Transcrição da Teleconferência - Resultados do 3T12

Introdução - Operadora
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do PINE para discussão de
resultados referentes ao 3º trimestre de 2012. Estão presentes hoje conosco os executivos do Banco.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a
teleconferência durante a apresentação do PINE. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e
respostas para Analistas e Investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores
necessite de alguma assistência durante a teleconferência queiram, por favor, solicitar a ajuda de um
operador digitando * zero.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser
acessado no endereço www.pine.com/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A
seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu
encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para
o PINE, que serão respondidas durante a conferência.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante
esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do PINE, projeções, metas operacionais e
financeiras, constituem-se em crenças e premissas da Administração da Companhia, bem como em
informações atualmente disponíveis para o PINE. Considerações futuras não são garantia de desempenho e
envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Como o PINE encontra-se em período de silêncio em razão da oferta de letras financeiras integrantes da
sua 2ª emissão pública, recomendamos, ainda, que qualquer potencial investidor do PINE leia
atentamente, em conjunto com o Press Release, o Prospecto Definitivo de Distribuição de Letras
Financeiras da 2ª Emissão Pública do PINE (em especial a seção “Fatores de Risco”) e os documentos a ele
incorporados por referência, tais como o Formulário de Referência do PINE, disponíveis em sua página na
Internet.
Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores
operacionais podem afetar os resultados futuros do PINE, e podem conduzir a resultados que diferem,
materialmente, daqueles expressos em tais condições futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Norberto Zaiet Jr., COO do PINE, que iniciará a
apresentação. Por favor, senhor Norberto, pode prosseguir.

Apresentação - Noberto Zaiet Junior
Obrigado. Bom Dia. Gostaria de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência de resultados
do terceiro trimestre de 2012. Neste primeiro slide, como de costume, temos o sumário dos assuntos que
discutiremos ao longo dessa apresentação.
Vamos para o slide 3, por favor. Neste trimestre, captamos 30 milhões de dólares num prazo de 7 anos
com o fundo Global Climate Partnership, um fundo do governo alemão administrado pelo Deutsche Bank.
O Banco Central acaba de homologar o aumento de capital no montante de aproximadamente cento e
quarenta milhões de reais – já incorporado no Patrimônio Líquido.
Continuamos mais uma vez a manter o alto nível de liquidez no balanço, com um caixa de um bilhão e
quatrocentos milhões de reais, representando 41% dos depósitos, além de observar contribuições positivas
de todas as linhas de negócios nos 9 primeiros meses do ano. Destacamos a recorrente participação da
PINE Investimentos no mix de receitas, com aproximadamente 11%. Nosso gap positivo de liquidez é
mantido há mais de 10 trimestres, sendo 14 meses para crédito e 16 meses para captação.
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Fomos reconhecidos pelo IFC como o melhor banco emissor de operações direcionadas a eficiência
energética.
Somos o segundo banco em derivativos de commodities na Cetip e o 15º no ranking geral de derivativos
para clientes.
Continuamos muito confortáveis em termos de liquidez, capital e cobertura de crédito, que são pilares da
nossa estratégia de gestão de riscos.
No próximo slide, mostramos alguns destaques financeiros do trimestre. As principais dimensões de
balanço como observados nos gráficos da primeira linha apresentaram contínuo crescimento, com
destaque para o Patrimônio Líquido que cresceu 24% nos 12 meses. A diversificação de receitas permitiu
que nosso lucro líquido e Retorno sobre Patrimônio Líquido também tivessem importantes crescimentos,
obtendo um ROAE de 17,7% no trimestre, ou 19,0% se desconsiderarmos a integralização do recém
homologado aporte de capital.
Vamos para o próximo slide. Neste slide, observamos que nossa estratégia de cross sell e diversificação de
receitas continuou a se desenvolver durante o período, conforme verificamos pelos 2 índices que
acompanhamos, nos gráficos superiores. Na parte de baixo do slide, vemos a distribuição das receitas por
linha de negócio. O mix de receitas continua perto dos 60-40: 60% advindo de crédito e os outros 40% das
outras linhas de negócios complementares ao crédito.
O próximo slide, slide 6, mostra nossa carteira de crédito. Continuamos a atender nossos clientes de forma
personalizada e de acordo com suas necessidades, utilizando diferentes produtos como capital de giro,
trade finance, repasses do BNDES, fianças, e títulos privados. A carteira de crédito apresentou
crescimento em torno de 8% em 12 meses. Paralelamente, uma ativa gestão do portfólio de crédito nos
permitiu maior diversificação neste trimestre – darei mais detalhes no slide 8.
Passando para o slide 7, vemos a qualidade da carteira de crédito. Os índices mantiveram-se dentro do
esperado apesar de um ambiente macroeconômico conturbado. Os NPLs acima de 90 dias atingiram 0,4%,
considerando parcela vencida, e 0,8% considerando a totalidade dos contratos como vencidos. Nossa
cobertura foi de 3,5%, dentro da nossa expectativa. Vamos para o próximo slide.
No 3T12, o PINE privilegiou a diversificação de sua carteira de crédito, com o objetivo de trazer cada vez
mais robustez ao seu balanço. Com isso, a alocação setorial apresentou alterações.A exposição no setor de
Açúcar e Álcool reduziu-se de 19% para 16%. A participação de diversos outros setores como Energia
Elétrica e Renovável, Transportes e Logística, Comércio Exterior e Construção Civil apresentaram
aumento. Este último, em um evento pontual que nos permitiu realizar operações com elevado nível de
garantias. A composição dos 20 maiores clientes também mudou, em torno de 25%, demonstrando a
liquidez e a flexibilidade com que o Banco opera. Ao final do 3T12, a carteira dos 20 maiores clientes foi
reduzida em 6% em relação ao Patrimônio Líquido ou em 17%, considerando o aumento de capital. Os 20
maiores clientes passaram a representar 27% da carteira total. Vamos para o próximo slide que fala da
nossa Mesa para Clientes.
A Mesa para Clientes oferece produtos de hedge para empresas, com o único objetivo de proteger e
administrar riscos de seus balanços. Em setembro, o total do valor nocional da carteira de derivativos
com clientes atingiu aproximadamente cinco bilhões de reais, e a exposição do banco ao risco de
contraparte encerrou o trimestre em duzentos e trinta e oito milhões. Mesmo em um cenário de estresse,
com depreciação de 31% do Real (o que elevaria o dólar para dois e sessenta e seis) e queda de 30% no
preço das commodities em geral – a exposição do banco ao risco de contraparte seria próximo de
seiscentos milhões de reais. A nossa carteira de derivativos é bem balanceada e mesmo em um cenário de
estresse, representa um risco de crédito relativamente pequeno e com baixa alocação de capital.
No slide 10, falamos da PINE Investimentos, onde oferecemos produtos de Mercado de Capitais, Assessoria
Financeira e Gestão de Recursos. Neste negócio, durante os 9 primeiros meses do ano, lideramos
oitocentos e oitenta milhões de reais em underwriting de operações de renda fixa para nossos clientes,
um crescimento de 41% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Obtivemos receitas de
cinquenta e dois milhões de reais no mesmo período, mais de três vezes o que obtivemos em todo o ano
de 2011. Este segmento de negócio representou 11% do mix de receitas, com contribuição de produtos de
Mercado de Capitais e Assessoria Financeira.
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No slide 11, detalhamos a nossa estrutura de funding. O total do funding chegou a aproximadamente seis
bilhões e setecentos milhões de reais em setembro, um crescimento ao redor de 8% em doze meses.
Continuamos melhorando a qualidade e a diversificação do nosso funding. Uma importante operação foi a
captação de trinta milhões de dólares, com prazo de 7 anos, realizada com o Global Climate Partnership
Fund, fundo do governo alemão administrado pelo Deutsche Bank. Realizamos também o pagamento de
juros e principal sobre o A/B Loan com IIC no valor de setenta milhões e trezentos mil reais.
No slide 12, podemos ver que continuamos com uma estrutura de casamento entre ativos e passivos
prudente e um balanço extremamente líquido. É importante mencionar que tínhamos uma posição de um
bilhão e quatrocentos milhões de reais em caixa, que representavam 41% dos depósitos. O gap positivo de
liquidez é mantido há mais de 10 trimestres. O prazo médio da carteira de crédito é de 14 meses versus 16
meses do funding.
Passando para o slide 13, vemos o índice de Basiléia que encerrou o trimestre em 17%, bastante acima dos
11% requeridos, já considerando cento e trinta e nove milhões e seiscentos mil reais da integralização do
aumento de capital.
Passando para o último slide, slide 14, mostramos a conclusão do aumento de capital. A participação do
DEG no capital do PINE subiu para 4,6%.
Com isso, encerro nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos e gostaria agora de passar para a
sessão de perguntas e respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, mas antes,
gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Zaiet para as considerações iniciais. Por favor, senhor Norberto,
pode prosseguir.
Sr. Norberto Zaiet: Dado o período de silêncio exigido pela Instrução CVM n º 400, estamos restritos a
discutir determinados assuntos. Assim, agiremos em conformidade nesta sessão. Assim que este período
terminar, estaremos a disposição para responder a quaisquer questões não discutidas hoje.
Operadora: Senhoras e senhores, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta
por favor digitem asterisco 1 (*1) para retirar a pergunta da lista digitem asterisco 2 (*2). Lembrando que
para fazer perguntas basta digitar asterisco 1 (*1) estrela (*) um (1).
Com licença, nossa primeira pergunta bem do Sr. Rafael Ferraz, Banco Safra.
Sr. Rafael: Norberto, bom dia. Eu tenho duas perguntas, na verdade mais um esclarecimento de duas
linhas. Eu te peço desculpas também porque eu cheguei um pouco atrasado no call de vocês. Seria mais
em relação a essa linha de outras despesas operacionais que eu vi que caiu bastante no trimestre, por
volta de uns 12, 13 milhões, ela veio abaixo comparando o 3T com o 2T então outras despesas
operacionais e essa linha de participação no resultado de vocês PLR despesa de provisão, desculpa com
PLR também caiu bastante; eu percebi entre um trimestre e outro. Queria que você explicasse um pouco o
quê que está por trás desse, dessa queda dessas duas linhas. Obrigado.
Sr. Norberto Zaiet: Oi Rafael, obrigado pela pergunta, ou pelas perguntas. Sem dúvida, deixa eu te falar.
Primeiro, em relação a outras despesas operacionais a gente teve no trimestre passado alguma seções de
carteira o que não foi tão significativo nesse trimestre, no 3T, então eu acho que o que explica na sua
grande maioria a queda na linha outras despesas operacionais.
Em relação à PLR que você pergunta, basicamente é o seguinte, a gente está obedecendo à resolução 3921
e a resolução 3921 diz que a remuneração dos administradores, ela tem ser feita, pelo menos um pedaço
dela tem que ser feita em instrumentos de ações e tem que ser diferida, então a gente está cumprindo
essa regra e está diferindo essas despesas.
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Acho que é importante dizer que tem (como consequência disso) mais de R$ 4.5 milhões de PLR alocados
no PL para deferimento, mas é basicamente a explicação relativa à queda na PLR. Espero que tenha
respondido Rafael.
Sr. Rafael: Sim, sim. Só para a gente ter uma ideia então para os próximos trimestres vão seguir essa
mesma regra que deveria ficar em linha com o 3T. Certo?
Sr. Norberto: Você está dizendo na PLR?
Sr. Rafael: Isso.
Sr. Norbeto Zaiet: Olha, eu não posso, como eu te falei, o negócio da Instrução 400 eu não posso muito
comentar para frente. Assim que a gente publicar o anúncio de encerramento da letra financeira, vou
estar à tua disposição para a gente poder falar sobre isso.
Sr. Rafael: Legal, legal obrigado pela resposta ai.
Sr. Norberto Zaiet: Tá bom?
Sr. Rafael: Obrigado você.
Operadora: Com licença nossa próxima pergunta vem do Sr. Lauro Campos, Sulamerica.
Sr. Lauro: Bom dia a todos. Eu gostaria de saber do volume de depósitos a prazo quanto representa a
captação via DPGE?
Sr. Norberto Zaiet: Olá Lauro, obrigado pela pergunta. A gente tem mais ou menos 1.200 bi em DPGE.É
um valor que vem caindo ao longo do tempo, a gente começou o ano, na verdade terminou 2011 com mais
ou menos 1.370 bi em DPGE, hoje ou em setembro era 1.202 bi, é uma linha que vem caindo ao longo do
tempo e o Banco não vem emitindo DPGEs recentemente.
Sr. Lauro: Está ok. Muito obrigado. E tem ideia de captação também do DPGE II, não né, em função do
próprio caixa.
Sr. Norberto Zaiet: Não, também não. O importante para a gente é isso. A liquidez do Banco está
bastante alta, tem se mantido nesse patamar já há algum tempo, fechamos setembro com 1.400 bi de
caixa, representava 41% dos depósitos, está em linha com a nossa, com o nosso planejamento que tem
entre 30 e 40% dos depósitos em caixa. Então a gente se baseia muito por ai.
Sr. Lauro: Tá certo. Muito obrigado.
Sr. Norberto Zaiet: Obrigado Lauro.
Operadora: Com licença, senhoras e senhores, para fazer uma pergunta por favor digitar asterisco um
(*1).
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor
Norberto Zaiet Junior para as considerações finais.
Sr. Norberto Zaiet: Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês na conferência de hoje,
continuamos confiantes no nosso plano de negócios e na nossa estratégia. Bom dia a todos.
Operadora: A audioconferência do PINE está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um
bom dia e obrigada por usarem Chorus Call
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