crédito Expandida
Margem Financeira
Despesa de Pessoal e Administrativas
ROAE

Guidance

Realizado

10% a 15%

4,9%

1% a 3%

-

-10% a 0%

-5,2%

2% a 3%

-13,8%

2018
Para o final de 2018, as projeções do Banco para crescimento da carteira de crédito expandida e Retorno sobre o
Patrimônio Líquido médio (ROAE) são apresentadas no quadro abaixo.
Exercício 2018

Guidance

Realizado

Carteira de Crédito Expandida

2% a 5%

-33,4%

ROAE

2% a 5%

-6,7%

Carteira de Crédito Expandida
A carteira de crédito expandida atingiu R$ 4.106 milhões ao final de dezembro de 2018, com queda de 33,4% na
comparação anual, ficando abaixo do guidance divulgado ao mercado de entre 2% a 5% de crescimento.
A queda expressiva da carteira é explicada pela implementação da estratégia de pulverização da carteira e na rigidez
do Banco na análise e concessão de crédito para as empresas ao longo do ano. Além do ano eleitoral que interferiu
diretamente no apetite ao risco do mercado de maneira geral. Apesar da melhora de alguns indicadores econômicos,
como crescimento de PIB, queda da inflação e principalmente queda na taxa de juros, as empresas, de modo geral,
ainda se encontram com balanços deteriorados e com alta alavancagem, como reflexo dos últimos anos de recessão
no país. Além disto, o Pine adensou sua estratégia de pulverização de carteira, originando operações com tickets
médios inferiores aos vencimentos ao longo do ano. O fechamento de 2018 foi marcado pela consolidação da
estratégia de pulverização comercial - focado principalmente no aumento da penetração no segmento de empresas
com faturamento de até R$ 500 milhões - otimização dos processos internos, aumento da cesta de produtos/serviços
e investimento em tecnologia – e retomada do crescimento da Carteira de Crédito Res. 2.682 no 4º trimestre de 2018.
Os fatores combinados contribuíram para que a carteira de crédito expandida ficasse abaixo do guidance divulgado ao
mercado.
ROAE
Finalmente, o ROAE bem baixo em relação ao guidance é explicado principalmente pelo prejuízo decorrente de
provisões e da redução da alíquota de CSLL de 20% para 15% sobre o estoque de crédito fiscal do Banco no final de
2018. O Banco Pine está completamente engajado em aumentar sua base de receitas nos próximos períodos, e desta
forma, voltar a rentabilizar o balanço, sempre respeitando seus pilares conservadores de capital e liquidez.

c)
quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas
na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou
substituídas.
Para o período deste formulário, as projeções mostradas no item d do capítulo 11.1 permanecem válidas.
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12.1. Estrutura administrativa do Banco, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento interno:
a) atribuições do Conselho de Administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao
Conselho de Administração.
A Administração do Banco é exercida por um Conselho de Administração e uma Diretoria. O conselho fiscal do Banco
não foi instalado para o exercício social de 2019. Adicionalmente, o Banco possui uma ouvidoria, um Comitê de
Auditoria, um Comitê de Remuneração e um Comitê de Gestão de Riscos e Capital.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração do Banco, órgão estatutário de caráter permanente, rege-se pelo estatuto social do
Banco e pelas disposições legais pertinentes. É composto por, no mínimo, 5 (cinco) e no máximo 11 (onze) membros,
acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos,
considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo
permitida a reeleição. O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios do
Banco, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente: fixar a orientação geral
dos negócios do Banco; eleger e destituir os Diretores, bem como determinar as suas atribuições; estabelecer a
remuneração, os benefícios indiretos e os demais incentivos dos Diretores, dentro do limite global da remuneração da
administração aprovado pela Assembleia Geral; fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros
e papéis do Banco; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e de quaisquer outros
atos; escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os esclarecimentos que
entender necessários sobre qualquer matéria; apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras do Banco e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; aprovar e rever o
orçamento anual, o orçamento de capital e o plano de negócios, bem como formular proposta de orçamento de capital
a ser submetido à Assembleia Geral para fins de retenção de lucros; deliberar sobre a convocação da Assembleia
Geral, quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; submeter à Assembleia
Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como examinar e deliberar sobre os balanços
semestrais, ou sobre balanços levantados em períodos menores, e o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital
próprio decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou
intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral;
apresentar à Assembleia Geral proposta de reforma do estatuto social; apresentar à Assembleia Geral proposta de
dissolução, fusão, cisão e incorporação do Banco e de incorporação, pelo Banco, de outras sociedades, bem como
autorizar a constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias, no País ou no Exterior; manifestar-se previamente
sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral; aprovar o voto do Banco em qualquer deliberação
societária relativa às controladas ou coligadas do Banco; autorizar a emissão de ações do Banco, nos limites
autorizados no artigo 6º de seu estatuto social, fixando o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão
das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício nas emissões de
ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em
oferta pública de aquisição de Controle, nos termos estabelecidos em lei; deliberar sobre a emissão de bônus de
subscrição, como previsto no § 2º do artigo 6º de seu estatuto social; outorgar, após aprovação pela Assembleia Geral,
opção de compra de ações a administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços ao Banco ou a
sociedades controladas pelo Banco, sem direito de preferência para os acionistas, nos termos de planos aprovados
em Assembleia Geral; deliberar sobre a negociação com ações de emissão do Banco para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais pertinentes; autorizar a emissão
ou contratação de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos que não ocorram no curso regular
dos negócios ou que afetem a estrutura de capital do Banco; estabelecer o valor da participação nos lucros dos
diretores e empregados do Banco e de sociedades controladas pelo Banco, podendo decidir por não atribuir-lhes
participação; decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, nos termos da
legislação aplicável; autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias, bem como
autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros; estabelecer o valor de alçada para aquisição
ou alienação de bens dos ativos permanente e circulante do Banco; autorizar a constituição de ônus reais e a prestação
de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, esclarecendo-se que não está incluída neste inciso XXII a outorga
de garantias em favor de terceiros que esteja relacionada com a condução de negócios bancários habituais, que
compete aos Diretores; conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados documentos
possam ser assinados por apenas um Diretor, do que se lavrará ata no livro próprio; aprovar a contratação da instituição
prestadora dos serviços de escrituração de ações; aprovar as políticas de divulgação de informações ao mercado e
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negociação com valores mobiliários do Banco; definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação
econômica de empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações do Banco, em caso de OPA para
cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Nível 2 de Governança Corporativa, na forma definida no
artigo 54 de seu estatuto social; deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem como
convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar conveniente; instituir Comitês e
estabelecer os respectivos regimentos e competências; dispor, observadas as normas de seu estatuto social e da
legislação vigente, sobre a ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento;
manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por
objeto as ações de emissão do Banco, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias
da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à
liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre
os interesses do Banco; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação ao Banco; (iv) outros pontos
que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela CVM; nomear e destituir os membros do Comitê de Auditoria; aprovar as regras operacionais que
o Comitê de Auditoria vier a estabelecer para o seu próprio funcionamento e tomar ciência das atividades do Comitê
de Auditoria; fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria; nomear e destituir os membros do Comitê de
Remuneração; aprovar as regras operacionais que o Comitê de Remuneração vier a estabelecer para o seu próprio
funcionamento e tomar ciência das atividades do Comitê de Remuneração; e fixar a remuneração dos membros do
Comitê de Remuneração; nomear e destituir os membros do Comitê de Gestão de Riscos e Capital; e aprovar as
regras operacionais que o Comitê de Gestão de Riscos e Capital vier a estabelecer para o seu próprio funcionamento.
Diretoria
A Diretoria é um órgão estatutário de caráter permanente regido pelo estatuto social e legislação aplicável. Sua
composição é de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 40 (quarenta) Diretores, residentes no país, acionistas ou não,
eleitos pelo Conselho de Administração, sendo que terão as seguintes designações: (i) 1 (um) Diretor Presidente; (ii)
no mínimo 2 (dois) e no máximo 12 (doze) Diretores Executivos; e (iii) no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 27 (vinte e
sete) Diretores, sem designação específica. Os diretores terão prazo de mandato unificado de 2 anos, considerandose ano o período compreendido entre às primeiras Reuniões do Conselho de Administração que ocorrerem após as
Assembleias Gerais Ordinárias realizadas em cada exercício, sendo permitida a reeleição. Será atributo de um dos
membros da Diretoria, devidamente designado pelo Conselho de Administração a função de: (i) coordenar, administrar,
dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como representar o Banco perante acionistas,
investidores, analistas de mercado, a Comissão de Valores Mobiliários, as Bolsas de Valores, o Banco Central do
Brasil e os demais órgãos de controle e demais instituições relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de
capitais, no Brasil e no Exterior; e (ii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo
Conselho de Administração. A Diretoria tem os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular
do Banco e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo para renunciar a direitos, transigir
e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes, competindo-lhe ainda administrar e gerir os
negócios do Banco, especialmente: cumprir e fazer cumprir seu estatuto social e as deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral; elaborar, semestralmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria
e as demonstrações financeiras do Banco acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a
proposta de destinação dos lucros apurados no semestre ou exercício anterior, para apreciação do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral; propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de
capital e o plano de negócios; e deliberar sobre a abertura e o fechamento de agências, postos, unidades
administrativas e escritórios de representação, em qualquer ponto do País ou, após aprovação do Conselho de
Administração, em qualquer ponto do Exterior.
Compete ao: Diretor Presidente: (i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais diretores; (ii) coordenar
os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual da administração do Banco, bem como
a sua apresentação aos acionistas; (iii) indicar Diretor para exercer as funções de Diretor ausente ou impedido, nos
termos do artigo 20, §2º; e (iv) estabelecer, em conjunto com os Diretores Executivos, metas e objetivos para o Banco;
Diretores Executivos: (i) ter sob sua responsabilidade o suporte e apoio de infraestrutura necessária a todas as
unidades do Banco, objetivando a excelência nos processos com eficiência de custos; (ii) administrar e supervisionar
as áreas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração; e (iii) estabelecer, em conjunto com o Diretor
Presidente e demais Diretores Executivos, metas e objetivos para o Banco; Diretores, sem designação específica:
desempenhar as funções que lhes forem atribuídas pelos Diretores Executivos.
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Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal funciona de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente
é instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei. Quando
instalado, o Conselho Fiscal deve ser composto de, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5 (cinco) membros efetivos e
suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com
mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos
da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.
Ouvidoria
A Ouvidoria, de funcionamento permanente, tem a atribuição de assegurar a estrita observância das normas legais e
regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre esta Sociedade e
os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. A Ouvidoria tem as seguintes
atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços
que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das Instituições do Conglomerado; b) atuar
como canal de comunicação entre as Instituições do Conglomerado e os clientes e usuários de produtos e serviços,
inclusive na mediação de conflitos; e c) informar ao Conselho de Administração do Banco a respeito das atividades de
Ouvidoria. As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades: (i) atender, registrar, instruir, analisar e dar
tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; (ii) prestar esclarecimentos
aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta; (iii) encaminhar
resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; (iv) manter o Conselho de Administração do Banco, informado
sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas
adotadas pelos administradores do Banco para solucioná-los; e (v) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao
Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração do Banco, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e
qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.). O Ouvidor, que
é designado e destituído pela Diretoria, tem mandato de 3 (três) anos.
Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 06 (seis) integrantes, pessoas físicas
residentes no país, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, que fixará sua remuneração devendo
um deles ser designado Presidente. O prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria é de 4 (quatro) anos.
O Comitê de Auditoria reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. Além das previstas em lei ou
regulamento, serão também atribuições do Comitê de Auditoria: (i) estabelecer as regras operacionais para seu próprio
funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas
à disposição dos respectivos acionistas; (ii) recomendar, à administração do Banco, a entidade a ser contratada para
prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses serviços, caso
considere necessário; (iii) revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas
explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente;(iv) avaliar a efetividade das auditorias
independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis
ao Banco, além de regulamentos e códigos internos; (v) avaliar o cumprimento, pela administração do Banco, das
recomendações feitas pelos auditores independentes ou internos; (vi) estabelecer e divulgar procedimentos para
recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao
Banco, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção
do prestador e da confidencialidade da informação;
(vii) recomendar, à diretoria do Banco, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados
no âmbito de suas atribuições; (viii) reunir-se, no mínimo trimestralmente, com a diretoria do Banco, com a auditoria
independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive
no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, os conteúdos de tais
encontros; (ix) verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso VIII, o cumprimento de suas recomendações pela
diretoria do Banco; (x) reunir-se com o Conselho Fiscal, quando instalado e Conselho de Administração, por solicitação
dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito das suas respectivas
competências; (xi) outras atribuições determinadas pelo Banco Central do Brasil.
Comitê de Remuneração
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O Comitê de Remuneração é composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 10 (dez) integrantes, pessoas físicas
residentes no país, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, que fixará sua remuneração e atuará em
nome de todas as instituições integrantes do conglomerado financeiro, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil (“Instituições do Conglomerado”). O prazo de mandato dos membros do Comitê de Remuneração é de 5 (cinco)
anos, vedada a permanência de integrante no Comitê por prazo superior a 10 (dez) anos. O Comitê de Remuneração
deverá: (i) reportar-se diretamente ao Conselho de Administração; (ii) ter na sua composição pelo menos um membro
não administrador do Banco; (iii) ter na sua composição integrantes com as qualificações e a experiência necessárias
ao exercício de julgamento competente e independente sobre política de remuneração do Banco, inclusive sobre as
repercussões dessa política na gestão de riscos.
Cumprido o prazo máximo previsto no parágrafo 1º acima, o integrante do Comitê de Remuneração somente pode
voltar a integrar tal órgão no Banco após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos. Nos casos de vaga por renúncia ou
destituição em que o Comitê ficar reduzido a menos de 3 (três) membros, o Conselho de Administração deverá,
tempestivamente, eleger um substituto, que servirá até o término do mandato do substituído. O Comitê de
Remuneração se reunirá semestralmente, ou extraordinariamente mediante convocação de qualquer de seus
membros, sendo certo que a reunião do Comitê de Remuneração só será validamente instalada com a presença da
maioria de seus membros. Além das previstas em lei ou regulamento, serão também atribuições do Comitê de
Remuneração: (i) Elaborar a política de remuneração de administradores das Instituições do Conglomerado, propondo
ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas
especiais de recrutamento e desligamento; (ii) Supervisionar a implementação e operacionalização da política de
remuneração de administradores das Instituições do Conglomerado; (iii) Revisar anualmente a política de remuneração
de administradores das Instituições do Conglomerado, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção
ou aprimoramento; (iv) Propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores
a ser submetido à assembleia geral, na forma do art. 152 da Lei nº 6.404, de 1976; (v) Avaliar cenários futuros, internos
e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; (vi) Analisar a política de
remuneração de administradores das Instituições do Conglomerado em relação às práticas de mercado, com vistas a
identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; (vii) Zelar
para que a política de remuneração de administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão
de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto na regulamentação
vigente. O Comitê de Remuneração elaborará, com periodicidade anual, no prazo de 90 (noventa) dias, relativamente
à data-base de 31 de dezembro, documento denominado “Relatório do Comitê de Remuneração”, o qual deverá ser
mantido à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.
Comitê de Gestão de Riscos e Capital
O Comitê de Gestão de Riscos e Capital é composto de, no mínimo, 03 (três) até, no máximo, 08 (oito) membros,
nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, que atuará em nome de todas as instituições integrantes do
conglomerado financeiro, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“Instituições do Conglomerado”),
devendo um deles ser designado Presidente. O prazo de mandato dos membros do Comitê de Gestão de Riscos é
indeterminado. O Comitê de Gestão de Riscos e Capital deverá se reportar diretamente ao Conselho de Administração
e, além daquelas previstas na regulamentação em vigor e em seu regimento interno, serão também suas atribuições,
em consonância com a Resolução-CMN nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017: (i) propor, com periodicidade mínima
anual, recomendações ao Conselho de Administração sobre aprovação e revisão de políticas, estratégias e limites de
gerenciamento de riscos; de políticas e estratégias de gerenciamento de capital; do programa de testes de estresse;
de políticas para a gestão de continuidade de negócios; do plano de contingência de liquidez; do plano de capital e do
plano de contingência de capital; (ii) avaliar os níveis de apetite por riscos da Sociedade fixados na Declaração de
Apetite por Riscos (RAS) e as estratégias para seu gerenciamento, considerando os riscos individualmente e de forma
integrada (mercado, crédito, operacional, liquidez e socioambiental); (iii) supervisionar a atuação e o desempenho do
Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO); (iv) supervisionar a observância pela Diretoria, dos termos da RAS; (v)
avaliar o grau de aderência dos processos da estrutura de riscos às políticas estabelecidas; (vi) manter registros de
suas deliberações e decisões; (vii) compreender, de forma abrangente e integrada, os riscos que podem impactar o
capital e a liquidez da instituição; (viii) entender as limitações das informações constantes dos relatórios gerenciais e
dos reportes relativos ao gerenciamento de riscos e ao gerenciamento de capital; (ix) garantir que o conteúdo da RAS
seja observado pelo Banco; (x) entender as limitações e as incertezas relacionadas à avaliação dos riscos, aos
modelos, mesmo quando desenvolvidos por terceiros, e às metodologias utilizadas na estrutura de gerenciamento de
riscos; (xi) assegurar o entendimento e o contínuo monitoramento dos riscos pelos diversos níveis do Banco; e (xii)
promover o aperfeiçoamento contínuo da cultura de riscos do Banco.
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a) atribuições do Conselho de Administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao
Conselho de Administração, indicando:
(i) se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses
documentos podem ser consultados;
A Diretoria e o Conselho Fiscal não possuem regimento interno e os comitês que possuem regimento interno próprio
são o Comitê de Auditoria, o Comitê de Remuneração e o Comitê de Gestão de Riscos e Capital, aprovados pelo
Conselho de Administração, respectivamente, em 08 de agosto de 2019, 01 de agosto de 2012 e 12 de dezembro de
2017 e disponíveis para consulta na página mundial de computadores do Banco (ri.pine.com).
(ii) se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas principais atribuições, forma de
funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto; e
Todas as informações acerca do Comitê de Auditoria foram prestadas acima. Ademais, o Comitê está em consonância
com as instruções da Comissão de Valores Mobiliários, bem como do Banco Central do Brasil.

(iii) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se o emissor
possui uma política de contratação de serviços de extra auditoria com o auditor independente, e informando o órgão
responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial
de computadores onde o documento pode ser consultado.
Nos termos do artigo 32, parágrafo 3º, incisos II, III, IV e VIII do Estatuto Social, o Comitê de Auditoria faz as vezes do
Conselho de Administração na gestão da Auditoria Independente e reporta essa e todas as suas demais atividades ao
Conselho, nos termos do artigo 19, inciso XXXII do Estatuto Social. Ademais, em relação a contratação de serviços
extra auditoria com o Auditor Independente, o Banco não possui uma política formal, porém segue as regras
estabelecidas na Instrução CVM 381, de 14 de janeiro de 2003.
Atribuições dos Comitês Internos (não estatutários) que dão suporte às tomadas de decisão:
Comitê de Ativos e Passivos (ALCO)
O Comitê de Ativos e Passivos tem por objetivo discutir as estratégias a serem utilizadas na condução das operações
do Banco, notadamente no que diz respeito às operações ativas, de funding e de tesouraria.
Comitê de Portfólio & Risco de Crédito
O Comitê de Portfólio & Risco de Crédito tem por objetivo analisar e acompanhar a Carteira de Crédito e as diretrizes
de Risco de Crédito do PINE.
Comitê de Crédito
O Comitê de Crédito tem por objetivo deliberar a respeito das propostas de limites e/ou operações de crédito
apresentadas pela área de Corporate & Investment Banking. Também definir a Política de Crédito e as respectivas
alterações, além de acompanhar a evolução das utilizações visando observar os parâmetros aprovados X real
utilização das linhas de crédito, evitando excessos.

Comitê de Recursos Humanos
O Comitê de Recursos Humanos tem por objetivo deliberar assuntos referentes às políticas de recursos humanos e
estratégia de pessoal do PINE.
Comitê de Risco Operacional
O Comitê de Risco Operacional tem por objetivo avaliar e coordenar elaboração, bem como a implementação de
políticas, adoção de diretrizes, medidas e ações que direcionem o processo de gestão de risco operacional, controles
internos e gestão da continuidade de negócios.
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Comitê de Ativos Imobiliários (BNDU)
O Comitê de Ativos Imobiliários (BNDU) tem por objetivo avaliar o estoque dos ativos registrados em BNDU e eventuais
contingências, avaliar o estoque dos compromissos de venda e compra e eventuais contingências, apresentação e
discussão da situação processual das principais ações (ativas e passivas), definição da estratégia da linha de defesa
a ser seguida para os casos mais relevantes e analisar, discutir e definir as alternativas para casos específicos.
Comitê de Compliance & PLD
O Comitê de Compliance & PLD tem por objetivo supervisionar as atividades de Compliance em geral, aderência a
regulamentações do BACEN, CVM e demais reguladores pertinentes ao negócio, apoiando a alta administração na
tomada de decisão referente aos clientes analisados pela área de PLD envolvendo operações de crédito, estruturação
e derivativos.
Comitê de Carteira Monitorada de Cobrança
O Comitê de Carteira Monitorada de Cobrança tem por objetivo avaliar o risco contingencial, monitorar o andamento
das ações de cobrança e dar apoio às renegociações de operações, apresentação e discussão da situação processual
das principais ações (ativas e passivas), avaliar as informações contidas no relatório da posição dos riscos em aberto,
incluindo os comentários dos respectivos gerentes e gestores e gestores das agências/ plataformas, definição da
estratégia da linha de defesa a ser seguida para os casos mais relevantes e analisar, discutir e definir as alternativas
para a renegociação de operações de crédito.
Comitê de Tesouraria
O Comitê de Tesouraria tem por objetivo acompanhar os indicadores de Risco de Mercado como: limites de posição,
consumo do Capital de Risco de Mercado, Var, back test do Var e a variação em relação a datas anteriores, bem como
os resultados de P&L do portfólio dos Books da Tesouraria e Institucional, e a análise e avaliação do cenário
macroeconômico.
Comitê de Produtos
O Comitê de Produtos tem por objetivo apresentar, para aprovação, novos produtos e a revisão de produtos já
implementados.
Comitê de Projetos
O Comitê de Projetos tem por objetivo apoiar a instituição no desempenho de suas responsabilidades relativas à
tomada de decisão baseada na evolução e desenvolvimento de novos projetos do Banco Pine, tratando desde
demandas pontuais até projetos estratégicos de ganho de eficiência, aumento de receita e diminuição de despesa,
buscando o pleno alinhamento com a estratégia de negócios.
Comitê de Canais Digitais
O Comitê de Canais Digitais tem por objetivo apoiar as áreas do Banco Pine no desempenho de suas
responsabilidades relativas ao planejamento das implementações eletrônicas, apuração dos Resultados e andamento
dos projetos desenvolvidos.
b) atribuições e poderes individuais dos membros da Diretoria Estatutária, além da indicação se a Diretoria
possui regimento interno próprio, informando, caso positivo, o órgão responsável pela aprovação, data de
aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais da rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado.
Funções do Diretor Presidente: (i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais diretores; (ii) coordenar
os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual da administração do Banco, bem como
a sua apresentação aos acionistas; (iii) indicar Diretor para exercer as funções de Diretor ausente ou impedido, nos
termos do artigo 20, §2º do estatuto social do Banco; e (v) estabelecer, em conjunto com os Diretores Executivos,
metas e objetivos para o Banco.
Funções dos Diretores Executivos: (i) ter sob sua responsabilidade o suporte e apoio de infraestrutura necessária a
todas as unidades do Banco, objetivando a excelência nos processos com eficiência de custos; (ii) administrar e
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supervisionar as áreas que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração; e (iii) estabelecer, em conjunto com
o Diretor Presidente e demais Diretores Executivos, metas e objetivos para o Banco.
Funções dos Diretores, sem designação específica: desempenhar as funções que lhes forem atribuídas pelos Diretores
Executivos.
A Diretoria não possui regimento interno próprio.
c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui regimento interno
próprio e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue
o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Conselho Fiscal do Banco não foi instalado no exercício social de 2019. Ademais, o Conselho Fiscal não possui
regimento interno próprio.
d) mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e de cada órgão ou comitê que
se reporta ao Conselho de Administração, informando em caso positivo:
(i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em relação ao órgão ou
se inclui também a avaliação individual de seus membros;
Não há avaliação específica para os órgãos e Comitês. Anualmente, todos os membros que compõem a Diretoria são
avaliados individualmente através de um sistema único de performance, cabendo ressaltar que alguns desses
membros fazem parte de Comitês que se reportam ao Conselho de Administração.
(ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
A avaliação de performance contém as seguintes etapas: acordo de metas, auto avaliação, avaliação do gestor, comitê
de performance e feedback.
Considerando que, conforme informado no item “i” acima, a avaliação é feita apenas para membros da Diretoria, cada
Diretor inclui as suas próprias metas acordadas com os seus superiores em um sistema de performance, e, ao fim do
ciclo de 1 (um) ano, realizam a auto avaliação das metas inseridas no sistema, mediante atribuição de uma nota para
cada meta. O avaliador (gestor e/ou comitê competente) tem conhecimento das notas dadas pelo avaliado, mas apenas
a fim conceder uma avaliação mais justa, uma vez que somente as notas dadas pelo avaliador são consideradas como
nota final. Após a finalização da avaliação pelo avaliador, acontece o Comitê de Performance, reunião mediada por
RH, que conta com a participação dos avaliadores e membros convidados. Neste fórum discute-se a performance dos
Diretores, com o objetivo de levantar os pontos positivos e de oportunidade de cada um deles.
(iii) como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento deste órgão;
Através do feedback, última etapa do ciclo de performance, o avaliador indicará pontos de desenvolvimento e pontos
positivos ao avaliado, com o objetivo de melhoria e aprimoramento das competências e metas para o novo ciclo;
(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
Não foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos.
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a) prazos de convocação
A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou
pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15
(quinze) dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 (oito) dias.
b) competências
Compete exclusivamente aos nossos acionistas, reunidos em assembleia geral, deliberar sobre as seguintes matérias,
sem prejuízo de outras matérias de sua competência:
• eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado;
• fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a dos
membros do Conselho Fiscal, se instalado;
• reformar o estatuto social;
• deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação do Banco, ou de qualquer sociedade no Banco;
• atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;
• aprovar planos de opção de compra de ações destinados a administradores, empregados ou pessoas naturais que
prestem serviços ao Banco ou a sociedades controladas pelo Banco;
• deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a
distribuição de dividendos;
• eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
• deliberar a saída do Nível 2, nas hipóteses previstas nos artigos 53 e 54 do Estatuto Social;
• deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;
• escolher a instituição ou empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações do
Banco, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Nível 2 de Governança Corporativa,
conforme previsto no Capítulo VIII do Estatuto Social, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração;
e
• deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.
c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição
dos acionistas para análise
Eletrônicos: ri.pine.com; www.cvm.gov.br; http://www.b3.com.br/pt_br.
Físicos: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1.830 – 6º andar.
d) identificação e administração de conflitos de interesses
No caso de algum acionista ter interesse conflitante com a matéria da ordem do dia, segundo a legislação brasileira,
este está vedado em proferir o seu voto. Nesse sentido, no Banco essa regra se aplica, não se admitindo o voto dos
acionistas que tenham conflito com a matéria constando na ordem do dia.
No que se refere à administração de tais conflitos, o Estatuto Social do Banco determina que os seus acionistas,
Administradores e membros do Conselho Fiscal (quando instalado), obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social, nas normas editadas pelo CMN, pelo Banco
Central do Brasil ou pela CVM, nos regulamentos da B3, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento
do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 2, do Regulamento de
Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no nível 2 de Governança Corporativa.
e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
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O Banco admite o exercício do direito de voto por procuração desde que o representante outorgado esteja validamente
constituído, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, e que a procuração seja outorgada há menos
de um ano.
f) formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas,
indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução
juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
Nas Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência,
além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme
o caso: (i) comprovante expedido pela instituição financeira escrituradora (art. 8º), no máximo, 5 (cinco) dias antes da
data da realização da Assembleia Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante e,
tratando-se de acionista estrangeiro, devidamente consularizado, notarizado e traduzido; e/ou (iii) relativamente aos
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente.
O Banco não admite procurações outorgadas por meio eletrônico.
g) formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à
companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização
O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá, alternativamente, fazê-lo diretamente à
Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1.830 – Bloco 4 - 6º andar – Condomínio Edifício São Luiz – Vila Nova Conceição - São Paulo-SP - Brasil - 04543-000
aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores:
(i) via física do presente boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado; e
(ii) cópia autenticada dos seguintes documentos:
(a) para pessoas físicas:
- documento de identidade com foto do acionista;
(b) para pessoas jurídicas:
- último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação
legal do acionista; e
- documento de identidade com foto do representante legal.
(c) para fundos de investimento:
- último regulamento consolidado do fundo;
- estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo
e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e
- documento de identidade com foto do representante legal

O acionista pode também, se preferir, enviar as vias digitalizadas deste boletim e dos documentos acima mencionados
para o endereço eletrônico ri@pine.com, sendo que, nesse caso, também será necessário o envio da via original deste
boletim e da cópia autenticada dos documentos requeridos até 3 (três) dias antes da data da Assembleia, inclusive,
para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830 – Bloco 4 - 6º andar - Condomínio Edifício São Luiz – Vila Nova
Conceição - São Paulo - SP - Brasil - 04543-000 aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores.
Não será exigido o reconhecimento das firmas apostas no boletim, tampouco a sua consularização.
A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua
portuguesa, inglesa ou espanhola ou que venham acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas.
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Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras
de classe profissional oficialmente reconhecidas.
Uma vez recebidos os documentos referidos acima, o Emissor avisará o acionista acerca de seu recebimento e de sua
aceitação, nos termos da Instrução CVM 481/09. Tal informação será enviada ao acionista por meio do endereço
eletrônico indicado no boletim de voto.
Encerrado o prazo de votação, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas. Será considerada no
mapa de votação do Emissor a última instrução de voto apresentada pelo acioniata.
h) se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de
participação a distância
O acionista pode enviar as vias digitalizadas deste boletim e dos documentos acima mencionados para o endereço
eletrônico ri@pine.com, sendo que, nesse caso, também será necessário o envio da via original deste boletim e da
cópia autenticada dos documentos requeridos até 03 (três) dias antes da Assembleia, inclusive, para a Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830 – Bloco 4 - 6º andar – Condomínio Edifício São Luiz – Vila Nova Conceição São Paulo - SP - Brasil - 04543-000 aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores.
i) instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou candidatos
a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
Os acionistas que representem os percentuais mínimos estabelecidos nos Anexos 21-L-I e 21-L-II da Instrução CVM
481/09 poderão solicitar a inclusão no boletim de voto a distância, respectivamente, de (i) candidatos ao Conselho de
Administração e ao Conselho Fiscal ou (ii) propostas de deliberação para as assembleias gerais ordinárias do Emissor.
As propostas devem ser enviadas, observados os prazos previstos no artigo 21-L da Instrução CVM 481/09, para a
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830 – Bloco 4 - 6º andar – Condomínio Edifício São Luiz – Vila Nova
Conceição - São Paulo-SP - Brasil - 04543-000 aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, ou ainda,
para o endereço eletrônico ri@pine.com.
Os acionistas que pretendam indicar candidatos para compor o Conselho de Administração ou o Conselho Fiscal
deverão apresentar os comprovantes necessários de atendimento dos requisitos mínimos de elegibilidade aplicáveis
ao cargo, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, no Regulamento Anexo II à Resolução do Conselho
Monetário Nacional 4.122/12 e na Instrução CVM 367/02. O Emissor dará um retorno aos acionistas em até 3 (três)
dias úteis do recebimento da solicitação de inclusão, nos termos do artigo 21- N da Instrução CVM 481/09.
j) se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
O Banco mantém páginas na rede mundial de computadores, e não fóruns, destinadas a receber e compartilhar
comentários dos acionistas não somente sobre as pautas das assembleias, mas sobre qualquer assunto. O PINE
disponibiliza, no seu site institucional (www.pine.com) e de RI (ri.pine.com), uma seção exclusiva para tal objetivo.
k) outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância
Todas as informações necessárias aos acionistas para exercer o voto a distância constam no site de Relações com
Investidores do Banco Pine, corroborando com o compromisso do Emissor de promover melhores práticas de
governança corporativa, incentivando o exercício de voto a todos os acionistas e a transparência com o mercado.
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 11 (onze) membros, dos quais no
mínimo 20% (vinte por cento) devem ser independentes, todos eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado
de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais
Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Caso a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) mencionado resulte
em um número fracionário de Conselheiros, deverá ser considerado o número inteiro: (i) imediatamente superior, se a
fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, se a fração for inferior a 0,5 (cinco
décimos). O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração são eleitos pela maioria dos votos dos
presentes à Assembleia Geral que nomear os membros do Conselho de Administração. Os atuais membros do
Conselho de Administração do Banco são os seguintes:
Membro

Cargo

Data de Eleição

Noberto Nogueira Pinheiro

Presidente

30.04.2019

Rodrigo Esteves Pinheiro

Vice-Presidente

30.04.2019

Igor Esteves Pinheiro

Conselheiro

30.04.2019

Mailson Ferreira da Nóbrega

Conselheiro

30.04.2019

Sérgio Machado Zica de Castro

Conselheiro

30.04.2019

a) número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias.
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo Presidente do Conselho de Administração. Em 2019, o Conselho de Administração se reuniu 26
(vinte e seis) vezes, sendo 9 (nove) reuniões ordinárias e 17 (dezessete) reuniões extraordinárias.
b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício
do direito de voto de membros do conselho.
O Banco celebrou dois Acordos de Acionistas, sendo um na data de 09 de setembro de 2011, posteriormente aditado
em 12 de setembro de 2012 e o outro em 04 de fevereiro de 2013, mas ambos não estabelecem restrição ou vinculação
ao exercício do direito de voto de membros do Conselho.
c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses.
O Banco não detém regras de identificação de conflitos de interesses e segue as disposições da Lei das Sociedades
Anônimas, que determina que os membros do Conselho de Administração se encontram proibidos de votar em
qualquer assembleia ou reunião do Conselho de Administração ou de atuar em qualquer operação ou negócios nos
quais detenha interesses conflitantes com os do Banco.
Adicionalmente, informamos que, de acordo com o Estatuto Social do Banco, os seus acionistas, Administradores e
membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial,
da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades
por Ações, no Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil
e pela Comissão de Valores Mobiliários, nos regulamentos da B3, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 2, do
Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Nível 2 de Governança
Corporativa.
d) se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho de Administração
formalmente aprovada, informando, caso positivo:
(i) órgão responsável pela política e data de aprovação e (ii) principais características da política.
O emissor não possui política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho de Administração.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de arbitragem
De acordo com o Artigo 58 do Estatuto Social do Banco, o Banco, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações,
no estatuto social do Banco, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou
pela Comissão de Valores Mobiliários, nos regulamentos da B3 e nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 2, do Regulamento de Arbitragem,
do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no nível 2 de Governança Corporativa.
Ainda, o Tribunal arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no procedimento de Arbitragem
Ordinária prevista no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. O procedimento arbitral terá
lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem
deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com
as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Mauro Sanchez

06/07/1969

Pertence apenas à Diretoria

30/04/2019

AGO 2021

0

136.812.588-30

Administrador de Empresas

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

27/06/2019

Sim

0.00%

Eugenio Fabbri Neto

18/12/1961

Pertence apenas à Diretoria

30/04/2019

AGO 2021

1

060.461.728-37

Matematico

19 - Outros Diretores

27/06/2019

Sim

0.00%

Membro de comitês.

Diretor Tecnologia, Canais Digitais e
Marketing
Marcelo Camargo

10/03/1976

Pertence apenas à Diretoria

30/04/2019

AGO 2021

1

276.024.738-41

Administrador de Empresas

19 - Outros Diretores

27/06/2019

Sim

0.00%

Diretor Crédito
Carlos Eduardo Tyba

14/01/1971

Pertence apenas à Diretoria

30/04/2019

AGO 2021

1

136.122.108-90

Economista

19 - Outros Diretores

27/06/2019

Sim

0.00%

Eduardo Magalhães Fonseca

05/02/1979

Pertence apenas à Diretoria

30/04/2019

AGO 2021

1

294.017.708-24

Engenheiro de Produção

19 - Outros Diretores

27/06/2019

Sim

0.00%

Diretor Comercial

Membro de comitês.

Diretor de Projetos Estratégicos

Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araujo

07/12/1971

Pertence apenas à Diretoria

30/04/2019

AGO 2021

1

163.113.778-61

Economista

19 - Outros Diretores

27/06/2019

Sim

0.00%

Diretor Jurídico, Operações, Produtos
e Serviços Patrimoniais
Jailton Marcio Donasan

20/02/1968

Pertence apenas à Diretoria

03/06/2019

AGO 2021

0

648.872.869-53

Contador

19 - Outros Diretores

29/08/2019

Sim

0.00%

Membro de comitês.

Diretor de Riscos e Compliance

Renata Leme Borges dos Santos

27/02/1977

Pertence apenas à Diretoria

03/10/2019

AGO 2021

0

262.766.798-01

Contadora

19 - Outros Diretores

13/12/2019

Sim

0.00%

26/02/2021

AGO 2021

0

Diretora de Controladoria e
Contabilidade
Sérgio Luis Patrício

21/05/1965

Pertence apenas à Diretoria
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

041.619.338-27

Economista

12 - Diretor de Relações com
Investidores

01/03/2021

Sim

0.00%

Igor Esteves Pinheiro

13/05/1979

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2019

AGO 2021

3

220.176.578-24

Administrador de Empresas

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

27/06/2019

Sim

100.00%

Mailson Ferreira da Nobrega

14/05/1942

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2019

AGO 2021

8

043.025.837-20

Economista

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

27/06/2019

Sim

100.00%

Noberto Nogueira Pinheiro

13/06/1951

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2019

AGO 2021

7

026.336.983-87

Banqueiro

20 - Presidente do Conselho de
Administração

27/06/2019

Sim

100.00%

Sérgio Machado Zica de Castro

17/10/1961

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/01/2019

AGO 2021

1

477.334.546-20

Engenheiro Metalúrgico

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

27/06/2019

Sim

100.00%

Rodrigo Esteves Pinheiro

22/08/1980

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27/04/2020

AGO 2021

3

221.853.258-17

Administrador de Empresas

39 - Outros Conselheiros / Diretores

22/06/2020

Sim

100.00%

Diretor Executivo Financeiro (CFO),
Tesouraria e Captação.

Membro de comitês.

Mebro de comitês.

Vice Presidente do C.A. e Diretor
Executivo de Ativos Imobiliários

Experiência profissional / Critérios de Independência
Mauro Sanchez - 136.812.588-30
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Formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie e com MBA em Finanças pela Boston School - Fundação Bankboston. Possui extensa experiência na liderança de equipes nos mercados de Corporate
Banking e Middle Market, tendo passado por importantes instituições como Itaú, ABN Amro Real, BICBANCO e Bankboston. Atualmente é o Diretor Presidente do Banco Pine.
Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Eugenio Fabbri Neto - 060.461.728-37
Diretor Executivo de Tecnologia, possui sólida experiência na gestão de TI, operações, produtos, projetos e gestão estratégica organizacional, com carreira desenvolvida nas empresas Itautec Philco, Banco Real /
Aymoré, Santander, Banco Votorantim e Stelo. Formado em Matemática Aplicada / Computação pelo Centro Universitário ABC e mestre em Administração de Negócios pela FGV.
Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Marcelo Camargo - 276.024.738-41
Formado em Administração de Empresas, com Pós Graduação e MBA em Mercados de Capitais pela FIPECAF/USP e MBA em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário pela FIPE. Possui mais de 20
anos de experiência profissional na área de crédito à empresas, atuando nos principais Bancos do País (Banco Mercantil de São Paulo, Santander, Unibanco, Votorantim e BMG). Atualmente atua como Diretor de
Crédito do Banco Pine.
Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Carlos Eduardo Tyba - 136.122.108-90
Formado em Ciências Econômicas pela PUC-SP, com Pós Graduação em Análise de Projetos pela Universidade Paulista. Possui mais de 20 anos de experiência profissional no mercado financeiro, com sólida
experiência na área comercial e gestão de equipes. Atualmente atua como Diretor Comercial e Investment Banking do Banco Pine.
Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Eduardo Magalhães Fonseca - 294.017.708-24
Diretor Executivo de Relações com Investidores e Diretor Executivo Financeiro (CFO). O Sr. Eduardo possui bacharelado em Engenharia de Produção e mestre em Finanças pela University of London, com
experiência de mais de 10 anos em instituições financeiras e em gestoras de recursos.
Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araujo - 163.113.778-61
Formado em Ciências Econômicas, com MBA em Finanças pelo Ibmec. Possui mais de 25 anos de experiência profissional em instituições financeiras, atuando nas áreas de tesouraria, econômica e comercial, nos
principais Bancos do País (Bic, ABC e Bradesco). Atualmente atua como Diretor de Operações e Produtos.
Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Jailton Marcio Donasan - 648.872.869-53
Formado em Ciências Econômicas, com MBA em Gestão de Projetos pela USP. Possui mais de 30 anos de experiência profissional em instituições financeiras, atuando nas áreas de Compliance, Controles Internos
e Risco Operacional, nos principais Bancos do País (Fibra, Itaú e Banco do Estado do Paraná). Atualmente atua como Diretor de Riscos e Compliance. Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em
sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Renata Leme Borges dos Santos - 262.766.798-01
Formada em Ciências Contábeis, com MBA Especializado em Finanças com Ênfase em Banking pela FGV. Possui mais de 17 anos de experiência em auditoria externa no segmento de Instituições Financeiras,
atuando também no gerenciamento de projetos de auditoria em diversos bancos e gerenciamento de projetos de fusões e aquisição de empresas. Atualmente atua como Diretora de Controladoria.
Sérgio Luis Patrício - 041.619.338-27

PÁGINA: 152 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

Formado em Economia pela PUC e MBA pela Fundação Dom Cabral. Com experiência de mais de 30 anos em instituições financeiras, e atualmente é CFO, Diretor de Relações com Investidores, Tesouraria e
Captação do Banco Pine.
Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Igor Esteves Pinheiro - 220.176.578-24
Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças e Seguros. Atuou no Pine como Diretor na área de
Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.
Nos últimos 5 anos o conselheiro não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Mailson Ferreira da Nobrega - 043.025.837-20
O Sr. Mailson foi eleito conselheiro do Banco Pine S.A., pela primeira vez, em 28 de março de 2007.
Nos último 5 anos, até a presente data, atua como Sócio da empresa Tendências Consultoria Integrada Ltda, empresa de consultoria econômica e política sediada em São Paulo.
Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Noberto Nogueira Pinheiro - 026.336.983-87
Sr. Noberto foi fundador do Banco Pine S/A em 1997 e eleito presidente do Conselho de Administração em janeiro de 2007, sendo Acionista Majoritário e Presidente do Conselho de Administração de 2007 até a
presente data.
Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Sérgio Machado Zica de Castro - 477.334.546-20
É graduado em Engenharia Metalúrgica e Ciências Econômicas, com mestrado no "Colorado School - EUA" e com vasta experiência em posição de liderança no mercado, é atualmente, sócio diretor de empresas e
gestor de investimentos. Participa no Comitê de Auditoria do Pine desde 2013. Nos últimos 5 anos o diretor não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com
participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia.
Rodrigo Esteves Pinheiro - 221.853.258-17
Graduado em Administração de Empresas pela American Intercontinental University, Londres, UK. Participou de diversas instituições, nas áreas de Finanças, Comércio Exterior e Administração de Fundos. Atuou no
Pine como Diretor Executivo na área de Corporate Banking até fevereiro de 2016, quando renunciou para assumir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco.
Nos últimos 5 anos o conselheiro não exerceu atividade em sociedades que integram o grupo econômico da Companhia ou de sócios com participação, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valores mobiliários da Companhia.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Mauro Sanchez - 136.812.588-30
N/A
Eugenio Fabbri Neto - 060.461.728-37
N/A
Marcelo Camargo - 276.024.738-41
N/A
Carlos Eduardo Tyba - 136.122.108-90
N/A
Eduardo Magalhães Fonseca - 294.017.708-24
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N/A
Fabio Pinto Ribeiro Zingra de Araujo - 163.113.778-61
N/A
Jailton Marcio Donasan - 648.872.869-53
N/A
Renata Leme Borges dos Santos - 262.766.798-01
N/A
Sérgio Luis Patrício - 041.619.338-27
N/A
Igor Esteves Pinheiro - 220.176.578-24
N/A
Mailson Ferreira da Nobrega - 043.025.837-20
N/A
Noberto Nogueira Pinheiro - 026.336.983-87
N/A
Sérgio Machado Zica de Castro - 477.334.546-20
N/A
Rodrigo Esteves Pinheiro - 221.853.258-17
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Presidente do Comitê

09/04/1961

02/04/2018

Até primeira reunião do
C.A. após AGOE 2021

08/01/2018

0

100.00%

16/05/1954

15/06/2018

Até primeira reunião do
C.A. após AGOE 2021

15/06/2018

0

100.00%

14/05/1942

04/09/2020

Até primeira reunião do
C.A. após AGOE 2021

22/06/2020

0

100.00%

13/06/1951

28/04/2020

Indeterminado

28/04/2020

0

100.00%

05/02/1979

21/08/2018

Indeterminado

21/08/2018

0

100.00%

06/07/1969

28/08/2018

Indeterminado

28/08/2018

0

100.00%

22/08/1980

01/07/2016

Indeterminado

01/07/2016

0

100.00%

20/02/1968

23/09/2019

Indeterminado

23/09/2019

0

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Carlos Elder Maciel de Aquino

Comitê de Auditoria

226.993.094-00

Contador

O Participante não exerce outra função no emissor.
Guy Almeida Andrade

Comitê de Auditoria

771.729.228-91

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo)

Contador

O Participante não exerce outra função no emissor.
Mailson Ferreira da Nobrega

Comitê de Auditoria

043.025.837-20

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo)

Economista

Membro Independente do Conslelho de Administração
Noberto Nogueira Pinheiro

Comitê de Risco

026.336.983-87

Membro do Comitê (Efetivo)
Banqueiro

Presidente do Conselho de Administração
Eduardo Magalhães Fonseca

Comitê de Risco

294.017.708-24

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro de Produção

Diretor Executivo de Projetos Estratégicos
Mauro Sanchez

Comitê de Risco

136.812.588-30

Presidente do Comitê
Administrador de Empresas

Diretor Presidente Executivo
Rodrigo Esteves Pinheiro

Comitê de Risco

221.853.258-17

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Vice Presidente do C.A. e Diretor Executivo de Ativos Imobiliários
Jailton Marcio Donasan
648.872.869-53

Comitê de Risco

Membro do Comitê (Efetivo)
Contador
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

22/08/1980

31/07/2017

5 anos

31/07/2017

0

100.00%

13/06/1951

28/04/2020

2 anos

28/04/2020

0

100.00%

14/04/1969

31/10/2018

4 anos

31/10/2018

0

100.00%

06/07/1969

28/08/2018

4 anos

28/08/2018

0

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Diretor de Riscos e Compliance
Rodrigo Esteves Pinheiro

Comitê de Remuneração

221.853.258-17

Administrador de Empresas

Vice Presidente do C.A. e Diretor Executivo de Ativos Imobiliários
Noberto Nogueira Pinheiro

Comitê de Remuneração

026.336.983-87

Membro do Comitê (Efetivo)
Banqueiro

Presidente do Conselho de Administração
Claudio da Costa

Comitê de Remuneração

084.544.758-00

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Conselheiro Independente do Comitê de RH/Remuneração de Assessoramento do CA no período entre Julho/12 a Março/16.
Mauro Sanchez

Comitê de Remuneração

136.812.588-30

Membro do Comitê (Efetivo)
Administrador de Empresas

Diretor Presidente Executivo
Experiência profissional / Critérios de Independência
Carlos Elder Maciel de Aquino - 226.993.094-00
N/A
Guy Almeida Andrade - 771.729.228-91
N/A
Mailson Ferreira da Nobrega - 043.025.837-20

Noberto Nogueira Pinheiro - 026.336.983-87
Noberto Nogueira Pinheiro - 026.336.983-87

Eduardo Magalhães Fonseca - 294.017.708-24
N/A
Mauro Sanchez - 136.812.588-30
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Mauro Sanchez - 136.812.588-30
N/A
Rodrigo Esteves Pinheiro - 221.853.258-17
Rodrigo Esteves Pinheiro - 221.853.258-17
N/A
Jailton Marcio Donasan - 648.872.869-53
N/A
Claudio da Costa - 084.544.758-00
N/A
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Carlos Elder Maciel de Aquino - 226.993.094-00
N/A
Guy Almeida Andrade - 771.729.228-91
N/A
Mailson Ferreira da Nobrega - 043.025.837-20
N/A
Noberto Nogueira Pinheiro - 026.336.983-87
Noberto Nogueira Pinheiro - 026.336.983-87
N/A
Eduardo Magalhães Fonseca - 294.017.708-24
N/A
Mauro Sanchez - 136.812.588-30
Mauro Sanchez - 136.812.588-30
N/A
Rodrigo Esteves Pinheiro - 221.853.258-17
Rodrigo Esteves Pinheiro - 221.853.258-17
N/A
Jailton Marcio Donasan - 648.872.869-53
N/A
Claudio da Costa - 084.544.758-00
N/A
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Rodrigo Esteves Pinheiro

221.853.258-17 Banco Pine S.A.

62.144.175/0001-20 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

026.336.983-87 Banco Pine S.A.

62.144.175/0001-20

220.176.578-24 Banco Pine S.A.

62.144.175/0001-20 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

026.336.983-87 Banco Pine S.A.

62.144.175/0001-20

221.853.258-17 Banco Pine S.A.

62.144.175/0001-20 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

220.176.578-24 Banco Pine S.A.

62.144.175/0001-20

Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Pessoa relacionada

Noberto Nogueira Pinheiro
Presidente do Conselho
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Igor Esteves Pinheiro
Membro do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Noberto Nogueira Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Rodrigo Esteves Pinheiro
Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Pessoa relacionada

Igor Esteves Pinheiro
Membro do Conselho de Administração.
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

026.336.983-87

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Direta

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

92.236.777/0001-78

Sócio
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Assessoria e Consultoria Ltda

14.802.384/0001-70

Sócio
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Planejamento e Serviços Ltda

16.417.799/0001-56

Sócio
Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

026.336.983-87

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Indireta

Cargo/Função
Noberto Nogueira Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Corretora de Seguros Ltda

27.107.955/0001-07

Sócio
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Entre Verdes Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

24.769.056/0001-73

A aludida empresa tem como sócio a empresa Pine Assessoria e Consultoria Ltda., que por sua vez tem como sócio Noberto Nogueira Pinheiro.
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Controle

Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Campo Grande Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

30.040.154/0001-78

A aludida empresa tem como sócio a empresa Pine Assessoria e Consultoria Ltda., que por sua vez tem como sócio Noberto Nogueira Pinheiro.
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Controle

Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

PÁGINA: 160 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pine Ativos Imobiliarios Ltda

32.196.276/0001-83

A aludida empresa tem como sócio a empresa Pine Assessoria e Consultoria Ltda., que por sua vez tem como sócio Noberto Nogueira Pinheiro.
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Controle

Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Realty XXVIII Empreendimentos Imobiliários Ltda.

27.969.560/0001-05

A aludida empresa tem como sócio a empresa Pine Assessoria e Consultoria Ltda., que por sua vez tem como sócio Noberto Nogueira Pinheiro.
Observação

Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Direta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Assessoria e Consultoria Ltda

14.802.384/0001-70

Sócio
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Corretora de Seguros Ltda

27.107.955/0001-07
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

026.336.983-87

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Indireta

Cargo/Função
Sócio
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Planejamento e Serviços Ltda

16.417.799/0001-56

Sócio
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

92.236.777/0001-78

Sócio
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Entre Verdes Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

24.769.056/0001-73

A aludida empresa tem como sócio a empresa Pine Assessoria e Consultoria Ltda., que por sua vez tem como sócio Noberto Nogueira Pinheiro.
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

026.336.983-87

Controle

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Campo Grande Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

30.040.154/0001-78

A aludida empresa tem como sócio a empresa Pine Assessoria e Consultoria Ltda., que por sua vez tem como sócio Noberto Nogueira Pinheiro.
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Controle

Controlada Indireta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Ativos Imobiliarios Ltda

32.196.276/0001-83

A aludida empresa tem como sócio a empresa Pine Assessoria e Consultoria Ltda., que por sua vez tem como sócio Noberto Nogueira Pinheiro.
Observação

Exercício Social 31/12/2017
Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Controle

Controlada Direta

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

92.236.777/0001-78

Sócio
Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

026.336.983-87

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlada Indireta

Cargo/Função
Noberto Nogueira Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Assessoria e Consultoria Ltda

14.802.384/0001-70

Sócio
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Corretora de Seguros Ltda

27.107.955/0001-07

Sócio
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Pine Planejamento e Serviços Ltda

16.417.799/0001-56

Sócio
Observação

Administrador do Emissor

Noberto Nogueira Pinheiro

026.336.983-87

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pine Entre Verdes Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

24.769.056/0001-73

A aludida empresa tem como sócio a empresa Pine Assessoria e Consultoria Ltda., que por sua vez tem como sócio Noberto Nogueira Pinheiro.
Observação
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11. Acordos (inclusive apólices de seguro) estabelecendo o pagamento ou o reembolso de despesas
suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao banco, de
penalidades impostas por agentes estatais e acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos
ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções:
Em 14/02/2020 o Banco Pine firmou junto a Chubb do Brasil Companhia de Seguros, o seguro de responsabilidade
civil de administradores e diretores (DIRECTORS AND OFFICER LIABILITY ‐ D&O), com objetivo de pagamento, a
título de perdas e danos, devido a terceiros pelo Banco, em decorrência de ato ou fato pelo qual seja responsabilizado
durante a vigência da apólice. A referida apólice de seguro permanecerá vigente até 14 de fevereiro de 2021, o prêmio
líquido do seguro foi de R$ 133.333,33 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
e a importância segurada (limite máximo de garantia da apólice) é de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária
a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente
aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A política de remuneração do Banco Pine visa cumprir a legislação vigente e os padrões de governança corporativa.
Além disso, ela tem objetivo de assegurar a capacidade do Banco de atrair e reter profissionais qualificados, que
possam contribuir para o desenvolvimento estratégico do Banco.
A sua elaboração se baseia em 4 (quatro) pilares: cultura, objetivos do negócio, práticas de mercado e gestão de risco.
O Conselho de Administração é o órgão responsável por aprovar o relatório anual de política de remuneração proposto
pelo Comitê de Remuneração.
Conselho de Administração e Comitês de Auditoria e Remuneração:
A política de remuneração do Conselho de Administração e dos Comitês de Auditoria e Remuneração visa atrair e
garantir a permanência de profissionais altamente qualificados, que possam contribuir para o desenvolvimento
estratégico institucional.
Todos os conselheiros que são membros externos e/ou independentes e possuem honorários fixos mensais, definidos
de acordo com o número de fóruns que o conselheiro participa.
Os Administradores que fazem parte do Conselho e/ou Comitês obedecem às práticas da diretoria estatutária abaixo.
Diretoria Estatutária:
O pacote de remuneração tem como objetivo atrair, reter e reconhecer profissionais qualificados, que possam contribuir
para o desenvolvimento estratégico do Banco.
Os Administradores possuem remuneração fixa e benefícios alinhados às práticas de mercado e são elegíveis à
remuneração variável anual, atrelado ao desempenho institucional e performance individual aferidos por meio de
instrumentos que compõem a política e serão detalhados neste documento.
b) Composição da remuneração
(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:
Remuneração Fixa: são considerados remuneração fixa os salários e honorários pagos mensalmente. Os valores
pagos como remuneração fixa seguem padrões de mercado e permitem que o Banco atraia e retenha profissionais
que agreguem valor aos resultados da empresa.
Remuneração Variável: é composta por uma parcela de PLR estabelecida pelo acordo do sindicato dos bancários e
também por uma parcela de PPLR definida em acordo próprio.
O acordo próprio de PPLR possui instrumentos de aferição que estão atrelados aos seguintes critérios: desempenho
institucional; desempenho da unidade, quando aplicável; avaliação de performance individual; e valores do Banco.
Nosso plano de remuneração variável visa alinhar os interesses dos Administradores aos interesses dos acionistas do
Banco, bem como desenvolver sua gestão de riscos e governança corporativa, dando mais conforto e transparência
para o mercado.
O programa de remuneração variável está em conformidade com a Resolução 3.921 do Conselho Monetário Nacional.
Parte da remuneração variável é paga sobre a forma de ações ou instrumentos baseados em ações, com vesting futuro
à razão de 1/3 a cada ano.
Os membros externos e independentes do Conselho de Administração e Comitês de Auditoria e Remuneração não
possuem Remuneração Variável.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

Benefícios
O pacote de benefícios dos administradores inclui: vale refeição; vale alimentação; seguro de vida em grupo; seguro
de saúde; assistência odontológica; auxílio creche; estacionamento; notebook; e telefone celular.
Os membros externos e independentes do Conselho de Administração e Comitês de Auditoria e Remuneração
possuem somente o benefício seguro de vida.
Todos os nossos benefícios obedecem às políticas de concessão de benefícios vigente e estão alinhados às práticas
do mercado financeiro, ao acordo coletivo e à legislação trabalhista.
(ii) em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total.
De acordo com a tabela abaixo as proporções para o ano de 2019 foram:
% em relação a remuneração total paga a título de

Remuneraçã
o Fixa

Remuneraçã
o Variável

Benefícios

Total

Conselho de Administração

96,2%

0,0%

3,8%

100%

Comitê Auditoria e Remuneração

100%

0,0%

0%

100%

Diretoria Executiva

54,4%

41,8%

3,7%

100%

De acordo com a tabela abaixo as proporções para o ano de 2018 foram:
% em relação a remuneração total paga a título de

Remuneraçã
o Fixa

Remuneraçã
o Variável

Benefícios

Total

Conselho de Administração

93,9%

0,0%

6,1%

100%

Comitê Auditoria e Remuneração

99,6%

0,0%

0,4%

100%

Diretoria Executiva

27,5%

70,1%

2,4%

100%

De acordo com a tabela abaixo as proporções para o ano de 2017 foram:
% em relação a remuneração total paga a título de

Remuneraçã
o Fixa

Remuneraçã
o Variável

Benefícios

Total

Conselho de Administração

92,1%

0,9%

7,1%

100%

Comitê Auditoria e Remuneração

98,2%

0,0%

1,8%

100%

Diretoria Executiva

40,9%

55,1%

4,1%

100%

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste dos elementos da remuneração:
A remuneração dos membros externos e independentes do Conselho de Administração e Comitês de Auditoria e
Remuneração é avaliada pontualmente através de pesquisas específicas realizadas com consultorias renomadas.
A remuneração fixa dos Administradores é ajustada anualmente pela convenção coletiva dos bancários. Também
comparamos anualmente a remuneração dos Administradores com o mercado por meio de pesquisas realizadas por
consultorias externas especializadas com o objetivo de aferir a sua competitividade e eventualmente avaliar a
necessidade de revisão nos componentes de remuneração
iv) razões que justificam a composição da remuneração:
A remuneração dos membros externos e independentes do Conselho de Administração e Comitês de Auditoria e
Remuneração está atrelada às práticas de mercado observadas em pesquisas para conselheiros.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
A política adotada para diretores estatutários visa reter e reconhecer nossos administradores, mantendo uma
remuneração competitiva com o mercado, alinhada à gestão de riscos no curto e longo prazo e meritocracia.
v) existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato:
Não há membros não remunerados no Banco Pine.
c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento
da remuneração
A remuneração dos membros externos e independentes do Conselho de Administração, Comitês de Auditoria e
Remuneração possuem apenas remuneração fixa e não possuem indicadores de desempenho.
Em relação à remuneração da diretoria estatutária, os principais indicadores financeiros considerados são o Lucro
Líquido e Despesas Administrativas do Banco. Cada Diretoria possui indicadores de desempenho relacionados aos
objetivos macro do Banco e objetivos específicos sua área de atuação. Adicionalmente a Diretoria é avaliada pelo
conjunto de valores do Banco, considerado o aspecto qualitativo do modelo de gestão de desempenho.
d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
A remuneração variável dos administradores está atrelada aos resultados do conjunto de indicadores de financeiros e
de projetos estabelecidos a cada unidade de negócio.
e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo
prazo
O objetivo da política de remuneração concebida pelo Banco Pine é alinhar o risco futuro com as tomadas de decisão
presentes de seus administradores, de tal forma a mitigar que eventuais interesses em resultado imediato sejam
determinantes em decisões institucionais.
No caso específico dos administradores, no mínimo 50% da Remuneração Variável é paga sobre forma de
instrumentos baseados em ações com vesting futuro; e em caso de redução do lucro recorrente ou resultado negativo
durante o período de diferimento, estas ações poderão ser revertidas pelo Banco de forma proporcional à redução no
resultado; para assim alinhar os interesses dos executivos e acionistas.
f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos
O Banco paga as remunerações dos membros do seu conselho de administração, diretoria estatutária e comitês.
Não existem membros do conselho de administração, dos comitês e da diretoria estatutária que recebam remuneração
suportada por empresas subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos.
g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário,
tal como a alienação do controle societário do emissor
Não há remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário.
h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual
do conselho de administração e da diretoria:
A remuneração dos membros do Conselho de Administração e Comitês está atrelada às práticas de mercado e
hierarquia, observadas em pesquisas especificas para Conselhos de Administração e Governança, apresentadas pelo
Comitê de Remuneração em reuniões especificas.
O Conselho de Administração avalia a adequação da política de remuneração a cada 2 anos.

PÁGINA: 170 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

10,00

0,00

19,00

Nº de membros remunerados

9,00

10,00

0,00

19,00

4.537.000,00

5.929.762,94

0,00

10.466.762,94

186.046,24

497.725,42

0,00

683.771,66

0,00

0,00

0,00

0,00

1.020.825,00

1.334.196,53

0,00

2.355.021,53

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

O montante informado no campo
"Outros" refere-se aos encargos
recolhidos sobre salário (INSS e
FGTS) ou pró-labore (INSS).

O montante informado no
campo "Outros" refere-se aos
encargos recolhidos sobre
salário (INSS e FGTS) ou prólabore (INSS).

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

2.809.263,15

0,00

2.809.263,15

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Este item não é aplicável porque
além da Remuneração variável
(bônus, participação de resultados e
participação em reuniões), o Pine
não pratica outras remunerações
variáveis, além das já mencionadas.

Este item não é aplicável porque
além da Remuneração variável
(bônus, participação de
resultados e participação em
reuniões), o Pine não pratica
outras remunerações variáveis,
além das já mencionadas.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

2.775.000,00

0,00

2.775.000,00

5.743.871,24

13.345.948,04

0,00

19.089.819,28

Observação

Total da remuneração

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,75

8,00

17,75

Nº de membros remunerados

9,75

8,00

17,75

4.210.567,55

5.885.270,01

10.095.837,56

232.119,69

522.012,28

754.131,97

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
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0,00

0,00

0,00

947.377,70

2.104.215,75

3.051.593,45

O montante informado no campo
"Outros" refere-se aos encargos
recolhidos sobre salário (INSS e
FGTS) ou pró-labore (INSS).

O montante informado no
campo "Outros" refere-se aos
encargos recolhidos sobre
salário (INSS e FGTS) ou prólabore (INSS).

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

3.540.445,08

3.540.445,08

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Este item não é aplicável porque
além da Remuneração variável
(bônus, participação de resultados e
participação em reuniões), o Pine
não pratica outras remunerações
variáveis, além das já mencionadas.

Este item não é aplicável porque
além da Remuneração variável
(bônus, participação de
resultados e participação em
reuniões), o Pine não pratica
outras remunerações variáveis,
além das já mencionadas.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

1.300.783,68

1.300.783,68

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

11.490.857,20

11.490.857,20

5.390.064,94

24.843.584,00

30.233.648,94

Observação

Total da remuneração

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,92

7,67

14,59

Nº de membros remunerados

6,92

7,67

14,59

3.752.008,70

6.546.865,07

10.298.873,77

259.862,12

650.428,76

910.290,88

0,00

0,00

0,00

844.201,96

2.232.496,80

3.076.698,76

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

O montante informado no campo
"Outros" refere-se aos encargos
recolhidos sobre salário (INSS e
FGTS) ou pró-labore (INSS).

O montante informado no
campo "Outros" refere-se aos
encargos recolhidos sobre
salário (INSS e FGTS) ou prólabore (INSS).

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

1.908.559,61

1.908.559,61

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

31.000,00

1.298.579,04

1.329.579,04

Este item não é aplicável porque
além da Remuneração variável
(bônus, participação de resultados e
participação em reuniões), o Pine
não pratica outras remunerações
variáveis, além das já mencionadas

Este item não é aplicável porque
além da Remuneração variável
(bônus, participação de
resultados e participação em
reuniões), o Pine não praticou
outras remunerações variáveis,
além das já mencionadas.

0,00

0,00

0,00

800.000,00

105.008,76

905.008,76

0,00

5.612.835,02

5.612.835,02

5.687.072,78

18.354.773,06

24.041.845,84

Observação

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2019)
Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

Comitês

Total

Número de Membros

9

10

0

19

Número de membros remunerados

9

10

0

19

(Em R$, exceto número de membro)

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido
Participação no resultado
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

2.809.263,15

2.809.263,15

-

-

2.809.263,15

2.809.263,15

Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido

Remuneração variável - Exercício social encerrado em 31/12/2018
(Em R$, exceto número de membro)
Número de Membros
Número de membros remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

Comitês

Total

6,5

8

3,25

17,75

0

8

0

8

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido
Participação no resultado
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

3.540.445,08

3.540.445,08

101.100,00

101.100,00

3.540.445,08

3.540.445,08

Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido

Remuneração variável - Exercício social encerrado em 31/12/2017
(Em R$, exceto número de membro)
Número de Membros
Número de membros remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

Comitês

Total

7,0

9,5

3,0

19,50

0

9,5

0

9,50

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido
Participação no resultado
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

1.908.559,61

1.908.559,61

114.339,25

114.339,25

1.908.559,61

1.908.559,61

Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
13.4 - Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente, descrever:
a) termos e condições gerais
O Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Remuneração não possuem remuneração variável e pagamento
em ações.
Em conformidade à Resolução 3.921 do Conselho Monetário Nacional, desde do ano de 2012 foi instituído o plano de
incentivo de longo prazo: a remuneração variável total atribuída pela performance dos Administradores é baseada no
mínimo em 50% em ações, ou instrumentos baseados em ações, dos quais são diferidas por 3 anos com períodos de
liberação anual.
b) principais objetivos do plano
O atual Plano de incentivo de longo prazo visa alinhar os interesses dos Administradores aos interesses dos acionistas
do Banco, bem como desenvolver sua gestão de riscos e governança corporativa, dando mais conforto e transparência
para o mercado através da transformação das visões de curto prazo em médio e longo.
c) forma como o plano contribui para esses objetivos
Contribui para a visão de médio e longo prazo em alinhamento com os interesses dos acionistas, uma vez que a
geração de valor ao Banco será o retorno do investimento dos principais executivos do Banco. Adicionalmente, o
mecanismo de diferimento de parte da remuneração contribui para o desenvolvimento de uma visão de longo prazo
nos executivos.
d) como o plano se insere na política de remuneração do emissor
A qualidade do quadro funcional e o conhecimento que cada um dos seus profissionais possui, representa o maior
ativo do Banco. O Banco se pauta pela convicção de que uma organização bem-sucedida requer um ambiente
orientado para a meritocracia. Dessa forma, o Plano compõe o grupo de ferramentas de gestão de negócios do Banco,
que visa a atrair e reter profissionais qualificados, e, com isso, tornar o Banco ainda mais competitivo em termos de
sua estratégia de meritocracia.
e) como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo
A remuneração variável dos administradores está atrelada aos objetivos institucionais e ao potencial de geração de
negócios, sendo uma parcela substancial da remuneração variável dos executivos vinculadas a performance e ao risco
de longo prazo e, portanto, suscetível à oscilação do valor institucional de mercado.
f) número máximo de ações abrangidas
O programa não contempla número máximo de ações.
g) número máximo de opções a serem outorgadas
O Banco não fará pagamentos em opções.
h) condições de aquisição de ações
Os Administradores do Banco receberão suas ações ou instrumentos baseados em ações, como parte do pagamento
total de remuneração variável por performance, conforme previamente disposto na política de remuneração atrelada a
resolução 3.921 do CMN.
i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
As ações serão precificadas pelo valor médio de mercado de 60 dias anteriores à concessão, excluindo-se a maior e
menor cotação apurada no período.
j) critérios para fixação do prazo de exercício
O direito de disposição destas ações ou instrumentos baseados em ações, serão diferidos obedecendo a seguinte
regra:
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
- Ao final do primeiro ano do diferimento, o Administrador poderá dispor de apenas 1/3 (um terço) do total de ações
diferidas;
- Ao final do segundo ano do diferimento, o Administrador apenas poderá dispor de outros 1/3 (um terço) das ações
diferidas;
- Ao final do terceiro e último ano do diferimento, o Administrador poderá dispor dos 1/3 (um terço) restantes das ações
diferidas.
k) forma de liquidação
- Caso o instrumento sejam ações Pine4, na concessão a liquidação se dá via custódia;
- Na venda das ações vested a liquidação se dá via ambiente de bolsa em corretora definida pelo executivo.
- Caso o instrumento seja Phantom Stocks (instrumentos baseados em ações), a liquidação se dá através do
pagamento via depósito em folha de pagamento, obedecendo as devidas datas de vesting.
l) restrições à transferência das ações
É restrita a transferência das ações Pine4 antes dos períodos de liberação e nos períodos de vedação a negociação,
além de consulta à área de Compliance antes da negociação.
m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
(1) No caso de redução significativa do lucro recorrente realizado ou de ocorrência de resultado negativo do Banco ou
de qualquer uma de suas unidades de negócios durante o período de diferimento, as parcelas cujo direito de disposição
dos Administradores ainda não tiver sido assegurado por não terem decorrido os prazos previstos no item (j) acima
poderão ser revertidas pelo Banco de forma proporcional à redução no resultado e em plena consonância ao disposto
no §3º do artigo 7º da Resolução n.º 3.921/10 do Conselho Monetário Nacional.
(2) Esclarece-se ainda que, em caso de reversão de ações não liberadas decorrentes de redução do lucro, compete
ao Comitê de Remuneração e ao Conselho de Administração a decisão final pela aplicabilidade de tais reduções.
n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
(1) Na hipótese de o contrato de trabalho ser rescindido, sem justa causa, por iniciativa da instituição financeira ou por
pedido de desligamento por parte do Administrador, com o objetivo de aposentadoria, o Administrador permanecerá
com as ações em seu nome e as condições de liberação contratadas na adesão ao programa (proporcionalidade e
prazo) permanecerão inalteradas.
(2) Caso o Administrador solicite demissão com o objetivo de assumir um novo vínculo empregatício com instituições
fora do mercado financeiro ou que não sejam parte dos grupos econômicos atendidos pelo Conglomerado Pine na
data do seu desligamento, a manutenção da propriedade das ações será julgada pelo Comitê de Remuneração e
submetida à apreciação do Conselho de Administração.
(3) Caso o Administrador solicite demissão com o objetivo de se recolocar em outra instituição financeira ou grupo
econômico atendido pelo Conglomerado Pine, ou o vínculo seja rescindido por justa causa a qualquer momento,
eventuais ações pendentes de liberação serão devolvidas ao Banco Pine.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatuária
Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista
para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária
Parte da remuneração variável dos Administradores deve ser paga em ações, com prazo de diferimento até 3 anos,
em linha com as regras da Res. CMN nº 3.921/10.
Nos últimos dois exercícios sociais (2018 e 2019), não houve outorga de opções de compra de ações. A última outorga
foi realizada em fevereiro de 2017, com prazo para exercício nos anos de 2018, 2019 e 2020, conforme tabela abaixo.

Remuneração em Ações 2017
N° de membros
N° de membros remunerados
Outorga de opções de compra de ações

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

10,00

9,50

-

19,50

-

9,50

-

9,50

n/a

n/a

24/02/2017

n/a

n/a

n/a

Data de outorga

n/a

Quantidade de opções outorgadas

n/a

549.162

n/a

549.162

Prazo para as opções se tornem exercíveis

n/a

25/02/2018
25/02/2019
25/02/2020

n/a

n/a

Prazo máximo para exercício das opções

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Prazo de restrição à transferência das ações

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Preço médio ponderado de exercício:

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

(a) das opções em aberto no início do exercício
social
(b) das opções perdidas durante o exercício
social
(c) das opções exercidas durante o exercício
social
(d) das opções expiradas durante o exercício
social
Valor justo das opções da data de outorga
Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

Obs.: o plano de remuneração é baseado em Ações e não em Opções de Ações.
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13.6 - Opções em Aberto

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria
estatuária
Em virtude do cancelamento do Plano de Opção de Compra de Ações de Emissão do Banco aprovado em 10 de
agosto de 2007, este não chegou a ser implementado, sendo as opções outorgadas, porém nunca exercidas.
O Pine não possui plano de Opção de Compra de Ações de Emissão própria. O atual Plano de Incentivo de longo
prazo foi instituído em 2012 conforme Resolução 3.921 do Conselho Monetário Nacional.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatuária"
Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais
2019
Número de Membros

Conselho de
Administração
9

Diretoria
Executiva
10

Total
19

9

10

19

Opções Exercidas

n/a

n/a

n/a

Número de ações

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

29.441

278.717

308.158

2,70

2,68

2,69

n/a

n/a

n/a

Conselho de
Administração
9,75

Diretoria
Executiva
7,75

17,50

-

7,75

7,75

Opções Exercidas

n/a

n/a

n/a

Número de ações

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

547.765

547.765

n/a

3,70

3,70

n/a

n/a

n/a

Conselho de
Administração
10,00

Diretoria
Executiva
9,50

19,50

-

9,50

9,50

Opções Exercidas

n/a

n/a

n/a

Número de ações

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

664.814

664.814

n/a

5,68

5,68

n/a

n/a

n/a

Número de Membros Remunerados

Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações
relativas às opções exercidas
Ações Entregues
Número de ações entregues
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações
relativas adquiridas

2018
Número de Membros
Número de Membros Remunerados

Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações
relativas às opções exercidas
Ações Entregues
Número de ações entregues
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações
relativas adquiridas

2017
Número de Membros
Número de Membros Remunerados

Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações
relativas às opções exercidas
Ações Entregues
Número de ações entregues
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações
relativas adquiridas

Total

Total
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 - Método de
precificação do valor das ações e das opções
a) modelo de precificação
As ações são liberadas pelo valor do preço de mercado da ação no momento da liberação.
b) dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações,
preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre
de risco
O preço de outorga das ações é definido pela média dos últimos 60 (sessenta) pregões anteriores ao dia de fechamento
da folha de pagamento (incluindo a cotação do dia de fechamento da folha), descontadas a maior e a menor cotação
no período.
c) método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado
Não aplicável
d) forma de determinação da volatilidade esperada
Não aplicável
e) se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não aplicável
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 - Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e
outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos
ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão.
Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria estatutária e do Comitê de Auditoria da Companhia, na data
de encerramento do último exercício social, detinham os seguintes valores mobiliários:
Emissor dos
Valores
Mobiliários

ON

PN

Conselho de
Administração(1)

Banco Pine

75.577.842

17.012.696

92.590.538

Diretoria

Banco Pine

-

2.718.110

2.718.110

Comitê de
Auditoria

Banco Pine

-

-

-

Órgão

(1)

Ações
Total

O Controlador do Banco Pine faz parte do Conselho de Administração e, ao final de dezembro de 2019, possuía 75.577.842
ações ON e 15.160.302 ações PN.

Nenhum membro do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Comitê de Auditoria da Companhia,
na data de encerramento do último exercício social, detinha outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas,
emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou indiretos, Sociedades Controladas ou sob controle comum.
No ano de 2019, não foi instaurado o Conselho Fiscal.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração e aos
diretores estatutários
Não foram conferidos planos de previdência aos diretores estatutários, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal ou comitês.

PÁGINA: 182 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2019

31/12/2018

Conselho de Administração
31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

Conselho Fiscal

31/12/2017

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Nº de membros

10,00

8,00

9,50

9,00

9,75

10,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros
remunerados

10,00

8,00

9,50

9,00

9,75

10,00

0,00

0,00

0,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

1.080.000,00

710.500,00

5.846.885,00

1.900.000,00

1.200.000,00

1.292.404,00

0,00

0,00

0,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

200.000,00

115.126,38

1.047.403,00

60.000,00

90.000,00

121.918,00

0,00

0,00

0,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

592.976,00

622.200,71

1.932.081,00

504.111,00

431.853,08

568.707,00

0,00

0,00

0,00

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
31/12/2019

No ano de 2019, não foi instaurado o Conselho Fiscal

31/12/2018

No ano de 2018, não foi instaurado o Conselho Fiscal.

31/12/2017

No ano de 2017, não foi instaurado o Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do
cargo ou de aposentadoria
O Banco não possui outros mecanismos de remuneração ou indenização.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão
reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos,
conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Órgão

2019

2018

2017

Diretoria Estatutária

0,00%

0,00%

0,00%

Conselho de Administração

7,10%

10,29%

16,74%

Comitê de Auditoria e Remuneração

0,00%

0,00%

0,00%
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor
como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal,
agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e
serviços de consultoria ou assessoria prestados
Não existem valores reconhecidos no resultado do Banco como remuneração de membros do Conselho de
Administração, da Diretoria Estatutária ou dos Comitês agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que
ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados.
Os membros de nosso Conselho de Administração e de nossa Diretoria Estatutária recebem remuneração
exclusivamente em decorrência destas funções, independentemente de sua participação em certos comitês do Banco,
sendo que, aqueles que acumulam cargos no Conselho de Administração e na Diretoria Estatutária recebem
remuneração exclusivamente como membro da Diretoria Estatutária.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor
13.15 - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do
emissor, agrupados por órgão, especificando a que títulos tais valores foram atribuídos a tais indivíduos
Não existem valores desta natureza reconhecidos nos últimos 3 anos.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes foram divulgadas nos itens anteriores.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

a) número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
2019

2018

2017

Número total de empregados

359

279

308

Por grupo com base na atividade empenhada

359

279

308

Front

92

68

74

Apoio

226

182

187

9

10

9

Estagiários

26

15

32

Aprendizes

6

4

6

359

279

308

Conselheiros

Por região geográfica
Sul

6

7

9

353

267

299

Centro Oeste

-

-

Nordeste

-

-

Norte

-

-

Sudeste

b) número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
Os terceirizados executam suas funções na matriz do Banco Pine e desempenham atividades como suporte às
atividades de tecnologia, auxiliares administrativos para áreas de cobrança e serviços gerais.
2019

2018

2017

Número total de empregados

75

29

32

Por grupo com base na atividade empenhada

75

29

32

Suporte TI

42

22

28

Cobrança

14

2

-

Serviços Gerais

19

5

4

359

29

32

-

0

1

Por região geográfica
Sul
Sudeste

75

29

31

Centro Oeste

-

-

-

Nordeste

-

-

-

Norte

-

-

-

c) índice de rotatividade O Banco ajusta-se à medida das necessidades sem que haja instrumento formal para
o aumento ou redução do quadro de funcionários. O quadro a seguir apresenta o índice de rotatividade do
quadro de funcionários nos últimos 3 (três) exercícios sociais e ao exercício social corrente:

Percentual de Índice de Rotatividade (%)

2019
38,9%

2018
27,2%

2017
29,9%

PÁGINA: 189 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

No ano de 2019 o Banco implementou uma série de ações para promover desenvolvimento, maior integração e
comunicação de diretrizes entre os seus funcionários. Inúmeros projetos de recursos humanos foram implementados
como o Programa de Desenvolvimento da Liderança, Formações Incompany, Programa de Desenvolvimento de
Cultura organizacional, novo modelo de gestão de desempenho, ações de integração e sinergia e intensificação de
ações de comunicação interna.
Em relação aos treinamentos presenciais, tivemos 1.783 oportunidades de capacitação com 5.144 horas ao longo de
2019, trabalhando temas como: Integração de novos funcionários, Programa de Desenvolvimento da Liderança,
Workshops de Cultura Organizacional, Turmas de Excel Incompany, Gestão de Operações de Câmbio, Processos
Onboarding, Produtos com recebíveis, dentre outros.
Em 2019 desenvolvemos 8 novos cursos online, tratando tanto temas obrigatórios e regulatórios quanto cursos
comportamentais e relacionados à cultura. Os novos cursos online obrigatórios atualizam e promovem reciclagem dos
seguintes temas: “Conheça o seu funcionário”, “Risco Operacional”, “Segurança da Informação”, “Finanças pessoais
e suitability”, “Código de Ética e Conduta”. Os cursos relacionados a comportamentos e valores determinam o novo
momento do Banco e a nossa atualização cultural, são eles “Dress Code” (nosso jeito de se vestir), Nosso Propósito
que explicita o propósito banco e nossa razão de existência e Home Office que trata das regras da prática do trabalho
remoto, dicas e posturas necessárias.
Delineamos a Cultura desejada para o Banco Pine através de um amplo diagnóstico realizado com a liderança. Neste
processo definimos o Pine Pulsa, que são diretrizes de comportamentos que incentivamos e os que não incentivamos
em nossa cultura. Ao longo de 2019 realizamos 20 workshops de cultura.
Acompanhando a atualização contínua do banco, em um mundo cada vez mais colaborativo e digital, o Banco Pine
fez a sua mudança de sede em 2019, optando por um escritório com uma disposição que tivesse maior dinamismo
arquitetônico, um ambiente mais moderno, com layout inspirador que contribuísse para um ambiente cada vez mais
colaborativo e ágil, além de privilegiar uma localização dentro do polo financeiro de São Paulo.
Ainda em linha com a criação de uma cultura organizacional mais leve e digital, implantamos uma política de home
office que pode ser praticada até 2 vezes por semana para cargos específicos, gerando um benefício adicional e maior
qualidade vida para os nossos colaboradores.
Quando falamos de gestão de performance e transmissão de diretrizes, lançamos em janeiro de 2019 um novo modelo
de Gestão de Desempenho que inter-relaciona os desafios macro do banco com as metas individuais dos
colaboradores. Além de trabalhar com metas bem definidas, o conjunto de valores do banco, determinados pela nossa
cultura, tornou-se a parte qualitativa da avaliação de desempenho, potencializando desta maneira a nossa
transformação cultural, e garantindo o alinhamento às diretrizes organizacionais, com a premissa de máxima
transparência em todos os níveis organizacionais.
Com a mudança de sede, o Banco Pine desfrutou de uma estrutura física que promoveu mudanças no jeito de ser,
agir e comunicar de todos os colaboradores. Nesse momento, com a comunicação em maior evidência, foram
conduzidas pautas como: Blog da Liderança e seu canal transparente entre liderança e funcionários; novos parceiros
da área de alimentação, educação e esportes; “Gente Nova no Pedaço” compartilhando todos os novos colaboradores
quando chegam no Banco; participação no Censo da Diversidade conduzido pela FEBRABAN; enfoque nos benefícios
oferecidos como atualização do Plano de Saúde; Ginástica Laboral no Escritório, Campanhas de Vacinação; Semana
da Qualidade de Vida com frutas e exercícios durante toda a semana, entre outros temas de teor administrativo como
Controle de Jornada e Gestão de Desempenho, além dos institucionais. Em cada um deles, foi exposto o discurso
que promove os valores institucionais com enfoque na colaboração, transformação e no propósito instituído.
Pensando em promover experiências aos colaboradores e fomentar um clima organizacional divertido e descontraído,
criamos uma série de ações de endomarketing, que promovessem interação entre áreas. Utilizamos as datas
comemorativas para essas ocasiões, instigando as ações como, por exemplo, o Carnaval “Esquenta Pine”, Dia da
Mulher, Páscoa, Aniversário do Banco, Festa Junina “Arraiá Pine”, Dia da Criança, Concurso de Fantasias no
Halloween. Esses entre outros assuntos foram pautas de cafés da manhã entre equipes, dinâmicas, fotos das famílias
pelo escritório, desenhos dos filhos, bolo de aniversário, bandeirinhas juninas ou monstros enfeitados, brincadeiras e
barracas de comida. Estes momentos são marcantes e promoveram forte sinergia e aproximação das pessoas.
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

Com todo esse engajamento organizacional propício, instituímos o pilar de Responsabilidade Social buscando oferecer
capital intelectual para ONGs destinadas a formação de jovens, além de realizar campanhas de doação para crianças
carentes.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

a) Política de salários e remuneração variável
Assim como a política de remuneração dos administradores, a política de remuneração dos nossos profissionais foi
elaborada obedecendo a 4 (quatro) pilares do banco: cultura, objetivos do negócio, práticas de mercado e gestão de
risco.
A remuneração dos profissionais é definida por meio da análise de fatores como a complexidade das funções, o
desempenho profissional individual e a compatibilidade com os salários praticados no mercado.
Adicionalmente à remuneração fixa, todos os profissionais do Banco são elegíveis a PLR conforme os critérios
definidos por convenção coletiva, bem como de programa próprio de participação nos lucros e resultados.
Para o cálculo da remuneração variável aplicado aos profissionais são considerados os seguintes critérios: avaliação
de performance individual, comitês de performance e definição dos valores individuais objetivamente calculados
através de fórmulas matemáticas.
Os montantes globais apurados para fins do programa próprio de participação nos lucros e resultados são calculados
observando fórmulas especificas determinadas de acordo com a área de atuação, que consideram percentuais
predefinidos sobre os resultados gerenciais e contábeis das áreas e da instituição como um todo.
b) Política de benefícios
A política de benefícios do Pine reflete o compromisso do banco com os profissionais e inclui benefícios e facilidades
além daqueles benefícios elegidos pela convenção coletiva dos bancários.
Nosso pacote de benefícios inclui vale refeição, vale alimentação, seguro de vida em grupo, vale transporte, seguro
saúde, assistência odontológica, auxílio creche, parcerias com academias, instituições de ensino e outros serviços. O
banco oferece o benefício opcional de previdência privada, oferecendo taxas de carregamento e administração
exclusivas e, não contrapartida no benefício. O estacionamento é um benefício concedido a alguns cargos, assim como
o Home Office. A concessão destes benefícios está atrelada à política e elegibilidade vigentes.
c) Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores,
identificando:
Foi criado um plano especial de retenção de talentos, do qual participam colaboradores (não administradores) eleitos
pela Diretoria. O programa segue a mesma governança de aprovação do Comitê de Remuneração e Conselho de
Administração. Os colaboradores selecionados recebem um multiplicador do seu salário transformado em ações
phantom e tem o direito de receber o incentivo se permanecerem na empresa até as datas de pagamento que são
fracionadas em 4 parcelas anuais. O valor de cada parcela, na data de pagamento, será convertida à média do preço
das ações da ocasião, limitadas ao valor da ação patrimonial do Banco Pine. Caso o colaborador peça demissão, o
incentivo é imediatamente cancelado. Caso o colaborador seja desligado, permanece com o direito.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

Através da Febraban, entidade patronal, se dão as relações entre o Banco e o sindicato no que diz respeito ao acordo
coletivo da categoria.
Já em relação ao acordo próprio de PLR, as negociações são feitas entre o Banco e o sindicato, sempre com
transparência e proximidade, visando melhorias para os profissionais e resultados sustentáveis no longo prazo para o
Pine.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

Todas as informações relevantes foram informadas nos itens anteriores.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

NNP Participações e Investimentos LTDA
27.052.135/0001-57

Brasileira-SP

Não

Não

30/09/2020

Não
8.079.762

10,691%

0

0,000%

8.079.762

5,453%

20,888%

82.658.382

55,791%

79,112%

57.419.620

38,756%

Noberto Nogueira Pinheiro
026.336.983-87

Brasileira-SP

Não

Sim

30/09/2020

Não
67.498.080

89,309%

15.160.302

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

0,000%

57.419.620

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

75.577.842

100,000%

72.580.022

100,000%

148.157.864

100,000%

Classe ação
TOTAL
OUTROS
0
Classe ação
TOTAL

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 30/09/2019

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

NNP Participações e Investimentos LTDA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

27.052.135/0001-57

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

Brasileira-SP

Não

Sim

30/09/2020

100,000

0

0,000

8.079.762

100,000

Noberto Nogueira Pinheiro
026.336.983-87
Não
8.079.762
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

8.079.762

100,000

0

0,000

8.079.762

100,000

TOTAL
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

30/09/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

18.283

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

75

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

28

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

53.587.434

73,832%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

53.587.434

36,169%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

15.4. Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se insere, indicando:

Noberto Nogueira Pinheiro

Administração

Free-Float
T
Total: 36,2%
ON: 0,0%
PN: 73,8%

Total: 2,6%
ON: 0,0%
PN: 5,3%

Total: 61,2%
ON: 100,0%
PN: 20,9%

Banco Pine SA

99,99%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

Pine Corretora de
Seguros Ltda.

Pine Investimentos
DTVM Ltda.

Pine Assessoria e
Consultoria Ltda.

Pine Entre Verdes
Empreend. Imobiliário

Pine Planejamento e
Serviços Ltda.

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

99,99%

99,99%
Pine Ativos Imobiliários
SPE Ltda.

Pine Campo Grande
Empreend. Imobiliário

Brasil

Brasil

a)
todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje, os acionistas com participação
igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações

Base acionária em 30 de setembro de 2020:

Noberto Nogueira Pinheiro1

CPF/CNPJ

NACIONALIDADE

ON

%

PN

%

Total

%

026.336.983-87

Brasil

75.577.842

100,0%

15.160.302

20,9%

90.738.144

61,2%

3.832.186

5,3%

3.832.186

2,6%

Administradores

Brasil

-

0,0%

Tesouraria

Brasil

-

0,0%

-

0,0%

53.587.434

73,8%

53.587.434

36,2%

Free Float / Outros

-

0,0%

-

0,0%

Pessoas Físicas

Brasil

-

0,0%

33.776.056

46,5%

33.776.056

22,8%

Institucionais Locias

Brasil

-

0,0%

17.577.281

24,2%

17.577.281

11,9%

-

0,0%

2.234.097

3,1%

2.234.097

1,5%

100,0%

72.579.922

100,0%

148.157.764

100,0%

Estrangeiros
Total

75.577.842

1. Considera as com 8.079.762 ações ordinárias da controlada NNP Participações.

b)

principais controladas e coligadas do emissor

São controladas e coligadas: (i) “Pine Assessoria e Consultoria Ltda.”, (ii) “Pine Corretora de Seguros”, (iii) “Pine
Planejamento e Serviços Ltda”, (iv) “Pine Investimentos”; (v) “Pine Campo Grande; (vi) “Pine Entre Verdes
Empreendimento Imobiliário SPE”; e (vii) “Pine Ativos Imobiliários SPE Ltda”.
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

c)

participações do Banco em sociedades do grupo

A participação do Banco no capital social de cada uma das sociedades acima indicadas é a seguinte:
2019
Capital Social
(R$)

%

2018
Capital Social
(R$)

%

2017
Capital Social
(R$)

%

Pine Investimentos

13,4 milhões

99,99%

13,4 milhões

99,99%

13,4 milhões

99,99%

Pine Assessoria e
Consultoria

0,5 milhão

99,99%

0,5 milhão

99,99%

0,5 milhão

99,99%

Pine Planejamento e
Serviços Ltda.

0,01 milhão

99,99%

0,01 milhão

99,99%

0,01 milhão

99,99%

Pine Entre Verdes
Empreendimento Imobiliário
SPE

500,8 milhões

99,99%

449,0 milhões

99,99%

114,1 milhões

99,99%

Pine Corretora de Seguros
Ltda

0,1 milhão

99,99%

0,1 milhão

99,99%

0,1 milhão

99,99%

Pine Campo Grande
Empreendimento Imobiliário

52,2 milhões

99,99%

49,2 milhões

99,99%

-

-

Pine Ativos Imobiliários SPE
Ltda

86,0 milhões

99,99%

84,0 milhões

99,99%

-

-

2019
Capital Social
(R$)

%

2018
Capital Social
(R$)

%

2017
Capital Social
(R$)

%

4,0 milhões

100%

43,5 milhões

100%

43,5 milhões

100%

-

-

29,0 milhões

100%

29,0 milhões

100%

Controladas

Dependências e
Subsidiárias no Exterior
Agência Grand Cayman
Pine Securities USA LLC
Limited Liability Company
Agreement1

1. A Pine Securities USA LLC encerrou as atividades em 11 de janeiro de 2019.

Além das subsidiárias mencionadas acima, não possuímos investimentos relevantes em nenhuma outra sociedade.
d)

participações de sociedades do grupo no emissor

Nenhum dos nossos acionistas possui participação indireta no Banco. Nenhuma das sociedades integrantes do grupo
econômico do Banco possui participação em seu capital social.
e)

sociedades sob controle comum:

Não há sociedades sob controle comum.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
15.5. Informações sobre acordos de acionistas regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de
ações do banco, arquivados na sede do banco e dos quais o controlador seja parte
a) Partes
1) Acordo celebrado entre a DEG – Deutsche Investitions – Und Entwicklungsgesellschaft, a MBH (investidora), o Sr.
Noberto Nogueira Pinheiro (acionista do Banco) e o Banco Pine S.A (na qualidade de interveniente); e
2) Acordo celebrado entre a PROPARCO - Societe de Promotion Et de Participation Pour La Cooperation Economique
S.A - (Investidora); o Sr. Noberto Nogueira Pinheiro (acionista do Banco) e o Banco Pine S.A (na qualidade de
interveniente).
b) Data de Celebração
1) 09 de setembro de 2011.
2) 04 de fevereiro de 2013.
c) Prazo de Vigência
1) O prazo de vigência é de 03 (três) anos, contados (a) a partir da data de sua homologação pelo Banco Central do
Brasil, ou do recebimento de uma confirmação do Banco Central do Brasil de que a homologação não é necessária;
ou (b) enquanto a Investidora detiver no mínimo 70% (setenta por cento) das suas ações, o que for anterior. Este
acordo será automaticamente renovado por períodos sucessivos de 03 (três) anos, a menos que qualquer das Partes
apresente uma notificação escrita à outra Parte informando a sua intenção de rescindir este Acordo por no mínimo 6
(seis) meses antes do final de qualquer tal período.
2) O prazo de vigência é de (a) 07 (sete) anos, a contar da data da aprovação pelo Banco Central do Brasil do aumento
de capital relacionado ao Contrato de Subscrição e Outras Avenças, datado de 18 de novembro de 2012, celebrado
entre o Banco Pine, a Proparco (Investidora) e o Sr. Noberto Nogueira Pinheiro (acionista do Banco), e da emissão
correspondente das ações relacionadas a ele, ou (b) enquanto a Investidora detiver no mínimo 70% (setenta por cento)
das Ações adquiridas pela Investidora de acordo com o Contrato de Subscrição, o que ocorrer primeiro.
d) Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
Não há, em ambos os acordos, quaisquer cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle.
e) Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês estatutários ou de
pessoas que assumam posições gerenciais
Não há, em ambos os acordos, quaisquer cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês
estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais.
f) Descrição das cláusulas relativas à transferência das ações e à preferência para adquiri-las
Ambos os acordos não estabelecem restrição ao Acionista quanto à transferência das Ações a: (a) qualquer empresa
100% (cem por cento) controlada direta ou indiretamente por ele; (b) membros do Conselho de Administração; e (c)
cônjuge (mas não ex-cônjuge) e descendentes (tanto naturais quanto adotados) e qualquer fundo exclusivamente em
benefício do Acionista do Banco e/ou de tal cônjuge do Acionista do Banco (mas não ex-cônjuge) e/ou descendentes
(tanto naturais quanto adotados); ficando estabelecido que, em todos estes casos, o adquirente das Ações se tornará
parte do acordo.
Ambos os acordos preveem Direito de Saída Conjunta e Opção de Venda
A versão em Português do acordo celebrado em 09 de setembro de 2011, bem como seu 1º Aditamento poderá ser
encontrada no seguinte endereço de internet: https://ri.pine.com/, sendo certo que os eventos que ensejam o Direito
de Saída Conjunta estão previstos em sua Seção V e os eventos que ensejam o exercício da Opção de Venda são
objeto da Seção VI.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
A versão em Português do Acordo celebrado em 04 de fevereiro de 2013 poderá ser encontrada no seguinte endereço
de internet: https://ri.pine.com/, sendo certo que as situações que ensejam o Direto de Saída Conjunta estão
disponíveis na cláusula V e os eventos que ensejam o exercício da Opção de Venda são objeto da cláusula VI.

g) Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de
administração ou de órgãos de fiscalização e controle.
Não há em ambos os acordos quaisquer cláusulas relativas à restrição ou vinculação do direito de voto de membros
do conselho de administração ou de órgãos de fiscalização e controle, conforme item 12.3 “b” acima.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
15.6. Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores do
emissor
Em 06 de dezembro de 2019, o acionista controlador Noberto Nogueira Pinheiro, vendeu à empresa NNP Participações
e Investimentos Ltda., da qual é sócio majoritário, 8.443.818 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e três mil,
oitocentos e dezoito) ações ordinárias, as quais representavam 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento) do
total de ações ordinárias de emissão do Banco Pine S.A. na referida data.
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15.7 - Principais Operações Societárias

15.7 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas
2019
a. evento

Dissolução de subsidiária localizada no exterior - Pine Securities USA LCC

b. principais condições
do negócio

Em 11.01.2019, ocorreu a dissolução da subsidiária do BANCO PINE S.A., denominada PINE SECURITIES USA
LCC, localizada no Estado de Dellaware – Estados Unidos da América. Referida dissolução foi ratificada pelo
Conselho de Administração do Banco, em reunião realizada em 10.04.2019.

c. sociedades
envolvidas

Banco Pine S.A. e Pine Securities USA LCC

d. efeitos da operação
no quadro acionário da
Companhia

[Não houve impacto no quadro acionário da Companhia]

e. quadro societário
antes e depois da
operação

f. mecanismos
utilizados para garantir
o tratamento equitativo
entre os acionistas

[Não houve impacto aos acionistas do Banco Pine.]

PÁGINA: 203 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

15.7 - Principais Operações Societárias

a. evento

Constituição de uma nova empresa do Grupo Pine, denominada Pine Realty XXVIII Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

b. principais condições
do negócio

Em 28 de fevereiro de 2019, através da 10ª Alteração Contratual da REALTY XXVIII EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.:
- A sócia REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., transferiu para a PINE ATIVOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA., através de dação em pagamento, para a quitação do valor devido a esta, 31.544.230 (trinta e um
milhões e quinhentos e quarenta e quatro mil e duzentos e trinta) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real),
cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.
- A sócia RB CAPITAL S.A., transferiu 1 (uma) quota no valor nominal de R$1,00 (um real), cada, totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional para a PINE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
Em razão dessas movimentações, a empresa teve a sua razão social alterada para PINE REALTY XXVIII
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., tendo como sócias as empresas PINE ATIVOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA. e PINE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., dessa forma, passando a ser parte integrante do
Grupo Pine.

c. sociedades
envolvidas

Realty XVIII Empreendimentos Imobiliários Ltda., Realty VII Empreendimentos Imobiliários S.A., Pine Ativos
Imobiliários SPE Ltda., RB Capital S.A. e Pine Assessoria e Consultoria Ltda.

d. efeitos da operação
no quadro acionário da
Companhia

[Não houve impacto no quadro acionário do Banco Pine]

e. quadro societário
antes e depois da
operação
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f. mecanismos
utilizados para garantir
o tratamento equitativo
entre os acionistas

[Não houve impacto aos acionistas do Banco Pine]

2018
a. evento

Consórcio entre Verdes

b. principais condições
do negócio

A empresa do Grupo Pine, PINE ENTRE VERDES, é uma das Consorciadas do CONSÓRCIO ENTRE VERDES,
constituído com a finalidade de desenvolver o Empreendimento Imobiliário denominado “Entreverdes Campinas”.
Em 19.02.2018, foi formalizada a transferência da totalidade da participação da Consorciada TOSCANA
DESENVOLVIMENTO URBANO no Consórcio, em favor da Consorciada PINE ENTRE VERDES
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. à razão de 52,3%, sendo que, em decorrência disso, a PINE
ENTRE VERDES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. passou a ser proprietária dos Lotes do
Empreendimento Imobiliário objeto do Consórcio e deter a participação de 84,3% no Consórcio.

c. sociedades
envolvidas

Consórcio Entre Verdes.

d. efeitos da operação
no quadro acionário da
Companhia

[Não houve impacto no quadro acionário da Companhia]

e. quadro societário
antes e depois da
operação

[Não houve impacto no quadro societário]

f. mecanismos
utilizados para garantir
o tratamento equitativo
entre os acionistas

[Não houve impacto aos acionistas do Banco Pine.]

a. evento

Ingresso do Banco na CERTA

b. principais condições
do negócio

Em 27.07.2018, o Banco Pina ingressou numa Câmara de Registro de ativos financeiros, denominada CERTA –
Central de Registro de Títulos e Ativos S.A., com o percentual de participação de 3,10% do capital social.

c. sociedades
envolvidas

CERTA – Central de Registro de Títulos e Ativos S.A., Banco Sofisa S.A., Paraná Banco S.A., Caruana S.A.
Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento, Banco Rendimento S.A., Banco Triângulo S.A., Banco
Bocom BBM S.A., Banco Arbi S.A., Bri Participações Ltda., Banco Cetelem S.A., Omni S.A. – Crédito,
Financiamento e Investimento, Banco Pan S.A., Banco Daycoval S.A., Portocred S.A. – Crédito, Financiamento e
Investimento, Banco Fibra S.A., Banco Paulista S.A., Banco Barigui de Investimentos e Financiamentos S.A.,
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Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB, Banco Original S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco Cooperativo
Sicredi S.A., Banco Industrial do Brasil S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A., Banco Pine S.A., Banco Ribeirão Preto S.A., Banco Semear S.A., Banco BMG S.A., Banco Modal S.A.
e Banco BS2 S.A.
d. efeitos da operação
no quadro acionário da
Companhia

[Não houve impacto no quadro acionário do Banco Pine]

e. quadro societário
antes e depois da
operação

[Não houve impacto no quadro societário do Banco Pine]

f. mecanismos
utilizados para garantir
o tratamento equitativo
entre os acionistas

[Não houve impacto aos acionistas do Banco Pine.]

2017
a. evento

Consórcio entre Verdes

b. principais condições
do negócio

A empresa do Grupo Pine, PINE ENTRE VERDES, é uma das Consorciadas do CONSÓRCIO ENTRE VERDES,
constituído com a finalidade de desenvolver o Empreendimento Imobiliário denominado “Entreverdes Campinas”.
Em 29 de dezembro de 2017 foi formalizada a transferência da participação das Consorciadas TROMBETA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TOSCANA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. no Consórcio,
à Consorciada PINE ENTRE VERDES, na seguinte proporção: TROMBETA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (20%) e TOSCANA DESENVOLVIMNTO URBANO S.A (16,30%).

c. sociedades
envolvidas

Consórcio Entre Verdes.

d. efeitos da operação
no quadro acionário da
Companhia

[Não houve impacto no quadro acionário do Banco Pine]

e. quadro societário
antes e depois da
operação

[Não houve impacto no quadro societário do Banco Pine]

f. mecanismos
utilizados para garantir
o tratamento equitativo
entre os acionistas

[Não houve impacto aos acionistas do Banco Pine.]
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

15.8 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes
relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, indicando, quando
houver uma política formal adotada pelo emissor, o órgão responsável por sua aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado.
Nas demonstrações financeiras consolidadas, os saldos das contas patrimoniais ativas e passivas e os resultados
oriundos das transações entre o Pine, suas controladas diretas e indiretas e entidades de propósito específico,
representadas por fundos de investimento em direitos creditórios foram eliminados.
De acordo com a Resolução nº3.750/09 do CMN, que tratam da divulgação sobre partes relacionadas, as empresas
controladas, direta e indiretamente, e os acionistas do Pine, realizam transações, com o próprio Pine, em condições
usuais de mercado. Estas operações são contratadas a taxas compatíveis às taxas praticadas pelo mercado
vigentes nas datas das operações, assim como nas datas de suas respectivas liquidações. Apesar de não termos
política específica e formalizada para transações com partes relacionadas, temos estas diretrizes formalizadas e
previstas em políticas internas tais como o Código de Ética e a política de Chinese Wall.
Adicionalmente também verificamos periodicamente aderência à Lei 4.595/64, no seu Artigo 34., que dispõe sobre o
sistema financeiro brasileiro, onde veda às instituições financeiras a conceder empréstimos ou adiantamentos:
I - A seus diretores e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e semelhantes, bem como aos
respectivos cônjuges;
II - Aos parentes, até o 2º grau, das pessoas a que se refere o inciso anterior;
III - As pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10% (dez por cento), salvo
autorização específica do Banco Central da República do Brasil, em cada caso, quando se tratar de operações
lastreadas por efeitos comerciais resultantes de transações de compra e venda ou penhor de mercadorias, em
limites que forem fixados pelo Conselho Monetário Nacional, em caráter geral;
IV - As pessoas jurídicas de cujo capital participem, com mais de 10% (dez por cento);
V - Às pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10% (dez por cento), quaisquer dos diretores ou
administradores da própria instituição financeira, bem como seus cônjuges e respectivos parentes, até o 2º grau.
§ 1º A infração ao disposto no inciso I, deste artigo, constitui crime e sujeitará os responsáveis pela transgressão à
pena de reclusão de um a quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal.
(Vide Lei 7.492, de 16.7.1986).
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Pine Corretora de Seguros Ltda

31/12/2019

318.848,82

318.848,82

Não foi possível auferir

Não Aplicavel

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósito a vista

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Conta de Livre Movimentação

Posição contratual do emissor

Credor

928.625,40

Não foi possivel auferir

Não aplicável

SIM

0,000000

2.685.136,81

Não foi possivel auferir

Até 3 meses

SIM

0,000000

Especificar
Pine Campo Grande Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda

31/12/2019

928.625,40

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósito a vista

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Conta de Livre Movimentação

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Pessoas Físicas

31/12/2018

2.685.136,81

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Letra Financeira

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 98% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

3 a 12 meses

SIM

0,000000

Especificar
Pessoas Físicas

31/12/2018

6.650.946,36

6.650.946,36

Não foi possivel auferir

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Letra Financeira

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 98% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda

31/12/2019

16.916,42

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósito a vista

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Conta de Livre Movimentação

Posição contratual do emissor

Credor

16.916,42

Não foi possivel auferir

Não Aplicavel

SIM

0,000000

439,14

Não foi possivel auferir

Não Aplicavel

SIM

0,000000

Especificar
Pine Assessoria e Consultoria Ltda

31/12/2019

439,14

Relação com o emissor

Controlada Direta
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Objeto contrato

Depósito a vista

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Conta de Livre Movimentação

Posição contratual do emissor

Credor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

1.012,44

Não foi possivel auferir

Não Aplicavel

SIM

0,000000

88.442,76

Não foi possivel auferir

Não Aplicavel

SIM

0,000000

Especificar
Pine Planejamento e Serviços Ltda

31/12/2019

1.012,44

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósito a vista

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Conta de Livre Movimentação

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Pessoas Físicas

31/12/2019

88.442,76

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Depósito a vista

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Conta de Livre Movimentação

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Pine Ativos Imobiliarios Ltda

31/12/2019

5.691.191,27

5.691.191,27

Não foi possível auferir

Não aplicável

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósitos a vista

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Conta de Livre Movimentação

Posição contratual do emissor

Credor

2.049,52

Não foi possivel auferir

Até 3 meses

SIM

0,000000

Até 3 meses

SIM

0,000000

Especificar
Pessoas Físicas

31/12/2018

2.049,52

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Letra de Crédito do Agronegócio

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 98% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Pessoas Físicas

31/12/2018

8.685.551,93

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Letra de Crédito Imobiliário

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

8.685.551.93

Não foi possivel auferir

PÁGINA: 212 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 98% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

3 a 12 meses

SIM

0,000000

Especificar
Pessoas Físicas

31/12/2018

490.163,96

490.163,96

Não foi possivel auferir

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Letra de Crédito Imobiliário

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 98% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda

31/12/2018

4.102,50

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Valores à Receber

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Valores à receber de empresa ligada.

Posição contratual do emissor

Devedor

4.102,50

Não foi possivel auferir

Não aplicável

SIM

0,000000

3.155,39

Não foi possível auferir

Não aplicável

SIM

0,000000

Especificar
Pine Entre Verdes Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda

31/12/2018

3.155,39
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Valores à Receber

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Valores à receber de empresa ligada.

Posição contratual do emissor

Devedor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

14.736,44

Não foi possivel auferir

Não aplicável

SIM

0,000000

61.724.520,23

Não foi possível auferir

Não aplicavel

SIM

0,000000

Especificar
Pine Corretora de Seguros Ltda

31/12/2018

14.736,44

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Valores à Receber

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Valores à receber de empresa ligada.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda

31/12/2019

61.724.520,23

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósitos a prazo

Garantia e seguros

Não aplicavel

Rescisão ou extinção

Não aplicavel

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 99% CDI
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

852.429,33

852.429,33

Não foi possivel auferir

Não Aplicavel

SIM

0,000000

Não Aplicavel

SIM

0,000000

Não Aplicavel

SIM

0,000000

Especificar
Pine Assessoria e Consultoria Ltda

31/12/2019

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósitos a prazo

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 99% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Pine Planejamento e Serviços Ltda

31/12/2019

172.070,91

172.070,91

Não foi possivel auferir

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósitos a prazo

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 99% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Pine Entre Verdes Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda

31/12/2019

31.716.792,75

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósitos a prazo

31.716.792,75

Não foi possivel auferir
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 99% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
Pine Entre Verdes Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda

31/12/2019

377.472,89

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósito a vista

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Conta de Livre Movimentação

Posição contratual do emissor

Credor

377.472,89

Não foi possível auferir

Não Aplicavel

SIM

0,000000

233.317,50

Não foi possivel auferir

3 a 12 meses

SIM

0,000000

Especificar
Pessoas Físicas

31/12/2018

233.317,50

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Letra de Crédito do Agronegócio

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 98% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Pessoas Físicas

31/12/2019

10.147.237,72

10.147.237,72

Não foi possivel auferir

Não Aplicavel

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Depósitos a prazo

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 103% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

SIM

0,000000

SIM

0,000000

Especificar
Pessoas Físicas

31/12/2018

7.246.132,35

7271842,59

Não foi possivel auferir

1 a 3 anos

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Depósitos a prazo

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 103% CDI

Natureza e razão para a operação

Não Aplicavel

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Pine Corretora de Seguros Ltda

31/12/2019

8.121.684,97

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Depósitos a prazo

Garantia e seguros

Não Aplicavel

Rescisão ou extinção

Não Aplicavel

8.121.684,97

Não foi possivel auferir

Não Aplicavel
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Aplicação de disponivel. / Outras informações Relevantes: a taxa de remuneração é 99% CDI

Posição contratual do emissor

Credor

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2 acima
ocorridas no último exercício social:

a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e
Segundo o regulamento do Nível 2 da B3, o Banco Pine deve enviar à bolsa e divulgar informações de todo e
qualquer contrato celebrado entre o Banco e suas controladas e coligada, nossos administradores, nossos acionistas
controladores e, ainda, entre nós e sociedades controladas e coligadas de nossos administradores e dos acionistas
controladores, assim como com outras sociedades que com qualquer dessas pessoas integre um mesmo grupo de
fato ou de direito, sempre que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem o mesmo
fim, em qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$ 200.000,00, ou valor igual ou superior a 1,0% de
nosso patrimônio líquido, considerando-se o maior.
Essas informações divulgadas deverão discriminar o objeto do contrato, o prazo, o valor, as condições de rescisão
ou de término e a eventual influência do contrato sobre a administração ou a condução dos nossos negócios.
b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório
adequado
As nossas operações com partes relacionadas têm por objetivo consolidar os procedimentos do Banco, nos termos
das normas emanadas por órgãos reguladores, dando transparência do processo a nossos acionistas, investidores e
ao mercado em geral, garantindo o estrito alinhamento com os interesses do Banco, em vista das melhores práticas
de governança corporativa.
Definimos partes relacionadas de um modo amplo, como aquelas entidades, físicas ou jurídicas, com as quais uma
companhia tenha possibilidade de contratar, em condições que não sejam as de comutatividade e independência
que caracterizam as transações com terceiros alheios à companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra
área de influência. Os termos “contrato” e “transações” referem-se, neste contexto, a operações tais como: comprar,
vender, emprestar, tomar emprestado, remunerar, prestar ou receber serviços, condições de operações, consignar,
integralizar capital, exercer opções, distribuir lucros etc.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4. Descrever outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes foram informadas nos itens anteriores.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
30/12/2019
Tipo de capital
30/12/2019
Tipo de capital
30/12/2019

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

75.577.842

72.579.922

148.157.764

75.577.842

72.579.922

148.157.764

75.577.842

75.579.922

148.157.764

Capital Emitido
1.202.393.173,42
Capital Subscrito
1.202.393.173,42
Capital Integralizado
1.202.393.173,42
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

25/10/2019

Conselho de
Administração

Data emissão
30/12/2019

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

90.134.472,46

Subscrição
particular

10.399.359

16.587.010

26.986.369

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
8,10373267

3,34

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de emissão das ações objeto do aumento de capital, no valor de R$ 3,34 (três reais e trinta e quatro centavos)
por ação (ordinária ou preferencial), foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas do Banco, nos termos do inciso III do §1º do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações, levando-se em
consideração o preço médio (média das cotações de fechamento diárias ponderada pelo volume de negociação) das ações preferencias do Banco nos últimos 60 pregões na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), compreendendo o período de 02 de agosto 2019 a 24 de outubro de 2019, inclusive, com um Desconto de 15% (quinze por cento) sobre o preço médio calculado, desconto este aplicado com o objetivo de
estimular a adesão dos acionistas minoritários do Banco ao Aumento de Capital. Tendo em vista que o preço de emissão foi fixado com base no artigo 170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, o
Banco não possui laudos e estudos subsidiando a
fixação do preço acima.

Forma de integralização

Em ações
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não ocorreram eventos de desdobramento, grupamento e bonificação de ações nos períodos de 2017, 2018 e 2019.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que não houve redução de capital social do Banco nos últimos três exercícios.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 25 de outubro de 2019, deliberou sobre proposta de
aumento de capital, sendo aprovada a emissão de, no mínimo, 18.712.575 (dezoito milhões, setecentos e doze
mil, quinhentos e setenta e cinco) ações, sendo 10.399.359 (dez milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos
e cinquenta e nove) ações ordinárias e 8.313.216 (oito milhões, trezentos e treze mil, duzentos e dezesseis) ações
preferenciais, e, no máximo, 29.984.289 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, duzentas e oitenta
e nove) novas ações, sendo 10.399.359 (dez milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e
nove) ações ordinárias e 19.584.930 (dezenove milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta)
preferenciais de emissão do Banco, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Em reunião realizada em 26 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração aprovou e homologou
parcialmente o aumento de capital, haja vista que tendo decorrido os prazos legais para o exercício do direito de
preferência e demais direitos conferidos aos acionistas, foram subscritas e integralizadas 26.986.369 (vinte e seis
milhões, novecentas e oitenta e seis mil, trezentas e sessenta e nove) ações nominativas, sendo 10.399.359 (dez
milhões, trezentas e noventa e nove mil, trezentas e cinquenta e nove) ordinárias e 16.587.010 (dezesseis milhões,
quinhentas e oitenta e sete mil e dez) preferenciais, no valor total de R$ 90.134.472,46 (noventa milhões, cento e
trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), cujo preço de emissão foi fixado
em R$ 3,34 (três reais e trinta e quatro centavos).
Dessa forma, o capital social passou de R$ 1.112.258.700,96 (um bilhão, cento e doze milhões, duzentos e
cinquenta e oito mil, setecentos reais e noventa e seis centavos), dividido em 121.171.395 (cento e vinte e um
milhões, cento e setenta e uma mil, trezentas e noventa e cinco) ações nominativas, sendo 65.178.483 (sessenta
e cinco milhões, cento e setenta e oito mil e quatrocentas e oitenta e três) ordinárias e 55.992.912 (cinquenta e
cinco milhões, novecentas e noventa e duas mil, novecentas e doze) preferenciais, sem valor nominal, para R$
1.202.393.173,42 (um bilhão, duzentos e dois milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e setenta e três reais
e quarenta e dois centavos), dividido em 148.157.764 (cento e quarenta e oito milhões, cento e cinquenta e sete
mil, setecentas e sessenta e quatro) ações nominativas, sendo 75.577.842 (setenta e cinco milhões, quinhentas e
setenta e sete mil, oitocentas e quarenta e duas) ordinárias e 72.579.922 (setenta e dois milhões, quinhentas e
setenta e nove mil, novecentas e vinte e duas) preferenciais, sem valor nominal.
Em 30 de dezembro de 2019, o Banco Central do Brasil, aprovou a referida alteração do capital para R$
1.202.393.173,42 (um bilhão, duzentos e dois milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e setenta e três reais
e quarenta e dois centavos).
Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 20 de março de 2020, houve a aprovação da
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a aludida alteração, que passou a vigorar
com a seguinte redação:
Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado é de R$1.202.393.173,42 (um bilhão, duzentos e dois milhões,
trezentos e noventa e três mil, cento e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), dividido em 148.157.764
(cento e quarenta e oito milhões, cento e cinquenta e sete mil, setecentas e sessenta e quatro) ações nominativas,
sendo 75.577.842 (setenta e cinco milhões, quinhentas e setenta e sete mil, oitocentas e quarenta e duas)
ordinárias e 72.579.922 (setenta e dois milhões, quinhentas e setenta e nove mil, novecentas e vinte e duas)
preferenciais, sem valor nominal.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de janeiro de 2019, deliberou-se sobre o aumento de
recurso alocado na agência no exterior localizada em Cayman Islands, no valor de US$ 13.360.000,00 (treze
milhões, trezentos e sessenta mil dólares americanos) para US$ 54.710.000,00 (cinquenta e quatro milhões,
setecentos e dez mil dólares americanos), proveniente de lucros acumulados oriundos das operações de tal
agência, bem como sobre a redução do recurso alocado na aludida agência de US$ 54.710.000,00 (cinquenta e
quatro milhões, setecentos e dez mil dólares americanos) para US$ 2.710.000,00 (dois milhões, setecentos e dez
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17.5 - Outras Informações Relevantes

mil dólares americanos), cujas movimentações foram informadas ao Banco Central do Brasil em 15 de fevereiro de
2019.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o Estatuto Social e com a Lei das Sociedades por Ações, é conferido aos titulares
das ações de emissão do Banco direito ao recebimento de dividendos ou outras distribuições
realizadas relativamente às ações de emissão do Banco, na proporção de suas participações no
capital social.
Segundo o Estatuto Social do Banco.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação do Banco, os acionistas receberão os pagamentos relativos a reembolso do
capital, na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de todas as
obrigações do Banco.
Segundo o Estatuto Social do Banco.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social do Banco nem as
deliberações tomadas em assembleia geral podem privar os acionistas do direito de: (i) participar
dos lucros sociais; (ii) participar, na hipótese de liquidação do Banco, da distribuição de quaisquer
ativos remanescentes, na proporção de sua participação no capital social; (iii) fiscalizar a gestão do
Banco, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência para a subscrição de
ações, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v)
retirar-se do Banco nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não existem características relevantes adicionais

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o Estatuto Social e com a Lei das Sociedades por Ações, é conferido aos titulares
das ações de emissão do Banco direito ao recebimento de dividendos ou outras distribuições
realizadas relativamente às ações de emissão do Banco, na proporção de suas participações no
capital social.
Segundo o Estatuto Social do Banco, as ações preferenciais têm participação nos lucros
distribuídos em igualdade com as ações ordinárias.

Direito a voto

Restrito

Descrição de voto restrito

Não terão direito a voto, exceto nas seguintes matérias: a) transformação, incorporação, fusão ou
cisão do Banco b) aprovação de contratos entre o Banco e o Acionista Controlador, conforme
definido no Regulamento do Nível 2, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras
sociedades nas quais o Acionista Controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição
legal ou estatutária, tais matérias devam ser submetidas à deliberação da Assembleia Geral; c)
avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital do Banco; d) escolha de
instituição ou empresa especializada para determinação do Valor Econômico do Banco, conforme
previsão no Estatuto do Banco; e) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem
ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2,
ressalvado que esse direito a voto prevalecerá enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação
no Nível 2 de Governança Corporativa.

Conversibilidade

Não
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18.1 - Direitos Das Ações

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação do Banco, os acionistas receberão os pagamentos relativos a reembolso do
capital, na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de todas as
obrigações do Banco.
Segundo o Estatuto Social do Banco, as ações preferenciais têm prioridade no reembolso de capital
no caso de liquidação do Banco, sem prêmio.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social do Banco nem as
deliberações tomadas em assembleia geral podem privar os acionistas do direito de: (i) participar
dos lucros sociais; (ii) participar, na hipótese de liquidação do Banco, da distribuição de quaisquer
ativos remanescentes, na proporção de sua participação no capital social; (iii) fiscalizar a gestão do
Banco, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência para a subscrição de
ações, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v)
retirar-se do Banco nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não existem características relevantes adicionais
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2. Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou
que os obriguem a realizar oferta pública
A alienação do controle do Banco, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas,
deverá ser contratada sob condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública
de aquisição das ações dos demais acionistas do Banco, observando-se as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Nível 2, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao
acionista controlador alienante.
A oferta pública de aquisição acima descrita também deverá ser efetivada: (i) nos casos em que houver cessão onerosa
de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações,
que venha a resultar na alienação do controle do Banco; e (ii) em caso de alienação de controle de sociedade que
detenha o Poder de Controle do Banco, sendo que, neste caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a
declarar à B3 o valor atribuído ao Banco nessa alienação e anexar documentação que o comprove.
Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o
Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida
no artigo 49 do Estatuto Social; (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço
da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da
aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser
distribuída entre todas as pessoas que venderam ações do Banco nos pregões em que o Adquirente realizou as
aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3 operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos.
Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivado, obrigatoriamente, pelo Acionista Controlador ou pelo Banco
para o cancelamento do registro de companhia aberta do Banco, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder
ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, de acordo com o artigo 54 do Estatuto Social.
Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem quanto: (i) a saída do Banco do Nível 2 de
Governança Corporativa para que os valores mobiliários por ele emitidos passem a ter registro para negociação fora
do Nível 2 de Governança Corporativa; ou (ii) em virtude de operação de reorganização societária na qual a sociedade
resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de Governança
Corporativa no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida
operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais
acionistas do Banco, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado
nos termos do artigo 54 deste Estatuto Social, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. A notícia da
realização da oferta pública de aquisição de ações deverá ser comunicada à B3 e divulgada ao mercado imediatamente
após a realização da Assembleia Geral do Banco que houver aprovado referida saída ou reorganização, conforme o
caso.
Não há regras limitadoras do direito de voto de acionistas significativos.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3. Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos
no estatuto
Não há exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no Estatuto.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2019

Ações

30/06/2019

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.296.716

3,20

2,20 R$ por Unidade

2,51

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

36.518.236

3,03

1,79 R$ por Unidade

2,16

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

176.845.868

5,35

2,40 R$ por Unidade

3,17

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

95.269.140

4,27

3,09 R$ por Unidade

3,36

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

6.106.924

3,59

3,14 R$ por Unidade

3,33

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

6.190.943

3,29

2,41 R$ por Unidade

2,85

30/09/2018

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

6.858.732

2,85

1,86 R$ por Unidade

2,39

31/12/2018

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

7.820.658

2,90

1,92 R$ por Unidade

2,34

Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2017

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.222.502

4,32

3,62 R$ por Unidade

3,97

30/06/2017

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.101.914

3,85

2,90 R$ por Unidade

3,28

30/09/2017

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

6.677.004

3,58

3,07 R$ por Unidade

3,22

31/12/2017

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

19.103.391

3,68

2,90 R$ por Unidade

3,15

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Preferencial

Bolsa

Ações

Preferencial

30/09/2019

Ações

31/12/2019

Ações

Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2018

Ações

30/06/2018

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

PÁGINA: 231 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem outros valores mobiliários emitidos no Brasil que não sejam ações.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem outros valores mobiliários emitidos no Brasil que não sejam ações.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6. Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação:

As ações do Banco Pine foram admitidas à negociação na B3 em abril de 2007, sob o Nível 1 de Governança
Corporativa, e em 2012 o Pine migrou para o Nível 2 de Governança Corporativa.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, não havia títulos emitidos no exterior pelo Banco Pine.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9. Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
No exercício social de 2019, 2018 e 2017, nem seu controlador, nem as sociedades coligadas e controladas do
Banco realizaram ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, indicar
No exercício social de 2019, 2018 e 2017, nem seu controlador, nem as sociedades coligadas e controladas do
Banco Pine realizaram ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários.
a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Não aplicável. Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários.
b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável. Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários.
c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não aplicável. Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de
terceiro
No exercício social de 2019, 2018 e 2017 e até o presente momento do exercício social de 2020, não foram
realizadas oferta pública de aquisição de ações pelo Emissor.

PÁGINA: 239 de 252

Formulário de Referência - 2020 - BCO PINE S.A.

Versão : 6

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Em 30/09/2019, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração, houve o cancelamento de 629
(seiscentas e vinte e nove) ações preferenciais nominativas que estavam mantidas em tesouraria, nos termos do
Artigo 19, inciso XVI do Estatuto Social do Banco, sem redução do valor do capital social. Referidas ações foram
adquiridas por meio do programa de recompra de ações, em consonância com a Instrução CVM nº 567, de
17/09/2015.
Em maio de 2017, o Banco Pine publicou um Fato Relevante informando aos acionistas e ao mercado geral que o
Conselho de Administração finalizou a análise de fechamento de capital e concluiu que, neste momento, o melhor
caminho para o Banco no longo prazo é permanecer com o capital aberto, listado no Nível 2 de governança
corporativa da B3.
O Conselho entendeu que os benefícios de ser uma companhia aberta tendem a gerar maior valor para seus
acionistas na atual conjuntura. Adicionalmente, além dos aspectos relativos a governança corporativa e
transparência, essa decisão mantém abertos os canais de acesso ao mercado de capitais.
O Banco Pine reafirma seu comprometimento com as melhores práticas de Governança Corporativa e permanece a
disposição dos investidores, analistas e o mercado em geral para quaisquer esclarecimentos.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
18/01/2017

18/01/2017 à
17/01/2018

0,00 Preferencial

500.000

1,976964

43.300

2,97 R$ por Unidade

8,660000

O novo programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração do Banco na data de hoje, dia 18 de janeiro de 2017, onde serão adquiridas até 500.000 de ações preferenciais em circulação, para permanência
em tesouraria e posterior alienação. Este programa vigorará com prazo máximo de até 1 ano - 17 de janeiro de 2018.

19/01/2016

19/01/2016 à
18/01/2017

0,00 Preferencial

500.000

1,948977

404.200

3,50 R$ por Unidade

80,840000

O novo programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração do banco hoje, dia 19 de janeiro de 2016, onde serão adquiridas até 500.000 de ações preferenciais em circulação, para permanência em tesouraria
e posterior alienação. Este programa vigorará com prazo máximo de até 1 ano - 18 de janeiro de 2017.

08/09/2015

08/09/2015 à
07/09/2016

0,00 Preferencial

1.200.000

0,000000

1.200.000

3,86 R$ por Unidade

100,000000

O novo programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração do banco hoje, dia 08 de setembro de 2015, onde serão adquiridas até 1.200.000 de ações preferenciais em circulação, para permanência em
tesouraria e posterior alienação. Este programa vigorará com prazo máximo de até 1 ano - 07 de setembro de 2016.

11/06/2015

11/06/2015 à
10/06/2016

0,00 Preferencial

500.000

0,000000

500.000

4,76 R$ por Unidade

100,000000

O novo programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração do banco hoje, dia 11 de junho de 2015, onde serão adquiridas até 500.000 de ações preferenciais em circulação, para permanência em tesouraria
e posterior alienação. Este programa vigorará com prazo máximo de até 1 ano - 10 de junho de 2016.

12/05/2015

13/05/2015 à
12/05/2016

0,00 Preferencial

1.000.000

0,000000

1.000.000

5,07 R$ por Unidade

100,000000

O novo programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração do banco hoje, dia 12 de maio de 2015, onde serão adquiridas até 1.000.000 de ações preferenciais em circulação, para permanência em tesouraria
e posterior alienação. Este programa vigorará com prazo máximo de até 1 ano - 12 de maio de 2016.

02/03/2015

02/03/2015 à
01/03/2016

0,00 Preferencial

1.000.000

0,000000

1.000.000

5,25 R$ por Unidade

100,000000

O novo programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração do banco hoje, dia 02 de março de 2015, onde serão adquiridas até 1.000.000 de ações preferenciais em circulação, para permanência em
tesouraria e posterior alienação. Este programa vigorará com prazo máximo de até 1 ano - 01 de março de 2016.

12/02/2015

13/02/2015 à
11/02/2016

0,00 Preferencial

570.000

2,000000

570.000

4,55 R$ por Unidade

100,000000

O novo programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração do banco hoje, dia 12 de fevereiro de 2015, onde serão adquiridas até 570.000 ações preferenciais em circulação, para permanência em tesouraria
e posterior alienação. Este programa vigorará com prazo máximo de até 1 ano - 11 de fevereiro de 2016.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.

06/02/2015

09/02/2015 à
08/02/2016

0,00 Preferencial

391.521

1,400000

391.521

4,47 R$ por Unidade

100,000000

Este novo programa de recompra de ações – aprovada em Reunião do Conselho de Administração no próprio dia 06 de fevereiro - permite a aquisição de até 391.521 ações preferenciais em circulação para permanência em
tesouraria e posterior alienação. Este programa vigorará até o dia 08 de fevereiro de 2016.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

Exercício social 31/12/2019
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Preferencial

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)
3.740

Quantidade adquirida
Quantidade alienada
Quantidade cancelada

0

0,00

3.111

2,30

629

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
0,000000%

Exercício social 31/12/2018
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Preferencial

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Quantidade (Unidades)
2.535.645
500

3,39

2.532.405

7,44

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
3.740
0,000000%

Exercício social 31/12/2017
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Preferencial

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

4.633.932
42.800

2,97

2.141.087

5,97
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
2.535.645
0,000000%
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
O Banco Pine publicou, na data de 08 de Janeiro de 2018, a finalização do processo de reenquadramento do
percentual mínimo exigido pelo regulamento do Nível 2 da B3 com grande antecedência ao prazo estipulado pela B3,
conforme Fato Relevante divulgado em 01/10/2015.
Em 28/12/2017, o free float atingiu 25,01% e dessa forma o Banco não continuou o programa de recompra,
encerrando-o no dia 17/01/2018.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

30/01/2019

Órgão responsável pela aprovação Conselho da Administração
Cargo e/ou função

Pessoas Vinculadas para os fins aqui previstos, os acionistas controladores do Banco e as
pessoas por eles indicadas para acessar informações do Banco, seus diretores, membros do
conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária, gerentes e empregados do Banco que tenham
acesso frequente a Informações Relevantes e outros que o Banco considere necessário ou
conveniente.

Principais características e locais de consulta
A presente Política de Negociação tem por objetivos coibir e punir a utilização de informações privilegiadas em benefício próprio das
pessoas vinculadas em negociação com valores mobiliários de emissão do PINE e enunciar as diretrizes que regerão, de modo
ordenado e dentro dos limites estabelecidos por lei, a negociação de tais valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e
das políticas internas do próprio PINE.

Tais regras também procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de informações
privilegiadas) e tipping (dicas de informações privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas
negociações de valores mobiliários de emissão do PINE.
1.1. Conceitos
a) A Política de Negociação é aprovada pelo Conselho de Administração do PINE e está fundamentada nos seguintes nos seguintes
princípios básicos:
(i) Obediência à legislação específica, à regulamentação da CVM e outros órgãos reguladores nacionais e estrangeiros a que o PINE
esteja sujeito;
(ii) Aderência às melhores práticas de relações com investidores e Governança Corporativa; e
(iii) Transparência e equidade de tratamento com os investidores e o mercado de capitais em geral. b) A ciência e o estrito cumprimento
da Política de Negociação são obrigatórios a todas as Pessoas Vinculadas. Quaisquer dúvidas acerca das disposições das referidas
políticas, da regulamentação aplicável da CVM e/ou outros órgãos reguladores nacionais e estrangeiros a que o PINE esteja sujeito e/ou
sobre a necessidade de se divulgar ou não determinada informação ao público deverão ser esclarecidas com o Diretor de Relações com
Investidores.
c) Todas as Pessoas Vinculadas, bem como aquelas que venham a adquirir esta qualidade, deverão formalizar a adesão à Política de
Negociação, por meio da assinatura do Termo de Adesão à Política de Divulgação e Negociação, nos termos do modelo que consta do
Anexo I da mesma.
Deverão assinar Termo de Adesão, conforme Anexo I, à presente Política de Negociação, tornando-se Pessoas Vinculadas para os fins
aqui previstos, os acionistas controladores do Banco e as pessoas por eles indicadas para acessar informações do Banco, seus
diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, gerentes e empregados do Banco que tenham acesso frequente a Informações Relevantes e outros
que o Banco considere necessário ou conveniente.
d) O Banco manterá em sua sede a relação das Pessoas Vinculadas e suas respectivas qualificações, indicando cargo ou função,
endereço e número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e/ou Pessoas Jurídicas, atualizando-a sempre que houver
qualquer alteração.
A íntegra da Política de Negociação do Banco Pine encontra-se no site de Relações com Investidores, através do
link:https://ri.pine.com/list.aspx?idCanal=JTgF23c90CKAhWLHIhPs+Q==&ano=2019
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Períodos de vedação e descrição
São responsabilidades do Diretor de Relações com Investidores:
dos procedimentos de fiscalização
a) Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia
e suas subsidiárias e controladas, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua
emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores,
diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por
quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua
controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato
ou fato relevante. Adicionalmente, é vedada a prestação de aconselhamento ou assistência de
investimento em Valores Mobiliários por parte das Pessoas Vinculadas que tenham conhecimento
de tal Fato Relevante e/ou da data de sua divulgação, bem como quando estiver em curso
distribuição pública de Valores Mobiliários de emissão do PINE.
b) A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a
ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em
especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia,
tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições
integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da
informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles
referenciados.
c) As vedações para negociação com Valores Mobiliários devem ser observadas pelas Pessoas
Vinculadas até a divulgação do Fato Relevante ao público. No entanto, tais vedações serão
mantidas, mesmo após a divulgação do Fato Relevante, na hipótese em que eventuais
negociações com Valores Mobiliários pelas Pessoas Vinculadas possam interferir, em prejuízo do
PINE ou de seus acionistas, com o ato ou fato associado ao Fato Relevante. Em tal hipótese, o
Diretor de Relações com Investidores divulgará comunicado interno informando sobre a proibição.
d) A vedação se aplica também aos administradores que se afastem da administração da
companhia antes da divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de
gestão, e se estenderá pelo prazo de seis meses após o seu afastamento.
e) A vedação também prevalecerá sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de
ações de emissão da companhia pela própria companhia, suas controladas, coligadas ou outra
sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo
fim, bem como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária.
f) As Pessoas Vinculadas deverão abster-se de realizar quaisquer negociações com Valores
Mobiliários, independente de determinação do Diretor de Relações com Investidores nesse
sentido, no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais
(ITR) e anuais (DFP) exigidas pela CVM.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A íntegra da Política de Negociação do Banco Pine encontra-se no site de Relações com Investidores, através do
link:
https://ri.pine.com/list.aspx?idCanal=JTgF23c90CKAhWLHIhPs+Q==&ano=2019
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21. Política de divulgação de informações
21.1. Normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo Banco para assegurar que as
informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa
e tempestiva;
Possuímos uma Política de Divulgação que tem por objetivo disciplinar o uso e a divulgação de informações no
âmbito do Banco Pine que, por sua natureza, possam ser classificados como Fato Relevante, estabelecendo as
regras e diretrizes que deverão ser observadas pelo Diretor de Relações com Investidores e demais Pessoas
Vinculadas quanto ao uso, divulgação e manutenção de sigilo de tais informações que ainda não tenham sido
divulgadas ao público.
Como procedimento interno, qualquer área ou pessoa vinculada que identifique potencial fato relevante, informa
imediatamente o Diretor de Relações com Investidores que iniciará o devido processo para comunicar tal fato ao
mercado. Este, ao mesmo tempo, está em constante contato com a alta administração de modo a identificar
possíveis fatos relevantes e proceder de forma a garantir a integridade da informação e a divulgação.
Esse processo consiste em identificar tal fato, informar a área de Relações com Investidores, que elaborará tal
comunicado, fará o devido arquivamento junto à CVM e publicará no site de Relações com Investidores.
Paralelamente, com auxílio da área de Marketing, é providenciada a publicação de tal fato em portal de notícias e
jornal de grande circulação.
Os mecanismos internos estabelecidos para implementação da política de divulgação de informações são: (i) todas
as Pessoas Vinculadas da Instituição aderem à referida política, por meio da assinatura do Termo de Adesão à
Política de Divulgação de Informações; (ii) disseminação da Política de Divulgação de Informações por meio da
Intranet e no sítio eletrônico da Instituição; (iii) participação da Diretora de Relações com Investidores (DRI) na
maioria dos comitês da Instituição com o intuito de ter conhecimento dos Fatos Relevantes que possam ter impacto
na Instituição.
A Política de Divulgação é amplamente divulgada pelo Banco através do seu website de Relações com Investidores
e no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2. Política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo Banco (inclusive os procedimentos
relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas);
1. Caberá ao Diretor de Relações com Investidores zelar para que os Fatos Relevantes ocorridos ou relacionados
aos negócios do PINE sejam divulgados ao mercado na forma prevista na legislação específica e na Política de
Divulgação, de forma clara e precisa, em linguagem acessível ao público investidor, bem como zelar pela sua
ampla e imediata disseminação, simultânea em todos os mercados em que os Valores Mobiliários do PINE
sejam negociados.
2. A comunicação de Fatos Relevantes à CVM e à B3 deve ser feita imediatamente, por meio de documento
escrito, descrevendo detalhadamente os atos e/ou fatos ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores
envolvidos e outros esclarecimentos.
3. A
divulgação
dos
Fatos
Relevantes
ocorrerá
por
meio
de:
(i)
portal
de
notícias
(http://publicidadelegal.folha.com.br) em página na rede mundial de computadores, (ii) página da Companhia
(ri.pine.com) na rede mundial de computadores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e à B3.
4. Não obstante a divulgação de Ato ou Fato Relevante pelos canais de comunicação supramencionados, qualquer
Ato ou Fato Relevante poderá ser também publicado em jornais de grande circulação habitualmente utilizados
pela Companhia, poderá, a critério do Diretor de Relações com Investidores, ser feita de forma resumida, com a
indicação de que a informação completa poderá ser acessada no endereço eletrônico ri.pine.com e na página na
rede mundial de computadores do portal de notícias ( http://publicidadelegal.folha.com.br/ ).
5. Sempre que possível, a divulgação de qualquer Fato Relevante ocorrerá antes do início ou após o encerramento
dos negócios na B3, sendo que, em caso de incompatibilidade de horários com outros mercados, prevalecerá o
horário de funcionamento do mercado brasileiro.
6. Sempre que for veiculado Fato Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa
ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou público selecionado, no País ou no exterior, o
Fato Relevante deverá ser simultaneamente divulgado à CVM, à B3 e aos investidores em geral.
7. As Pessoas Vinculadas que tenham conhecimento de qualquer informação que possa configurar Fato Relevante
deverão comunicar, imediatamente e por escrito, ao Diretor de Relações com Investidores para que esse, por
sua vez, tome as medidas necessárias para divulgação da informação, nos termos da lei e da Política de
Divulgação do Banco.
8. As Pessoas Vinculadas que tenham conhecimento de Fato Relevante e constatem a omissão do Diretor de
Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de divulgação por mais de 3 (três) dias úteis contados
do conhecimento da informação, deverão encaminhar, imediatamente, comunicação escrita aos Administradores
do PINE para que estes tomem as medidas cabíveis para divulgação da informação ao mercado e às
autoridades competentes, se for o caso. A responsabilidade dos Administradores e das Pessoas Vinculadas que
tiveram acesso a Fatos Relevantes não divulgados apenas cessará quando a divulgação à CVM tiver ocorrido.
9. O Diretor de Relações com Investidores poderá deixar de divulgar Fato Relevante caso entenda que a revelação
colocará interesses legítimos do PINE em risco, devendo divulgá-lo, imediatamente, na hipótese de a informação
escapar ao controle ou ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada de Valores
Mobiliários do PINE.
10. O Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar à CVM a manutenção das informações em sigilo, sendo
que a solicitação à CVM deverá ocorrer por meio de envelope lacrado com a inscrição “CONFIDENCIAL”
endereçado à Presidência da CVM.
11. Caso o Diretor de Relações com Investidores do Banco julgue necessário, poderá submeter a aprovação da
manutenção de Fato Relevante em sigilo à deliberação da Diretoria e esta, por sua vez, à deliberação do
Conselho de Administração.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3. Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de
divulgação de informações:
O Diretor de Relações com Investidores do Banco Pine é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e à B3 ou entidades do mercado de balcão organizado, dentre outras atribuições previstas em
regulamentação emitida pela CVM, bem como por administrar e fiscalizar a aplicação da Política de Divulgação e da
Política de Negociação.
São responsabilidades do Diretor de Relações com Investidores:





Divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas de Valores, imediatamente após a ciência, qualquer Fato Relevante
ocorrido ou relacionado aos negócios do PINE;
Zelar pela ampla e imediata disseminação de Fatos Relevantes simultaneamente nas Bolsas de Valores,
assim como ao público investidor em geral;
Prestar aos órgãos competentes, quando devidamente solicitado, esclarecimentos adicionais à divulgação
de Fato Relevante; e
Acompanhar e averiguar as negociações de Valores Mobiliários de emissão do PINE efetuadas por Pessoas
Vinculadas, com o objetivo de esclarecer se elas têm conhecimento de Informação Privilegiada e/ou que
tenha de ser divulgada ao mercado.

Caberá ao Diretor de Relações com Investidores zelar para que os Fatos Relevantes ocorridos ou relacionados aos
negócios do PINE sejam divulgados ao mercado na forma prevista na legislação específica e na Política de
Divulgação, de forma clara e precisa, em linguagem acessível ao público investidor, bem como zelar pela sua ampla
e imediata disseminação, simultânea em todos os mercados em que os Valores Mobiliários do PINE sejam
negociados.
Para acessar a Política de Divulgação na sua íntegra:
https://ri.pine.com/list.aspx?idCanal=JTgF23c90CKAhWLHIhPs+Q==&ano=2019
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21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4. Outras informações relevantes:
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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