Transcrição da Teleconferência - Resultados do 3T10


Operadora

Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pine para
discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2010.
Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação inicial da
empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso
necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0.
Temos webcast simultâneo que pode ser acessado através do site de RI do Banco Pine: www.bancopine.com.br/ri. A
apresentação da teleconferência também pode ser baixada no mesmo site. O replay estará disponível após a
teleconferência.
A apresentação será feita pelo senhor Norberto Zaiet, Vice Presidente de Finanças do Banco Pine.
Ressaltamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre
expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem
fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado.
Esta aqui presente: Noberto Pinheiro Junior, Clive Botelho e Norberto Zaiet.
Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Norberto Zaiet, que iniciará a conferência. Obrigada.


Norberto Zaiet

Obrigado. Bom Dia. Gostaria de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência de resultados do
terceiro trimestre de 2010.
Neste primeiro slide, como de costume, temos o sumário dos assuntos que discutiremos ao longo dessa
apresentação.Este trimestre foi extremamente positivo para o banco, em todos os aspectos, como vocês podem
observar no slide 3.
Nossa carteira de crédito de empresas, o principal negócio do banco, teve um crescimento significativo no trimestre
e nos últimos 12 meses, bem como todos os outros indicadores de desempenho e rentabilidade apresentados neste
slide. Vou discorrer sobre a maioria deles ao longo da apresentação, mas gostaria de enfatizar, neste momento, que
o nosso ROE atingiu 18,6% no trimestre, acima do segundo tri e do mesmo período do ano passado.
Estamos certos
de que este desempenho é resultado de uma estratégia bem elaborada e solidamente executada. Somos um Banco
de relacionamento, voltado para os clientes. Nossa estratégia se baseia em conhecer cada uma das empresas de
maneira profunda, entendendo suas histórias, seus negócios, seu potencial e, deste modo, construindo soluções e
oferecendo alternativas que os atendam de forma completa e personalizada.
Esta estratégia requer diversidade de produtos, capital humano qualificado e agilidade, características
consistentemente desenvolvidas pelo banco nos últimos anos, reconhecidas pelos nossos clientes e que se refletem
nos nossos resultados.
Passando para o próximo slide, slide 4, ele mostra o histórico do nosso resultado.
O
resultado
operacional
cresceu 20,7% no trimestre e 93,9% nos últimos 12 meses.
Nosso lucro líquido avançou 5,6% no trimestre e 70,4%
nos últimos 12 meses, atingindo mais de 37 milhões de reais. Um dos fatores que contribuíram para este
desempenho foi o aumento da margem financeira, que atingiu 7,4% após PDD. Isso é conseqüência tanto do
crescimento da carteira de crédito como do resultado da Mesa para Clientes.
Vou falar um pouco mais a frente sobre a carteira de crédito, mas queria comentar sobre a Mesa para Clientes:
acreditamos que temos alguns diferenciais importantes neste negócio. Um deles é a expertise que o banco adquiriu
ao longo dos últimos anos e que nos qualifica a reagir de maneira rápida às condições de mercado, com produtos de
hedge adequados às necessidades dos clientes.
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Outro ponto a destacar neste trimestre foi a contribuição crescente da PINE Investimentos no resultado, através da
estruturação e distribuição de operações de crédito, bem como da gestão de ativos.
O slide 5 mostra a evolução da nossa carteira de crédito. A carteira de empresas cresceu 9,8% no trimestre, 27,9%
em nove meses e 54,1% em doze meses, atingindo R$ 5 bilhões e 300 milhões de reais em setembro de 2010.
O saldo da carteira de crédito total, que inclui crédito a empresas e o saldo remanescente de crédito consignado,
atingiu R$ 5 bilhões e 600 milhões de reais em 30 de setembro de 2010, um aumento de 7,9% no trimestre, de 18,2%
em nove meses e de 36,6% em 12 meses. Nestes gráficos podemos observar a nossa capacidade de originação e a
conseqüente evolução positiva da nossa carteira de crédito. Este patamar de carteira, acima dos 5 bilhões de reais,
é similar ao que tínhamos de exposição a crédito pré-crise. Entretanto, a composição é completamente diferente,
totalmente alinhada com a nossa estratégia e nosso DNA.
Hoje quase a totalidade da carteira está em balanço, gerando resultado em accrual basis enquanto que no passado
tínhamos uma parcela signficativa na nossa carteira cedida com coobrigação, sem gerar recorrência. Vínhamos
dizendo, já há algum tempo, que isso iria acontecer e de fato aconteceu.
Passando para o slide 6, o gráfico da esquerda mostra que temos uma carteira pulverizada em diversos setores da
economia. O primeiro gráfico da direita detalha nossa distribuição regional. A alocação da nossa carteira é próxima à
do PIB brasileiro.
Na distribuição por produto, neste trimestre, tivemos um aumento da participação de capital de giro e de BNDES,
em linha com a busca constante de ampliar a oferta e a diversificação de instrumentos de crédito para nossos
clientes, e, também, com a atuação ativa do BNDES na concessão de linhas.
O próximo slide, slide 7, mostra que o crescimento da carteira se deu com melhora da qualidade.
Mantivemos
um baixo índice de inadimplência, graças ao trabalho de análise e monitoramento de crédito e, também, à estrutura
segura de garantias. Os créditos entre AA e C representavam 98,2% dos empréstimos em setembro.
Historicamente, temos índices de Non-Performing Loans abaixo de 2% e, ao final de setembro, este índice ficou em
0,6%, considerando a carteira D-H vencida sobre a carteira de crédito total. A cobertura da carteira de crédito D-H
é de cerca de 90%, um dos maiores índices entre os bancos médios de capital aberto. Esperamos que essas provisões
evoluam de acordo com o crescimento da carteira e alinhadas com a cultura conservadora do Banco.
No próximo slide, slide 8, detalhamos a nossa estrutura de funding. O total da captação atingiu 5 bilhões e 400
milhões de reais em setembro. Todas as nossas linhas cresceram, com qualidade, prazos maiores e queda de custo
em relação ao trimestre passado.
Hoje, temos um nível de caixa extremamente confortável. Ao final de setembro, ele representava 1 bilhão e 300
milhões de reais, equivalentes a 40% dos nossos depósitos a prazo.
No slide 9, podemos ver que o Banco PINE possui uma estrutura de casamento entre ativos e passivos bastante
eficiente e extremamente sólida. Destaco aqui o gap positivo que apresentamos. O prazo médio da carteira de
crédito é de 14 meses versus 18 meses do funding. Isso mostra que o balanço é sólido e está preparado para um
alongamento de prazos dos ativos.
Passando para o slide 10, vemos que em setembro de 2010 o índice de Basiléia atingiu 18,4%. Nosso nível de Tier I é
bastante confortável e nos dá espaço suficiente para a expansão da nossa carteira de crédito de acordo com nossa
estratégia e aproveitando este bom momento da economia brasileira. Temos, ainda, espaço para ampliar nosso
capital Tier II.
Passando para o slide 11, podemos ver o desempenho da PINE4 em relação ao índice Ibovespa e ao IFNC, índice
financeiro da BM&FBOVESPA. Considerando o dia 30 de junho de 2010 como data-base, os índices Ibovespa e IFNC
tiveram uma valorização de 19,2% e 31,7%, respectivamente, enquanto a PINE4 valorizou 58,4% até sexta-feira
passada. Vale destacar que o múltiplo de Preço/Valor Patrimonial (Price/Book Value) encerrou 5 novembro em 1,4x.
Por fim, gostaria de lembrar que, neste trimestre, distribuímos R$ 20 milhões de reais em dividendos e juros sobre
capital próprio.
Gostaria de finalizar falando um pouco do nosso posicionamento estratégico e das expectativas para o nosso
negócio. Somos um banco de relacionamento voltado para o cliente. Temos capitalização confortável, funding
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adequado e capital humano qualificado, ou seja, temos todos os recursos necessários para desenvolver nossa
estratégia de atendimento completo a empresas, gerando confiança e fidelidade, por um lado, e rentabilidade, por
outro. Estamos preparados para continuar crescendo com qualidade capturando este bom momento da economia
brasileira.
Para encerrar, gostaria de convidar a todos a participar da nossa primeira reunião com investidores e analistas na
cidade de Belo Horizonte, que ocorrerá no dia 22 de novembro no Clarion Hotel Lourdes. Esta foi a nossa
apresentação do trimestre. Agradeço a atenção de todos e gostaria agora de passar para a sessão de perguntas e
respostas. Muito obrigado.



Perguntas e Respostas



Henrique Adriano de Paula – BSPar Finanças

Bom dia. Eu gostaria de saber qual é o impacto que problema do PanAmericano pode gerar nos bancos médios e
inclusive no Banco PINE.


Clive Botelho

Acho que a primeira coisa que tem que entender é que o PINE tem uma diferenciação de atividade em relação ao
que o Banco PanAmericano faz. O Banco PINE é focado em atendimento a empresas, é um banco corporativo. A
gente vem falando da nossa decisão estratégica em focar no mundo corporativo, que está vivendo um trend
excepcional de empuxo de investimentos. O PINE é um banco qualificado para o atendimento completo a empresas.
Então, a primeira diferenciação é o target, o Banco PINE tem um target completamente diferente do PanAmericano.
A estrutura de funding do Banco PINE também é uma estrutura diferente do PanAmericano. Nós não dependemos de
cessão de crédito, por exemplo, para financiar o crédito corporativo. Como o Zaiet comentou, estamos com uma
estrutura de caixa, de duration, de prazo médio de passivo versus o prazo médio de ativo e estrutura de capital
bastante confortável. Nós estamos animados com o trend econômico, as empresas vivem um momento excepcional.
O target de empresas que a gente atua, que é de upper middle e low corporate, vive um momento excepcional,
animado com esse trend econômico. Todo mundo sabe que o PIB brasileiro vai fechar esse ano acima de 7,5% tem
tudo para o ano que vem ser 4,5%- 5,0%. Então, a gente vive esse mundo.
O que você tem visto, se você pudesse olhar todos os nossos press releases, nossa estratégia trimestre a trimestre...
A nossa consistência, a nossa recorrência, a nossa robustez de balanço e as nossas iniciativas de cross-selling com o
target de empresas se mostraram presentes. Como você pode ver na nossa apresentação, o duration da carteira de
ativos é um duration em que 57% do exposure de empresas vencem abaixo de um ano. O banco possui linhas
extremamente diversificadas de funding, como a gente mostrou.
Então, eu acho que o banco PanAmericano foi pontual. Acho que o sistema brasileiro já mostrou durante a crise uma crise passada e sem precedentes - que tem governança. A própria autoridade monetária, exigindo a
capitalização do banco PanAmericano, dá mais uma demonstração que age rápido. Depois da capitalização dos R$2,5
bilhões, o banco PanAmericano está capitalizado e provisionado. Então é assim que a gente está vendo: como
pontual. O problema foi sanado com o fato de ontem. Com a capitalização o banco PanAmericano sai sanado.
O Banco PINE tem atividade completamente diferente do que o banco PanAmericano tem. Todos os quesitos de
governança, ao longo dos vários trimestres... Quem acompanha o Banco vem percebendo como é importante para
nós a governança e a decisão estratégica que tomamos.


Henrique Adriano de Paula – BSPar Finanças

Ok, obrigado.


Luis Iani – DLM Invista

Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Se vocês pudessem comentar um pouquinho, a gente viu o ROAE
crescendo trimestre a trimestre... Como vocês estão vendo esse trend? Continua crescendo? O que seria um patamar
almejado para os próximos trimestres? Segundo, vocês puderiam comentar um pouquinho sobre o crescimento da
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carteira, como vocês estão vendo? A carteira teve um belo crescimento nestes primeiros três trimestres. Como
vocês estão vendo o trend para o final do ano e 2011?


Noberto Zaiet

Obrigada pelas perguntas. A gente vê esse trend de ROE nosso é bastante positivo. A gente está muito animado,
como o Clive comentou, com o momento da economia. A gente tem uma estratégia que tem se desenvolvido de uma
maneira bastante correta, bastante eficiente, ao longo dos trimestres, de focar no corporativo, atendendo esse
mercado com soluções diferenciadas e com alternativas, com multiplicidades de produtos. Então, isso é um dos
grandes fatores que contribuíram para o nosso ROE. A gente continua vendo isso de maneira bastante positiva. A
gente não dá guidance de ROE, mas a gente está bastante otimista com o negócio, com a nossa estratégia, com o
desenvolvimento da nossa estratégia e com o momento da economia.
A carteira de crédito vem crescendo, como você comentou. A gente tem uma estratégia de crescer de acordo com o
mercado e o nosso mercado cresce de maneira robusta. Então, a carteira de crédito cresce da mesma maneira. O
importante para a gente aqui é que nós crescemos com qualidade. Nós queremos crescer a carteira com qualidade,
sempre focando na robustez do balanço e sempre focando na operação correta para o cliente correto. Diversidade
de carteira e portfólio, tanto em termos de cliente quanto em termos de setores, é extremamente importante para
a gente. Então, a mensagem é que a gente vai continuar crescendo com o mercado crescendo com qualidade de
maneira diversificada.


Clive Botelho

Só me deixa acrescentar, se você olhar as nossas falas de 2009, nós falávamos assim: 2010 é um ano que tem tudo
para o ROE sair dos patamares que estavam no ano de 2009. O ano de 2009 teve dois momentos: o primeiro semestre
difícil e, depois, lá no final do ano, teve uma melhora. Nós falávamos: nós estamos animados, e há vários fatores
que vão contribuir de maneira positiva para o ROE. Primeiro: o volume de carteira média de empresas deve crescer,
a gente comentava. O ambiente de crédito estará melhor por causa do environment econômico. No nosso caso
específico, em 2008/2009, a gente pagou o Varejo, como todo mundo sabe, numa carteira de run-off, que
atualmente é inexpressiva. Então, 2010 teria menos impacto. O próprio capital de giro líquido, com a Selic maior...
Tinham vários fatores positivos. A gente falava assim: tem tudo para o ROE ficar mais próximos de 15% no ano. Não
dava como forecast definido, mas mais próximo de 15% no ano. Estamos bastante felizes, se você olhar no ano, o
ROE está 16,6%.
O que o Zaiet falou é verdade. A gente está sem ansiedade, queremos crescer com recorrência, crescer com o
balanço bastante sólido. Acho que esse é o nome do jogo: tem que crescer olhando sempre se você tem capacidade
de crescer, se você tem Tier I para fazer a alavancagem adequada, se você tem funding adequado, se a condição de
crédito... A escolha do cliente é feita de forma bastante seletiva e com um cliente que possibilite o banco atendê-lo
de maneira completa, não só com um único produto. A gente tem mantido isso, sem ansiedade de ROE, por isso que
a gente não dá forecast. Ser um banco que é focado em empresa, ainda mais em uma empresa que tem mais
musculatura, que é o upper e o corporate.
O empresário está animado com o trend econômico. Então, como ele está animado, ele está investindo, e as
necessidades de instrumentos financeiros, as necessidades de um banco que atende empresas, que é o nosso caso,
se amplificam. A gente tem conseguido capturar cross-selling, como você está vendo. O Banco PINE é um banco que
tem pluralidade de produtos e mantém uma agilidade que é muito boa para o empresário, só para complementar o
que o Zaiet falou.


Henrique Adriano de Paula – BSPar Finanças

Por último, queria que vocês comentassem a tendência de inadimplência, o que vocês estão vendo, uma vez que os
níveis que vocês apresentaram foram níveis bastante interessantes. O segundo ponto: a gente vê o crescimento da
parte de receita de tarifa, acho que a estratégia de cross-selling tem se mostrado acertada, e a gente começa a ver
os resultados. Tem muito espaço para crescer ainda? Como vocês estão vendo a questão do cross-selling e a receita
de serviços, como um todo?


Clive Botelho

Primeiro, do ponto de vista de provisionamento, eu acho que nós passamos por um momento excepcional de
crescimento econômico. No ano que vem não vai ser o mesmo, estamos falando de 4,5%/5%. Quanto mais você
cresce a carteira mais você tem que fazer provisionamento. Então, os provisionamentos tendem a ser crescentes
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seja pelo volume de carteira, ou seja por um delta crescimento econômico um pouco menor que a gente viu. Então,
isso na nossa visão.
O cross-selling, na nossa cabeça, tende a crescer. Se Brasil der certo completamente, nós vamos vivenciar
momentos em que o cross-selling tende a aumentar. Essas empresas em que a gente atua são entrantes formais de
mercados de capitais de 2 a 4 anos. Então, se Brasil conseguir crescer com fundamentos, mais e mais essas empresas
vão precisar de instrumentos financeiros. O banco se qualificou para ter um atendimento completo nestas empresas,
portanto a gente acha que o cross-selling segue sim e seguirá numa diversificação dos nossos resultados: que é a
contribuição de accrual de crédito, que é a contribuição da Mesa de Clientes, que é a contribuição da PINE
Investimentos. Esse mix tende a ficar melhor otimizado, para contribuir de maneira mais positiva pra solidez de
balanço e pro resultado.


Noberto Zaiet

Só complementando, Luis, o que o Clive está dizendo, a Mesa de Clientes do Banco é uma Mesa preparada. A gente
tem gente qualificada, a gente tem produto, tem agilidade na oferta de produto e no desenvolvimento de produto,
para oferecer para o cliente. Nosso cliente está crescendo, é um cliente vem crescendo de maneira acelerada, as
necessidades também estão crescendo de maneira acelerada. Nós estamos preparados para atender essas
necessidades, com multiplicidade de produtos. Não só a mesa de Clientes, que está crescendo a cada dia no nosso
negócio, como também a PINE Investimentos, que é o braço de investimentos do banco, na parte de sindicalização
de crédito, na parte de advisory e de poder auxiliar o nosso cliente que está crescendo, a crescer, também, com
qualidade, a crescer com estrutura de capital correta, a crescer com estrutura de governança correta, a gente tem
pessoal qualificado para fazer isso, a gente vem trabalhando na qualificação de gente já há bastante tempo.
E você perguntou em relação à linha de fee, na receita de prestação de serviços. A PINE Investimentos também faz
parte desta linha de fee, obviamente que há alguma volatilidade, mas a gente vê, dado um aumento de cross-selling
que a gente imagina, a gente vê uma tendência positiva neste aumento da contribuição de linha de fee, inclusive a
PINE Investimentos faz parte desta linha. Trimestre a trimestre, a gente vai ter uma volatilidade aqui e ali, que é da
natureza deste negócio, mas é uma tendência positiva em relação ao geral do cross-selling do Banco.


Henrique Adriano de Paula – BSPar Finanças

Está ótimo obrigado, e mais uma vez, parabéns pelo resultado.


Operadora

Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Norberto Zaiet
para as considerações finais.


Norberto Zaiet

Muito obrigado, eu queria agradecer a todos. Nas conferencias do ano passado, como Clive disse, a gente dizia que
2010 seria um ano de avanço. Não só mostramos esse avanço, como tivemos a consolidação da nossa estratégia, o
que nos deixa bastante otimistas com nosso negócio.
Gostaria de agradecer novamente a atenção de e, caso tenham perguntas adicionais, fiquem à vontade para nos
procurar. Bom dia.


Operadora

A teleconferência do Banco Pine está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.

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