Transcrição da Teleconferência - Resultados do 4T11 e 2011
Introdução - Operadora
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do PINE para discussão de resultados
referentes ao 4º trimestre e o ano de 2011. Estão presentes hoje conosco os executivos Noberto Pinheiro Júnior,
Presidente do PINE, e Norberto Zaiet Júnior, CFO.
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,
quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a
teleconferência queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando * zero.
Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado
no endereço www.pine.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides
será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos
que os participantes do webcast poderão registrar, via webcast, perguntas para o PINE, que serão respondidas
após o término da conferência, pela área de RI.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta
teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do PINE, projeções, metas operacionais e financeiras,
constituem-se em crenças e premissas da Administração da Companhia, bem como em informações atualmente
disponíveis para o PINE. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e
premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não
ocorrer.
Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores
operacionais podem afetar os resultados futuros do PINE, e podem conduzir a resultados que diferem,
materialmente, daqueles expressos em tais condições futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Noberto Nogueira Pinheiro Junior, presidente do PINE, que iniciará
a apresentação. Por favor, senhor Noberto, pode prosseguir.

Apresentação - Noberto Pinheiro Júnior
Obrigado. Bom Dia. Gostaria de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência de resultados do
quarto trimestre e do ano de 2011.
Neste primeiro slide, como de costume, temos o sumário dos assuntos que discutiremos ao longo dessa
apresentação.
Vamos para o slide 3, por favor. Este slide é um reflexo do ótimo ano que tivemos e apresenta alguns destaques
e evoluções de 2011. Em dezembro tivemos dois importantes upgrades pela Standard and Poor’s. No rating em
escala global, recebemos dois notches de upgrade. No rating em escala local obtivemos, ao longo do ano,
QUATRO notches de upgrade. Estas elevações foram baseadas, segundo o relatório da agência, na forte
qualidade de nossos ativos, na liquidez e capitalização adequadas e na geração de receitas. Para nós, este é um
importante reconhecimento da estratégia, da execução e de todas as ações de fortalecimento do balanço que
temos realizado, especialmente nos últimos anos.
Uma destas ações foi o acordo com o banco de fomento alemão DEG, que passou a ter uma participação de 2,9%
do PINE através de um aumento de capital, o que reforçou a capitalização do banco e ampliou as oportunidades
de negócios entre as 2 instituições.
Do lado do funding, continuamos confortáveis, como vamos mostrar ao longo desta apresentação. Mas gostaria
de destacar três importantes transações. Em dezembro, quando o cenário internacional apresentava um elevado
grau de incerteza, o Proparco, multilateral francesa, concedeu um empréstimo de 25 milhões de dólares, no
prazo de 10 anos. O prazo demonstra a confiança em nosso banco.
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Outra captação muito interessante, por abrir portas a um novo mercado, foi a transação em formato islâmico
que concluímos também em dezembro. Foram 37,5 milhões de dólares provindos do Al Rajhi Bank, da Arábia
Saudita. Fomos o primeiro banco de controle 100% nacional a realizar uma operação deste tipo.
A terceira transação de funding em destaque este ano foi a captação de 106 milhões de dólares em um A/B Loan
coordenado pelo IIC, em janeiro de 2011.
Como vocês verão ao longo desta apresentação, o nosso balanço está ainda mais sólido. Estamos muito
confortáveis em termos de liquidez, capital e cobertura de crédito. Poderia dizer que estamos em uma situação
privilegiada em todos estes quesitos.
Isso se reflete em reconhecimentos e rankings de destaque do mercado. Além dos upgrades que mencionei,
somos o segundo maior banco em termo de commodities na Cetip e o 13º no ranking geral de derivativos para
clientes; no Maiores e Melhores, da Revista Exame, estamos entre os 12 maiores bancos em crédito para grandes
empresas; e ainda, fomos reconhecidos pelo IFC como o banco mais verde da América Latina e Caribe,
especialmente pela nossa atuação no setor de etanol.
Passando para o próximo slide, mostramos alguns destaques financeiros do ano.
Começando pela carteira de crédito de empresas expandida, apresentamos um crescimento de 20,4% no ano.
Vou entrar em mais detalhes sobre a carteira mais a frente.
O gráfico seguinte mostra o importante crescimento da cobertura da carteira total em 1,1 ponto percentual.
O último gráfico à direita mostra o aumento de 18% no total de funding, que comentarei também mais a frente.
Outro importante destaque foi o crescimento significativo do nosso PL. Ultrapassamos a marca de 1 bilhão de
reais, com crescimento de 17% no ano, demonstrando a geração de valor para nossos acionistas.
Em termos de lucro líquido e Retorno sobre Patrimônio Líquido também tivemos importantes crescimentos. No
ano, nosso retorno ficou em 17,2%, um aumento de 3,2 pontos percentuais. No próximo slide, comentarei um
pouco mais sobre o resultado.
Vamos a ele. Como foi divulgado em fato relevante em dezembro, obtivemos resultados extraordinários este
trimestre com o êxito no questionamento da base de cálculo do Cofins, gerando receitas extraordinárias líquidas
de 109 milhões de reais. Decidimos usar esta oportunidade para, mais uma vez, solidificar o balanço, dando mais
um passo para atingir o grau de investimento. Utilizamos a maior parte dos recursos para criar ainda mais
“colchões”, constituindo provisões extraordinárias e adicionais em diversas linhas do balanço.
Alocamos e reforçamos provisões para Crédito, Varejo, entre outros. No caso do Varejo, eliminamos a maior
parte dos impactos do nosso antigo negócio, descontinuado há cerca de quatro anos, tornando o resultado do
banco totalmente aderente ao negócio de atacado. No caso do crédito, readequamos os ratings de alguns
clientes e fizemos provisões adicionais, como comentarei mais a frente. O resultado entre as receitas
extraordinárias e as despesas não recorrentes foi de aproximadamente R$ 13 milhões líquidos, que remetem
para um resultado recorrente no trimestre de R$ 42,6 milhões, com ROAE de 18,2%.
Para concluir, é importante dizer que, nos próximos trimestres, nossa despesa tributária com Cofins será
reduzida e que há também um efeito positivo sobre o Capital Circulante Líquido do Banco.
Vamos para o próximo slide. Neste slide iremos falar do nosso negócio. Trimestre a trimestre evoluímos em nossa
estratégia de diversificação de receitas e cross sell, como vocês verão nos gráficos deste slide, mostrando que a
agilidade no atendimento e a capacidade de oferecer soluções agregam efetivo valor aos nossos clientes.
Um indicador que demonstra claramente a evolução da estratégia é o percentual de clientes que usam mais de
um produto do banco, que passou de 35% em dezembro de 2009 para 59% em dezembro de 2011. Dentre estes
clientes que usam mais de um produto, o índice de penetração é de três produtos, incluindo operações de
crédito, derivativos para hedge, assessoria e underwriting, além de investimentos. Na parte de baixo do slide,
vemos a distribuição das receitas por linha de negócio. De 2010 para 2011, a evolução é clara no sentido da
diversificação e da qualidade das receitas. As receitas provindas de outros negócios que não crédito passaram de
33% para 36%. Continuamos buscando uma maior diversificação e, acreditamos que ao longo do tempo possamos
paulatinamente aumentar a participação de receitas complementares ao crédito.
O slide 7 mostra a evolução da nossa carteira de crédito. Diversificamos os produtos de crédito, atendendo os
clientes de forma personalizada, de acordo com suas necessidades, desde capital de giro, até debêntures e
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outros títulos privados. A carteira de empresas expandida cresceu 3% no trimestre e 20% em 12 meses, atingindo
R$ 6,9 bilhões em dezembro de 2011. O destaque do ano foi Trade Finance, que cresceu quase 48% no ano.
Passando para o slide 8, o gráfico da esquerda mostra que continuamos a ter uma carteira pulverizada em
diversos setores da economia. A carteira está muito bem posicionada para apoiar empresas com alto potencial
de crescimento. Cerca de 50% da nossa carteira está distribuída nos setores de Açúcar e Álcool, Energia Elétrica
e Renovável, Infra Estrutura, Construção Civil e Agricultura.
Como mencionamos em nosso press release, temos expertise setorial, especialmente nas indústrias que
mencionei agora. Temos analistas especializados e, do ponto de vista da originação, conhecemos os clientes e
setores profundamente, dado que mantemos relacionamentos de longo prazo.
Passando para o slide 9, vemos a qualidade da carteira de crédito. Os índices permaneceram dentro do esperado
e em níveis confortáveis. Os NPLs acima de 60 dias ficaram praticamente estáveis, em 0,4%, considerando
parcela vencida, e 1,0% considerando a totalidade dos contratos como vencidos. Neste trimestre, com o intuito
de fortalecer ainda mais a nossa avaliação de risco de crédito, contratamos, como mais um elemento em nosso
modelo de avaliação proprietário, a ferramenta RiskAnalyst da Moody’s Analytics.
Neste sentido, durante o trimestre, realizamos movimentações de ratings em direção à incorporação deste
parâmetro no nosso processo de atribuição de ratings. Além disso, aproveitamos a oportunidade dos recursos
extraordinários do ganho da causa fiscal para aumentar nossa provisão adicional, que passou de R$ 18,2 milhões
de dezembro de 2010 para quase R$ 45 milhões em dezembro de 2011. Nossa cobertura atingiu 3,6%, bastante
acima dos 2,5% de dezembro de 2010.
No slide 10, mostraremos um pouco mais da Mesa para Clientes, que oferece produtos de administração de riscos
e hedge, de fluxos de juros, moedas e commodities. Em dezembro, o total do valor nocional da carteira de
derivativos com clientes atingiu R$ 3,7 bilhões e o MTM da carteira encerrou o trimestre no valor de R$ 157
milhões. No gráfico da esquerda, podemos observar a distribuição do valor nocional nos mercados de atuação. Já
no gráfico da direita, vemos a distribuição carteira entre os diversos setores econômicos.
Considerando stress test realizado na carteira de derivativos com clientes do PINE, em um cenário negativo –
com alta de 20% do dólar e queda no preço das commodities de 30% -, o risco de crédito potencial com clientes
deste portfólio seria de aproximadamente R$ 300 milhões. Este resultado demonstra que a carteira de
derivativos é bem balanceada e que, mesmo sob cenário de estresse de mercados, representa um risco de
crédito bastante baixo e com pouca alocação de capital.
Em termos de atividade, este foi um trimestre bastante positivo para a Mesa, com aumento do número de
clientes e fluxo de operações. Este é um negócio importante para o nosso banco, com participação de 25% nas
receitas do ano. Trata-se de um negócio consolidado, em que ainda vemos espaço para crescer, dada a contínua
demanda por hedge e o baixo número de players no nosso mercado. Enxergamos que temos claras vantagens
competitivas neste negócio. Passando para o próximo slide, apresentamos algumas informações sobre a PINE
Investimentos. Oferecemos produtos de Mercado de Capitais, Assessoria Financeira e Gestão de Recursos. Neste
negócio, tivemos receitas de R$ 14,9 milhões em 2011, quase 17% acima do ano anterior. A área de Mercado de
Capitais foi a principal responsável por este resultado. O slide mostra algumas das operações que estruturamos
durante o ano.
No slide 12, detalhamos a nossa estrutura de funding. O total do funding foi de 6,6 bilhões de reais em
dezembro, um crescimento de 18% no ano. Continuamos melhorando a qualidade e diversificando nosso funding.
Como mencionei no início da apresentação tivemos algumas captações muito interessantes ao longo do ano,
como o empréstimo do Proparco e a operação em formato islâmico. Dentre as modalidades de funding,
destacam-se no ano Trade Finance, com crescimento de 110% em doze meses e multilaterais, que cresceram
121%.
No slide 13, podemos ver que continuamos com uma estrutura de casamento entre ativos e passivos prudente e
um balanço extremamente líquido. Destaco aqui dois indicadores. Primeiro, o gap positivo de liquidez que é de
quatro meses. O prazo médio da carteira de crédito é de 14 meses versus 18 meses do funding. Além disso,
destaco que nosso índice de crédito sobre funding total é de 76%. As operações de BNDES e Trade Finance são
casadas, já que as linhas de financiamentos são direcionadas para operações específicas.
Passando para o slide 14, vemos o índice de Basiléia que encerrou o ano em 18,5%. Temos um alto nível de
capitalização, com 14,3% de tier 1, o que permite a expansão do balanço. Passemos para o slide 15. Como temos
falado constantemente, ao longo dos anos, constituímos proteções no nosso balanço, que nos deixam em uma
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situação confortável, tanto no aspecto de administração de risco de crédito, quanto no aspecto de capitalização
e liquidez. Quero destacar que estamos mantendo um nível de caixa sobre depósitos em cerca de 40% há vários
trimestres e que encerramos o período com R$ 1,4 bilhão em caixa. Em termos de cobertura da carteira de
crédito tivemos um crescimento significativo ao longo do ano. É importante ressaltar que mesmo com todas
estas proteções e coberturas no balanço, entregamos um ROAE em nosso principal negócio acima de 17%.
Este slide mostra o nosso guidance para 2011. Atingimos praticamente todas as nossas metas para o ano.
Enquanto as despesas administrativas se mantiveram dentro do guidance, as despesas de pessoal apresentaram
aumento acima do guidance. Esse aumento se deu especialmente por conta do investimento feito em recursos
humanos, o mais importante pilar no desenvolvimento do banco. Durante o ano, o número de colaboradores
cresceu quase 10%.
No slide seguinte, vemos nosso guidance para 2012. Dentro do cenário macro esperado, devemos crescer a
carteira de crédito, que inclui Fianças e Títulos Privados, entre 17% e 22%, a margem financeira deve ficar entre
5,5% e 7,5%, as despesas de pessoal e administrativas, entre 8% e 12%, enquanto o ROE deve manter-se entre
17% e 20%. As proteções de balanço mencionadas no slide 15 permitem uma boa visualização do cumprimento
deste guidance.
Com isso, encerro nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos e gostaria agora de passar para a sessão de
perguntas e respostas. Muito obrigado.

Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer
uma pergunta, por favor, digitem asterisco um (*1). Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco dois (*2).
Com licença, novamente, caso haja alguma pergunta basta digitar asterisco um (*1).
Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo Novaes, da XP Investimento.
Sr. Marcelo Novaes: Olá, primeiro parabéns pelos resultados. Eu queria só uma pergunta na verdade olhando
agora para 2012, a gente já vê em 2011 algumas captações novas com o banco saudita, eu queria saber como é
que a gente está olhando para o futuro em termos de nível e custo de captação? Especialmente no ano passado é
um ponto bastante questionado em termos dos resultados do banco e eu acho que pode ser interessante ter um
pouco mais de visão em termos de custo de captação para o ano seguinte?
Sr. Norberto Zaiet Junior: Marcelo, bom dia e obrigado pela sua pergunta, é Zaiet falando. A sua pergunta é
muito boa, a captação... você vê, a nossa captação cresceu bastante em todas as linhas durante o ano de 2011 e
realmente não é um desafio, a gente não a vê como um desafio grande para o nosso plano de crescimento. Você
vê que a gente está com 1,4 bi de caixa, com uma posição bastante folgada de liquidez para poder seguir na
nossa estratégia.
O custo de captação, de fato, sofreu alguma pressão durante o ano, não é uma pressão significativa, eu acho que
a pressão que sofreu... sofremos e acho que todos sofreram, e uma pressão que pode ser passada do ponto de
vista de spread para o cliente, a gente tem observado isso. O ambiente de captação para frente é um ambiente
do nosso ponto de vista bastante tranquilo, a gente olha para todas as oportunidades, está sempre olhando para
todos os mercados.
Como a gente fez as captações no final do ano tanto do Proparco, quanto com Al Rajhi, a gente pode ter outras
oportunidades deste tipo durante este ano de 2012. Vamos estar olhando para as oportunidades que façam
sentido do ponto de vista do nosso balanço, sem nenhuma ansiedade para a busca de funding porque, de fato, a
nossa situação no funding é bastante tranquila, tá?
Sr. Marcelo: Perfeito. Muito obrigado. Acho que só mais uma pergunta, se puder? Agora com questão ao ROAE
teve um aumento significativo, eu digo até mesmo excluindo o não recorrente, eu acho que isso por uma
questão da implementação da estratégia ainda para os produtos mais rentáveis. A gente pode esperar este
aumento talvez não tão intenso, mas continuar aumentando a rentabilidade dado que está tendo essa migração
para os produtos que têm uma margem um pouco maior?
Sr. Norberto Zaiet Junior: Eu acho que é uma expectativa que faz sentido. A gente tem diversificado, é
constante a diversificação do mix de receitas do banco, apesar de que a gente sempre fala, realmente a carteira
de crédito cresce de uma maneira bastante forte, a gente está dando um guidance entre 17 e 22, que é um
Relações com Investidores | Resultados 2011

4

crescimento forte. Esse negócio é o negócio carro-chefe do banco e cresce, mas os outros negócios também
crescem. A gente tem visto isso, essa diversificação de receitas e esse mix na estratégia, a diversificação de
produtos que a gente oferece para os clientes permite, de fato, que a gente visualize esse ROAE do guidance
que nós estamos colocando entre 17 e 20. Mas permite, a gente consegue enxergar isso com bastante conforto,
Marcelo.
Sr. Marcelo: Ótimo, muito obrigado.
Sr. Norberto Zaiet Junior: Obrigado você.
Sr. Noberto Pinheiro Júnior: Temos três perguntas do Ary Peres, da Real Investor, vou ler a primeira pergunta,
vou ler uma por vez. Apesar das complexidades na Europa, o DEG tem mostrado resultados interessantes. O
banco vê manutenção do apetite para novas operações conjuntas em 2012?
Ary, a gente concluiu a operação com DEG no terceiro trimestre de 2011, foi uma operação muito bem sucedida
tanto para a gente, quanto para o DEG. Foi o primeiro investimento em equity do DEG em uma instituição
financeira brasileira. Eu acho que isso demonstra o compromisso do DEG com o Brasil e o compromisso do DEG
em continuar explorando operações em conjunto com a gente. Eu acho que um dos principais objetivos do DEG,
a gente tem um relacionamento de longa data iniciado em 2005/2006, quando a gente fez uma operação de Tier
ll, e desde lá a gente vem conversando sobre como estreitar o nosso relacionamento.
Eu acho que a real intenção tanto deles quanto nossa é atender os nossos clientes de uma forma cada vez mais
completa e atendê-los nas diversas modalidades de prazo, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo
prazo, e o DEG é uma ferramenta importante para os nossos clientes.
Sr. Noberto Pinheiro Júnior: A segunda pergunta do Ary: temos parcela relevante das receitas com TVM, como
o banco vê a sensibilidade e a redução das taxas em meio às discussões intermináveis sobre a taxa neutra?
Sr. Norberto Zaiet Junior: Ary, essa pergunta muito boa porque realmente essa é uma aposta que a gente faz e
que a gente acredita que está na direção correta. Quando a gente fala que a gente vê um movimento bem claro
de redução das taxas de juros, a gente vê a execução disso acontecendo ao longo dos meses, ao longo dos
trimestres, e isso significa que o mercado de capitais no Brasil tem um empuxo muito grande, bastante forte de
crescimento.
O banco se preparou para aproveitar este momento, o banco anteviu esse momento de queda de juros. A gente
acredita que a demanda por ativos de crédito (que é basicamente o ponto onde a gente está focado na área de
mercado de capitais) é uma demanda que já é boa, mas tende a crescer ainda mais forte com esse movimento
de taxa de juros mais baixo.
A gente está preparado para aproveitar este momento em que a gente vê taxa de juros caindo, a gente vê a
necessidade do ponto de vista do investidor em buscar outros tipos de ativos, buscar ativos que tenham uma
maior rentabilidade. A gente tem toda a condição, dada a franquia e a parceria de longo prazo com os clientes
que o banco formou longo do tempo, de oferecer para o mercado investidor este tipo de ativo. Realmente foi
uma aposta que o banco fez e é uma aposta que a gente acredita que é bem sucedida, que faz sentido do ponto
de vista macro Brasil.
Você fez mais uma pergunta, Ary... mais duas, na verdade, deixa eu pegar aqui pela ordem. Você diz assim:
parabéns pelos resultados, pelas medidas adotadas com seu balanço. Em 2011 tivemos excelente alinhamento
entre o crescimento da carteira e das receitas de crédito. O banco vê manutenção dos atuais spreads no nicho
de interesse sem queda na demanda por crédito?
Eu acho que sim, a gente vê a demanda por crédito nos segmentos que o banco atua, você sabe que o banco
atua no segmento de atacado, a gente vê a demanda por crédito forte, é uma demanda firme, o empreendedor
brasileiro... o empresário brasileiro está investindo, está colocando capital, está tomando risco, a gente vê esse
movimento claramente.
A gente sente ainda a demanda muito forte, a gente olha o pipeline do nosso primeiro trimestre e é um pipeline
extremamente forte, um pipeline bastante robusto, e a gente vê esse pipeline crescendo constantemente. A
gente vê o mercado de maneira bastante otimista, acreditamos, sim, na manutenção e até no potencial aumento
dos spreads no nosso nicho, sem queda de demanda, a demanda continua bastante forte no nosso segmento.
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Sr. Noberto Pinheiro Júnior: Complementando o Zaiet nessa pergunta, Ary, eu acho que o seu comentário de
"parabéns pelas medidas adotadas quanto ao balanço", a gente está aqui para criar um negócio de longo prazo.
Eu acho que realmente o grande desafio em fazer a gestão de instituição financeira é o balanceamento do
risco/retorno. Então a gente acha que tem um banco com um risco/retorno super adequado, e a gente continua
otimista com a demanda vinda dos nossos clientes. Como o Zaiet mencionou, essa demanda é uma demanda
bastante firme.
Indo para a próxima pergunta tua: temos uma representatividade importante de açúcar e etanol na carteira,
como o banco vê a necessidade de crédito para as inovações de canaviais e as eventuais dificuldades localizadas
no curto prazo nesse setor?
Olha, o setor passa por um excelente momento. O preço de açúcar está firme, as dificuldades que o setor
enfrentou pela volatilidade do preço de commodities, o preço de açúcar, logo após a crise de 2008 foram
superadas. A nossa exposição nesse setor é para as líderes deste setor, então o grosso da nossa posição está
alocada para os dez primeiros produtores de açúcar e álcool deste setor. As nossas operações são todas
operações de curto prazo, a maioria delas com garantia real.
A demanda desse setor é uma demanda, de novo, novamente, é uma demanda firme, tanto que a gente
aumentou o exposure nesse setor, aumentamos levemente, a gente tinha um exposure no trimestre anterior de
aproximadamente 18% e a gente aumentou para 19%.
Sr. Norberto Zaiet Junior: Ary, você faz mais uma outra pergunta aqui: gostaria de sugerir que a receita de
crédito fosse normalizada pela variação cambial. Uma análise equivocada da variação 4T para 3T de 2011 pode
dar a impressão que os spreads caíram, o que não é o caso.
Na verdade você tem razão nesse ponto, na verdade para olhar essa linha do balanço é uma combinação de
linhas. Se olhar a linha de operações de créditos com a linha de derivativos, na linha de derivativos o hedge...
como você sabe, o banco não toma nenhum descasamento cambial nas captações que faz e nem nos
empréstimos que faz, a gente gere um balanço bastante casado em termos de exposição cambial.
Na verdade é uma combinação de linhas para você normalizar, para endereçar esse seu comentário da
normalização, é uma combinação de linhas no balanço. De fato, na linha de hedge não tem só o hedge das
captações, tem também os derivativos da mesa de clientes. De fato, você tem razão nesse ponto, pode parecer
de maneira equivocada.
Agora uma coisa que é importante ver e normaliza isso de alguma maneira é esse olhar para a margem do banco.
A margem do banco, a margem no quarto tri foi uma margem extremamente forte, a geração de receita
financeira foi uma geração extremamente forte, e eu acho que é o melhor indicador para a gente olhar como é
que é a participação, ou como é que é o comportamento das receitas do banco... da margem do banco nos
períodos. Então eu acho que sua normalização vem aí, mas o seu comentário é bastante pertinente, Ary,
obrigado por ele.
Sr. Noberto Pinheiro Júnior: Mais uma pergunta do Ary: como o banco tem visto a tentativa de outras
instituições de middle em competir no nicho de crédito para o segmento corporate?
Olha, como a maioria de vocês sabem, a consolidação bancária causou uma oportunidade no segmento
corporate, para os bancos que operam nesse mercado tradicionalmente, como nós, as instituições que são novas
entrantes são bem-vindas. A gente acha que o mercado, de fato, é um mercado concentrado, operado por
poucos players.
A gente realmente não sofre uma pressão competitiva elevada no mercado em que a gente opera, e a gente
sente a necessidade de novos entrantes e novos parceiros para continuar atendendo os nossos clientes de uma
maneira ainda mais completa. Apesar de o risco não está no nosso balanço, como o Zaiet mencionou, a gente
montou uma área de mercado de capitais muito bem estruturada, e que um dos mercados dessa área de
mercado de capitais é sindicalizar risco para outras instituições financeiras. Então eu acho que, novamente,
essas instituições que estão entrando no mercado corporate são muito bem-vindas.
Operadora: Com licença. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco
um (*1). Com licença, novamente, caso haja alguma pergunta basta digitar asterisco um (*1). Com licença,
encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Noberto para
as considerações finais.

Relações com Investidores | Resultados 2011

6

Sr. Noberto Pinheiro Júnior: Mais uma vez estamos otimistas para 2012. Iniciamos este ano em que
comemoramos 5 anos da abertura de capital e 15 anos do banco com todos os alicerces necessários para crescer
o nosso balanço e expandir os nossos negócios, mantendo o balanceamento adequado entre risco e retorno.
Muito obrigado pela presença de todos e tem um bom dia.
Operadora: A audioconferência do PINE está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom
dia. Obrigada por usarem Chorus Call.
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