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1. OBJETIVO
Este relatório visa atender as exigências da Circular BACEN nº 3.678, de 31 de Outubro de
2013, que dispõe sobre a divulgação de informações referentes à gestão de riscos, apuração
do montante dos ativos ponderados pelo Risco (RWA) e à apuração do patrimônio de
referência exigido (PRE) de que trata a Resolução CMN nº 4.193, de 01 de março de 2013.
Adequação do Patrimônio de Referência (PR), de que trata a Resolução CMN nº 4.192, de 01
de março de 2013, e à estrutura de gestão de risco, conforme disposto nos artigos 4º da
Resolução nº 3.380, de 29 de junho de 2006, 6º da Resolução nº 3.464, de 26 de junho de
2007, e 7º da Resolução nº 3.721, de 30 de abril de 2009.
O normativo exige das instituições financeiras a divulgação de informações referentes à
gestão de riscos e à adequação de seu capital à sua exposição aos riscos.
As informações mínimas a serem divulgadas abrangem as estruturas de gerenciamento de
risco, o patrimônio de referência, as parcelas do patrimônio de referência exigido, o índice
de Basileia, operações classificadas ou não na carteira de negociação, exposições a risco de
crédito, instrumentos mitigadores, risco de crédito da contraparte, entre outros.
Os dados nele presentes foram elaborados com base nas informações consolidadas referentes
ao exercício de março de 2017.
O Conselho de Administração do Banco Pine, se responsabiliza pelas informações divulgadas
neste relatório, em consonância com o artigo 6º da Resolução nº 4.090 de 24/05/2012.
Outras informações sobre o Pine, incluindo o acesso às demonstrações financeiras, podem ser
acessadas através do site: http://www.pine.com/ri.
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2. CONTEXTO OPERACIONAL
O Pine é um Banco de atacado focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo com
seus clientes e investidores. A estratégia baseia-se em conhecer cada cliente profundamente,
entendendo seu negócio e seu potencial, de modo a construir soluções e alternativas
financeiras personalizadas. Esta estratégia requer diversidade de produtos, capital humano
qualificado, administração de riscos eficiente e agilidade - características consistentemente
desenvolvidas pelo Banco.
O Pine acredita que agilidade e proximidade no atendimento aos clientes são marcas
registradas da instituição, 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 em seus mais de vinte anos de existência. As necessidades dos clientes do Banco são
avaliadas individualmente, assim como os riscos de crédito, resultando em soluções
personalizadas.
O Pine 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 Pine acredita ser capaz de
acessar rapidamente os riscos de crédito de seus clientes, aprovar linhas de crédito e, desse
modo, desvendar suas necessidades financeiras de uma maneira eficiente.
O modelo de negócios do Banco é dividido em três principais linhas de atuação: Crédito
Corporativo, Mesa para Clientes e Pine Investimentos.



O Crédito Corporativo oferece produtos tradicionais de crédito a empresas de médio e
grande porte. Como parte do modelo de negócios, cada officer de originação do Pine
tem em média 15 grupos econômicos em sua carteira de clientes, possibilitando que
cada empresa seja acompanhada muito de perto e de forma extremamente
personalizada;



A Mesa para Clientes oferece produtos de hedge para empresas, com o objetivo de
proteger e administrar riscos de mercado presentes nos balanços dos clientes. Os
mercados de atuação são, principalmente, Juros, Moedas e Commodities. O Pine
oferece os principais produtos de derivativos, entre eles NDF (Non Deliverable
Forward), estruturas de opção e swaps;
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A Pine Investimentos, unidade de produtos de Banco de Investimentos do Pine, atua
com profundo alinhamento junto aos clientes oferecendo soluções customizadas e
diferenciadas nas áreas de Mercado de Capitais, Assessoria Financeira, Project &
Structured Finance.

2.1.

Alterações Organizacionais em 2016 e 2017

No 2º trimestre de 2016, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as seguintes
alterações:


Para assumir o cargo de Presidente Executivo, o Pine convidou Norberto Zaiet Junior,
que substitui Noberto Nogueira Pinheiro Junior. Zaiet assume o posto com o objetivo
de manter a solidez de balanço e promover o crescimento sustentável do banco e de
sua estratégia de Atacado. Zaiet possui mais de 20 anos de experiência no mercado
financeiro nacional e internacional, incluindo quase 5 anos como vice-presidente de
Finanças e de Negócios do Pine.



Além dos Comitês de Auditoria e de Remuneração, o Conselho passa a contar também
com o comitê de Riscos e Gestão de Capital, que terá como principais objetivos o
monitoramento e gestão de riscos e alocação de capital, de forma a assegurar a
proteção e valorização do patrimônio, de acordo com a estratégia.

No 3º trimestre de 2016, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as seguintes
alterações:


Com o intuito de gerar mais sinergia entre as áreas houve uma reorganização na
Diretoria de Riscos & Crédito, na qual foi criada a Diretoria de Finanças e Riscos e,
com isto, as equipes de Riscos de Liquidez & Mercado, Precificação e Controle de
Produtos formam uma nova superintendência.



A área de Risco de Crédito passa a se reportar diretamente ao Diretor Presidente
Executivo, garantindo a independência na análise dos riscos envolvidos, bem como a
área de Tecnologia da Informação.



A área de Compliance & Risco Operacional, passa a se reportar a área Jurídica sob a
Gestão do Diretor Presidente Executivo.
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Em 28 de abril de 2017, a AGO comunicou as seguintes alterações no Conselho da
Administração:


Noberto Nogueira Pinheiro assume a Presidência do Conselho, enquanto Rodrigo
Pinheiro a Vice-Presidência. Noberto Nogueira Pinheiro Junior e Harumi Susana Ueta
Waldeck deixam a composição do Conselho de Administração para assumirem projetos
pessoais.



Destaca-se que a atuação da Família Pinheiro se concentra no fórum do Conselho de
Administração e nos Comitês ligados a este.

2.2.

Estrutura de Gestão de Riscos

2.2.1. Conselho de Administração
O Conselho de Administração tem papel fundamental na estrutura da gestão de riscos,
atuando na aprovação das principais estratégias e políticas.

2.2.2. Diretoria de Finanças e Riscos

Reporta-se à Presidência e é responsável pela gestão dos riscos de mercado, liquidez,
modelagem estatística e gestão de capital, conforme determina a Resolução CMN nº.
3.988/11.
2.2.3. Superintendência de Risco de Crédito

Reporta-se à Presidência e é responsável pelo controle e gestão dos riscos de crédito.
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2.2.4. Gestão de Risco Operacional e Compliance

Reporta-se à Diretoria Jurídica e é responsável pelo controle e gestão do risco Operacional &
Compliance.
2.3.

Comitês

Os comitês vigentes e relacionados com o gerenciamento de riscos são:
2.3.1. Comitê de Riscos e Capital

O Comitê de Riscos e Capital 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 da Instituição, tratando do apetite de risco, nas dimensões de
capital (mercado, crédito, operacional), liquidez e resultados, a fim de alinhamento com a
estratégia, supervisionando as atividades de gestão e controle de risco da instituição. Este
Comitê ainda está em fase de definição, em face da implementação da GIR (Resolução
4.557/2017 - Gestão Integrada de Riscos).
2.3.2. Comitê de Portfólio
O Comitê de Portfólio tem por objetivo analisar e realizar o acompanhamento da Carteira de
Crédito e das diretrizes de Risco de Crédito do PINE.
2.3.3. Comitê de Crédito
O Comitê de Crédito tem por objetivo deliberar a respeito das propostas de limites e/ou
analisar as operações de crédito apresentadas pelas áreas de Corporate Banking e as
operações apresentadas pela área de 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.
2.3.4. Comitê de Ativos e Passivos
O Comitê de Ativos e Passivos tem por objetivo discutir as posições e estratégias a serem
utilizadas no gerenciamento da Liquidez e das operações Ativas, Funding e precificação na
Tesouraria.
2.3.5. 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, e o back test do Var,
e a variação em relação a datas anteriores. Resultados de P&L do portfólio dos Books da
Tesouraria e Institucional e análise e avaliação do cenário macroeconômico.
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2.3.6. Comitê de Compliance & Risco Operacional
O Comitê de Compliance & Risco Operacional tem por objetivo supervisionar as atividades de
Compliance em geral, como: Prevenção a Crimes de Lavagem de Dinheiro (PLD) e demais
legislações do BACEN relacionadas a Controles Internos previstos na Resolução 2.554/98, além
das atividades de Segurança de Informação. Aplicar o Código de Ética, determinando ações
quanto à divulgação, à disseminação e ao cumprimento, a fim de assegurar sua eficácia e sua
efetividade. Avaliar e acompanhar as diretrizes envolvendo Risco Operacional, Legal, dentre
outros.
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3. GERENCIAMENTO DE CAPITAL

3.1.

Definição

O processo de gerenciamento de capital adotado pelo PINE obedece as seguintes
diretrizes:


Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que o Banco está
sujeito;



Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos
estratégicos do PINE;



Monitoramento e controle do capital mantido pelo Banco.

Neste processo o PINE adota uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de
capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado.
O planejamento e monitoramento de capital no PINE são realizados pelas áreas de
Controladoria e Contabilidade, sendo aprovado pelo Comitê Executivo Conselho de
Administração.
3.2.

Estrutura de Gerenciamento de Capital

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.
A estrutura de gerenciamento de capital implementada pelo PINE possui:



Mecanismos que possibilitam a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos
pela instituição, inclusive aqueles não cobertos pelo PRE;



Plano de Capital abrangendo o horizonte mínimo de 3 (três) anos;



Simulações de eventos severos e condições extremas de mercado (testes de estresse)
e avaliação de seus impactos no capital;



Relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para o Comitê Executivo
e Conselho de Administração.
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A estrutura de gerenciamento de capital compreende as seguintes áreas/comitês dentro do
PINE:

CONSELHO DE ADMINSITRAÇÃO

DIRETOR PRESIDENTE
EXECUTIVO

COMITÊ DE TESOURARIA

COMITÊ DE ATIVOS E
PASSIVOS (ALCO)

COMITÊ DE PORTFOLIO

COMITÊ DE COMPLIANCE E
RISCO OPERACIONAL

COMITÊ DE CRÉDITO

CIB

NEGÓCIOS

FINANÇAS E RISCOS

INTERIOR SP, AGRO e SUL

RI, MKT, CAPT. E DISTR.

CONTAB., CONTAS E
PLANEJ. TRIBUTARIO

SP

INTERNACIONAL

PLAN. ESTRAT. E P&L

RJ, MG

TRADING, ALM E FLOW

PLAN. COMERCIAL E
MODELAGEM

TRADING

RISCOS DE LIQUIDEZ &
MERCADO E PRODUTOS

NE

INVESTMENT BKG

NOVOS NEGÓCIOS

RESEARCH MACRO /
COMMODITIES

STRUCTURED PRODUCTS

SALES DESK
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Abaixo estão descritas as responsabilidades de cada área ou órgão no processo de
gerenciamento de capital:
3.2.1. Conselho de Administração, Comitês de Tesouraria, de Portfolio, de
Compliance e Risco Operacional, de Crédito, de Ativos e Passivos (ALCO) e
Diretor Presidente Executivo

Compete às estruturas acima o acompanhamento e a aprovação de estratégias e planos de
aprimoramento das atividades de controle e gestão de riscos, especialmente as que dizem
respeito à manutenção de capital em nível adequado à cobertura de riscos.
3.2.2. Finanças e Riscos

É a estrutura responsável por elaborar o planejamento estratégico com base nas premissas da
instituição, por monitorar a evolução e a alocação do capital e tratar dos aspectos financeiros,
contábeis e adequação às exigências regulatórias.
Além disso, esta estrutura é responsável por elaborar a política de capital e realizar simulações
de cenários por meio de testes de estresse, contemplando eventos severos e condições
extremas de mercado propiciando a avaliação de seus impactos no capital. O produto destas
avaliações serve de insumo ao Plano de Capital, elaborado pela área de Controladoria.
3.2.3. CIB
A área de CIB é responsável pela execução do Planejamento Estratégico, adequando sua força
de vendas em linha com o planejamento, a fim de torná-lo efetivo e viável.

3.2.4. Negócios
A responsabilidade da área de Negócios no processo de gerenciamento de capital está dividida
em 4 (quatro) frentes de atuação, conforme abaixo.
3.2.5.

Research Macro / Commodities

A área de Research elabora cenários macroeconômicos a fim de visualizar a tendência nos
mercados em que o PINE atua. O Planejamento Estratégico do PINE é baseado nestes cenários.
3.2.6. Trading, ALM e FLOW
A estrutura de Trading, ALM e FLOW tem o objetivo de gerenciar o caixa do Banco, bem como
os riscos de mercado decorrentes da atuação do PINE.
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3.2.7. Captação e Distribuição, Internacional
As áreas de captação e Distribuição e Internacional têm o objetivo de atuar na geração de
funding com o mercado viabilizando assim a execução do planejamento estratégico.
3.2.8. Sales Desk e Structured Products
As áreas de Sales Desk e Structured Products têm o objetivo de realizar e negociar estruturas
de acordo com a necessidade dos clientes do banco, alocando o capital de maneira mais
eficiente e atuando na geração de receitas previstas no planejamento estratégico.
3.3.

Plano de Capital

O Plano de Capital adotado pelo PINE é determinante para a elaboração do planejamento
estratégico e prevê em seu escopo:



Metas e projeções de capital;



Principais fontes de capital da instituição; e



Plano de Contingência de Capital.

Na elaboração do Plano de Capital são consideradas as seguintes situações:


Ameaças e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios;



Projeções dos valores de ativos e passivos, bem como das receitas e despesas;



Metas de crescimento; e



Política de Distribuição de Resultados.

3.3.1.

Processo de Elaboração do Plano de Capital

As principais premissas de crescimento / evolução dos negócios, possibilidade de funding e
liquidez adequada indicam a estrutura de capital necessária para atender as exigências legais e
as premissas de retorno requeridas.
Com base na evolução das metas descritas no parágrafo acima e por meio de um modelo de
Projeção de Basiléia, que considera todas as dimensões regulatórias requeridas, é feita uma
avaliação da necessidade de capital ao longo dos períodos subsequentes.
Ao longo das simulações do planejamento, o consumo de capital verificado deverá ser mantido
nos níveis adequados, e para tanto são estabelecidas as opções para a respectiva adequação.
Instrumentos como dívidas subordinadas, parcerias estratégicas e aumento de capital são
inseridos no planejamento estratégico a fim de atender os níveis satisfatórios.
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O modelo é submetido à aprovação e revisão da Diretoria e Conselho de Administração do
PINE, periodicamente ou sempre que ocorrerem mudanças em quaisquer das premissas.
3.3.2. Planejamento estratégico
O Planejamento Estratégico é pautado em cenários macroeconômicos suportados pela equipe
de Research, de forma a visualizar uma tendência dos mercados em que o PINE atua.
No item abaixo estão descritos os macro processos do Planejamento Estratégico, que é
elaborado a partir do entendimento claro desses cenários.
3.3.3. Macro Processos do Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico é realizado em 4 (quatro) etapas, conforme abaixo:


Etapa 1: a Controladoria inicia o processo de planejamento, estruturando reuniões
com o Comitê Executivo do PINE a fim de capturar as principais premissas que serão
utilizadas no modelo. A partir daí, essas premissas são compiladas para obter uma
primeira visão do retorno e alavancagem projetados. Neste momento são analisados:
funding e capital necessário para suportar a evolução da carteira de crédito. São
dimensionadas também as possibilidades de geração de receita oriundas das demais
linhas de negócio do Banco. As despesas e a estrutura organizacional compatível para a
execução dessas premissas são determinadas considerando-se um nível adequado de
eficiência. Com uma análise final, observam-se todas as premissas internas e externas
(políticas, legislações, covenants, etc.) são atendidas;



Etapa 2: São estruturadas reuniões com o representante de cada unidade de negócio
onde é apresentado o macro planejamento e iniciado um processo mais detalhado,
específico de cada negócio;



Etapa 3: Após a consolidação dos modelos analíticos, confronta-se com o
planejamento original, a fim de verificar os principais gaps e, após a avaliação da
administração, quando são eliminadas as principais diferenças, chega-se num
planejamento definitivo para o ano;



Etapa 4: O processo de planejamento é concluído em uma apresentação final
facultativa com a presença dos principais executivos da Instituição.
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3.3.4. Execução do Planejamento Estratégico

Finalizado o Planejamento Estratégico do PINE, as metas são distribuídas entre os officers da
área de Corporate Banking, que são os responsáveis pelo relacionamento com os clientes. O
PINE adéqua a sua força de vendas de acordo com o planejamento, tornando-o efetivo e viável.
Abaixo está exemplificado o Planejamento Regional para atuação da área de Corporate
Banking:

3.3.5. Acompanhamento do Planejamento Estratégico

Periodicamente, a Controladoria prepara uma projeção de resultados contendo o mês e o
trimestre correntes. Essa projeção é confrontada com o plano e possíveis desvios são
apontados. Com essa informação, a Alta Administração avalia a necessidade de adoção de
medidas corretivas de forma a convergir ao planejamento original ou ainda revisar e
estabelecer um novo planejamento para o período.
3.3.6. Principais Indicadores

Os principais indicadores utilizados para o acompanhamento do planejamento estratégico e de
capital são:
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Carteira de Crédito Total



% de Crescimento da Carteira de Crédito Total



Índice de Alavancagem



Lucro Líquido



Patrimônio Líquido



Retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE)



Patrimônio de Referência (PR)



Patrimônio de Referência Exigido (PRE)



Índice de Basileia Total, Nível 1 e Nível 2

3.4.

Monitoramento

3.4.1. Relatórios Gerenciais
O Banco PINE adota relatórios de acompanhamento para Alta Administração, conforme abaixo.
3.4.2. Relatório de Monitoramento – Plano de Capital
Principais Indicadores
Balanço e Resultado

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Carteira de Crédito Total

Volume total da carteira de crédito

% Cresc Carteira de Crédito Total

Evolução percentual da carteira de crédito no período

Índice de Alavancagem

Carteira de Crédito / Patrimônio Líquido

Lucro Líquido

Lucro Líquido Total

PL Final Período

Patrimônio Líquido do final do período

ROAE

Retorno sobre o patrimônio líquido médio

Patrimônio de Referência

Patrimônio de Referência do final do período

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Patrimônio de Referência Exigido Patrimônio de Referência Exigido do final do período
Índice Basileia Total

Índice de Basileia calculado de acordo com os valores de PR e PRE do período

BIS Nível I

Índice de Basileia Nivel I

BIS Nível II

Índice de Basileia Nivel II

3.4.3. Relatório gerencial sobre a adequação do capital
A descrição da estrutura de gerenciamento de capital está evidenciada em relatório de acesso
público, com periodicidade mínima anual, juntamente com as informações divulgadas no
relatório da Circular 3.477/09, ou seja, no site de RI do Banco PINE.
3.4.4. Demonstrativo de Limites Operacionais - DLO
Mensalmente a área de Monitoramento de Capital, dentro da estrutura de Contabilidade, calcula
e informa ao BACEN e à alta Administração o índice de Basileia do PINE.
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O instrumento utilizado para esta informação é o Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO,
que tem por objetivo apresentar os cálculos da alocação de capital nas parcelas de risco
monitoradas pelo BACEN, na data-base de apuração. Com base nessa alocação de capital
calcula-se o índice que é comparado ao limite vigente estabelecido pelo BACEN.
O DLO contém informações mensais sobre:



Patrimônio de Referência (PR);



Ativos Ponderados por Risco (RWA), que incluem RWA para o Risco de Crédito (RWACPAD),
RWA para o Risco Operacional (RWAOPAD), RWA para as parcelas de Risco de Mercado
(RWACAM, RWAJURs, RWACOM e RWAACS);



Risco da Carteira “Banking” (RBAN);



Razão de Alavancagem (RA);



Detalhamento das Margens de Requerimento relativamente ao RWA (RWA Limite).

O sistema utilizado para a elaboração do Demonstrativo de Limites Operacionais - DLO é o
sistema Integral Trust.. Nesse sistema é calculado o Patrimônio de Referência (PR), RWA para
Risco de Crédito (RWACPAD),

o RWA para o Risco Operacional (RWAOPAD) e o Razão de

Alavancagem (RA), bem como também recebe o resultado do cálculo do RWA das parcelas de
Risco de Mercado (RWACAM, RWAJURs, RWACOM e RWAACS).
3.5.

Requerimento de capital vigente e em implantação

Os requerimentos mínimos de capital do Banco Pine são expressos na forma de índices que
relacionam o capital disponível, demonstrado na forma do Patrimônio de referência (PR), e os
ativos ponderados pelo risco (“Risk weighted assets” ou RWA). Estes requerimentos mínimos
seguem o conjunto[a] de resoluções e circulares divulgadas pelo Bacen ao longo de 2013 e
que implantam no Brasil os padrões globais de requerimento de capital conhecidos como
Basileia III.
O PR consiste no somatório do Nível I (que compreende o capital principal e o capital
complementar) e do Nível II,
conforme definido nos termos das Resoluções nº 4.192, 4.278 e 4.311 do CMN.
Os requerimentos mínimos de PR (Índice de Capital total), de Capital de Nível I e de Capital
Principal devem ser calculados de forma consolidada, aplicados às instituições financeiras
integrantes do Consolidado Financeiro, até 31 de dezembro de 2014. A partir de 1º de janeiro
de 2015, o Consolidado Financeiro será substituído pelo Conglomerado Prudencial, o qual
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abrange não só as instituições financeiras como também administradoras de consórcio,
instituições de pagamento, sociedades que realizam aquisição de operações ou assumam
direta ou indiretamente risco de crédito e fundos de investimento nos quais o conglomerado
retenha substancialmente riscos e benefícios.
Para fins do cálculo desses requerimentos mínimos de capital, de acordo com a Resolução nº
4.193 do CMN, deve ser apurado o montante total do RWA como soma das parcelas dos ativos
ponderados pelo risco de crédito, risco de mercado e risco operacional.
O Banco Pine utiliza as abordagens padronizadas para o cálculo dessas parcelas, conforme
estabelecido nas circulares nº 3.644, 3.652, 3.679 e 3.696 para o risco de crédito, 3.643,
3.635, 3.636, 3.637, 3.645, 3.638, 3.639 e 3.641 para o risco de mercado e 3.640 e 3.675 para
o risco operacional.
O requerimento mínimo de PR corresponde à aplicação de um fator “F” ao montante de RWA.
De 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2015, o fator F corresponde a 11% (onze por
cento) e decaíra gradualmente até 8% em 1º de janeiro de 2019.
As normas do BACEN também estabelecem a criação do Adicional de Capital Principal, que
corresponde aos “buffers” (colchões de conservação (fixo), e anticíclico (variável)),
aumentando as exigências de capital ao longo do tempo, bem como definem novos requisitos
para qualificação dos instrumentos elegíveis a Capital de Nível I ou Nível II. Conforme a
Resolução CMN 4.193, o valor das parcelas ACP Conservação e ACP Contracíclico aumentará
gradualmente de 0,625%, a partir de 1º de Janeiro de 2016, para 2,5%, a partir de 1º de
Janeiro de 2019. Atualmente, conforme a Circular Bacen 3.769, o valor apurado da parcela
ACP contracíclico é igual a zero durante todo o período, podendo sofrer alteração mediante
nova definição do regulador.
Adicionalmente, instituem a redução gradual da elegibilidade do estoque de instrumentos
emitidos de acordo com a Resolução 3.444 do CMN.
Adicionalmente, instituem a redução gradual da elegibilidade do estoque de instrumentos
emitidos de acordo com a Resolução 3.444 do CMN.
O cronograma de implantação das regras de Basileia III no Brasil foi definido pelo BACEN
conforme abaixo:
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01/10/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019
Capital Principal
Nível I
Capital Total
Adicional de Capital Principal

4,5%
5,5%
11,0%
-

4,5%
5,5%
11,0%
-

4,5%
6,0%
11,0%
-

4,5%
6,0%
9,875%
0,625%

4,5%
6,0%
9,25%
1,25%

4,5%
6,0%
8,625%
1,88%

4,5%
6,0%
8,0%
2,50%

ACP de conservação (1)
ACP Contracíclico
Capital Principal com adicional
Nível I com adicional
Capital total com adicional
Deduções dos ajustes prudenciais

4,5%
5,5%
11,0%
0%

4,5%
5,5%
11,0%
20%

4,5%
6,0%
11,0%
40%

0,625%
5,13%
6,625%
10,500%
60%

1,25%
5,8%
7,3%
10,500%
80%

1,875%
6,38%
7,88%
10,500%
100%

2,5%
7,0%
8,5%
10,5%
100%

(1)

Considerado o limite superior (exigibilidade máxima), por conservadorismo.

(2)

Limite inferior (exigibilidade mínima).

A aderência do BACEN às normas recomendadas pelo Comitê de Basileia foi avaliada no final
de 2013, através do programa “Regulatory Consistency Assessment Programme” (RCAP). As
regras vigentes no Brasil foram consideradas aderentes - nos termos do BIS, o Brasil foi
considerado uma “compliant jurisdiction” [b] - ou seja, os padrões de capital estabelecidos no
Brasil atendem aos requisitos mínimos internacionalmente vigentes. As divergências
apontadas foram consideradas pouco significativas, ou por serem mais conservadoras (ex.: a
não permissão para utilização de ratings externos no cálculo de capital de risco de crédito
pela abordagem padronizada) ou porque as diferenças serão eliminadas ao longo do
cronograma estabelecido pelo BACEN (ex.: dedução de ágios na apuração do capital
principal).
(a) As Resoluções do CMN nº 4.192, nº 4.193 e nº 4.195, de 1º de março de 2013, em conjunto com as
alterações introduzidas pelas Resoluções nº 4.277, nº 4.278, nº 4.279, nº 4.280 e nº 4.281, de 31 de
outubro de 2013, e a Resolução nº 4.311, de 20 de fevereiro de 2014, bem como as 15 Circulares
publicadas pelo BACEN em 4 de março do mesmo ano, parcialmente alteradas em 27 de março de 2013 e
em 31 de outubro de 2013 e 13 de março de 2014, são os normativos que estabelecem as regras de
Basileia III implantadas no Brasil.
(b) Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP). Assessment of Basel III regulations in Brazil,
December 2013
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4. COMPOSIÇÃO DE CAPITAL
4.1.

Detalhamento das informações relativas ao PR do Conglomerado Prudencial

O PR utilizado para verificar o cumprimento dos limites operacionais impostos pelo BACEN
consiste no somatório do Nível I e Nível II, onde:


Nível I: composto pelo Capital Principal, apurado a partir do capital social, certas
reservas e lucros retidos menos deduções e ajustes prudenciais, bem como pelo
Capital Complementar;



Nível II: composto por instrumentos elegíveis, primordialmente dívidas subordinadas,
sujeito a limitações prudenciais.

A tabela abaixo apresenta a composição do PR segregado entre Capital Principal, Capital
Complementar e de Nível II considerando suas respectivas deduções e ajustes prudenciais:
4.1.1. Composição do Patrimônio de Referência (PR)
Mar17

Conglomerado Prudencial
Dez16
Set16

Jun16

Patrimônio de Referência - Nível I

1.048.131

1.062.876

1.066.573

1.072.790

Capital Principal
Patrimônio Líquido

1.048.131
1.153.944

1.062.876
1.148.200

1.066.573
1.151.976

1.072.790
1.165.343

Ajustes Prudencias (1)
Ganhos/perdas de ajustes a valor de mercado em DPV e derivativos

(105.813)
-

(85.324)
-

(85.402)
-

(92.553)
-

Patrimônio de Referência - Nível II
Dívidas Subordinadas
Ganhos/perdas de ajustes a valor de mercado em DPV e derivativos

29.219
29.219
-

28.160
28.160
-

33.858
33.858
-

33.013
33.013
-

1.077.350

1.091.036

1.100.431

1.105.803

Total do Patrimônio de Referência (PR)
(1)

Resolução nº 4.192 do CMN, a partir de out/13.

Para maiores informações sobre o PR e detalhamento das dívidas subordinadas consultar
“Anexo 1 Composição do Patrimônio de Referência (PR) e informações sobre a adequação do
PR” e “Anexo 2 - Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência
(PR)”, disponível no site http://www.pine.com/ri.

4.1.2. Detalhamento do Montante de Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

De acordo com a Resolução CMN 4.193, para fins do cálculo dos requerimentos mínimos de
capital, deve ser apurado o montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), obtido pela
soma das seguintes parcelas:

RWA =

RWACPAD

+

RWACAM + RWAJUR + RWACOM + RWAACS

+

RWAOPAD

, sendo:
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RWACPAD = parcela relativa às exposições ao risco de crédito;



RWACAM = parcela relativa às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos
sujeitos à variação cambial;



RWAJUR = parcela relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de juros, cupons
de juros e cupons de preços e classificadas na carteira de negociação;



RWACOM = parcela relativa às exposições sujeitas à variação do preço de mercadorias
(commodities);



RWAACS = parcela relativa às exposições sujeitas à variação do preço de ações e
classificadas na carteira de negociação;



RWAOPAD = parcela relativa ao cálculo de capital requerido para o risco operacional.

Para os cálculos das parcelas mencionadas acima, foram observados os procedimentos
divulgados pelo BACEN, por meio das Circulares e Cartas-Circulares, e pelo CMN, por meio de
Resoluções.
A tabela abaixo apresenta os valores dos ativos ponderados pelo risco do Banco Pine:
RWA
Ativos Ponderados pelo Risco de Crédito (RWACPAD)
FPR 2%
FPR 20%
FPR 50%
FPR 75%
FPR 85%
FPR 100%
FPR 250%
FPR 300%
FPR -100%
FPR -300%
CVA

Conglomerado Prudencial
Dez16
Set16

Mar17

Jun16

6.054.822
21.321
24.630
141.999
2.160.488
3.468.726
102.406
69.215
66.037

6.101.118
15.439
58.923
140.738
2.212.961
3.317.237
138.349
137.738
79.732

6.070.365
87.619
28.280
163.790
7
2.163.764
3.264.763
121.231
138.190
102.720

6.102.840
17.911
51.789
153.793
20
2.271.638
3.243.903
113.941
139.796
110.047

Ativos Ponderados pelo Risco de Mercado
Exposição em Ouro, Moedas Estrangeiras e Câmbio (RWA CAM )

638.636

509.997

441.187

526.645

58.214

8.356

89.673

10.868

Taxa de Juros Prefixada em Real (RWA JUR1)

241.849

110.015

98.967

139.311

Taxa de Juros de Cupom de Moeda Estrangeira (RWA JUR2)

201.903

259.200

184.972

216.790

29.881

25.347

28.081

31.190

Taxa de Juros de Cupom de Índice de Preços (RWA JUR3)
Taxas de Cupom de Juros (RWA JUR4)

-

Preço de Mercadorias (RWA COM )

106.789

Preço de Ações (RWA ACS )

-

Risco Operacional (RWAOPAD)
Montante RWA
Patrimônio de Referência Exigido
Risco de Taxa de Juros da Carteira Banking (RBAN)

4.2.

107.078
-

39.494
-

128.486
-

442.486

465.504

465.504

317.340

7.135.944
704.674
2.053

7.076.619
698.816
5.276

6.977.056
688.984
3.620

6.946.825
685.999
5.541

Acompanhamento dos Índices e Margens

O Índice de Basileia é um indicador internacional definido pelo Comitê de Basileia de
Supervisão Bancária, que recomenda a relação mínima de 8% entre o capital e os ativos
ponderados pelos riscos. No Brasil, atualmente a relação mínima exigida é de 11% para PR, 6%
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para Nível I do PR e 4,5% para Capital Principal conforme regulamentação vigente (Resoluções
nº 4.192 e 4.193 do CMN).

RWA

Mar17

Conglomerado Prudencial
Dez16
Set16

Jun16

Patrimônio de Referência (PR)

1.077.350

1.091.036

1.100.431

1.105.803

Patrimônio de Referência - Nível I
Capital Principal

1.048.131
1.048.131

1.062.876
1.062.876

1.066.573
1.066.573

1.072.790
1.072.790

Ativos Ponderados pelo Risco - RWA

7.135.944

7.076.619

6.977.056

6.946.825

15,1%
14,7%
14,7%

15,4%
15,0%
15,0%

15,8%
15,3%
15,3%

15,9%
15,4%
15,4%

Índice de Basileia
Índice de Nível I
Índice de Capital Principal
4.2.1. Adequação de Capital

O Patrimônio de Referência alcançou R$ 1.077.350, sendo R$ 1.153.944 classificados como
capital principal e R$ 29.219 como capital Nível II.
O total de ativos ponderados pelo risco (RWA) foi de R$ 7.135.826, sendo R$ 6.054.704
referentes ao RWA de risco de crédito, R$ 638.636 referentes ao RWA de risco de mercado e
R$ 442.486 referentes ao RWA de risco operacional.
O Índice de Basileia foi de 15,1% sendo composto de 14,7% de Capital Principal e 0,4% de
Capital Nível II.
Visando garantir a solidez do Banco Pine e a disponibilidade de capital para suportar o
crescimento dos negócios, os níveis de PR foram mantidos acima do necessário para fazer
frente aos riscos, conforme evidenciado pelo Índice de Basileia, de Nível I e de Capital
Principal.
4.2.2. Razão de Alavancagem

No 4º trimestre de 2015 entrou em vigor a Circular nº 3.748 que trata sobre Razão de
Alavancagem (RA), a qual avalia a razão entre o Capital Nível I e a Exposição total,
considerando-se a parcela off-balance (Limites, avais, fianças, e derivativos). Segue abaixo o
modelo comum de divulgação de informações sobre a Razão de Alavancagem:
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Modelo Comum de divulgação de informações sobre a Razão de Alavancagem
Valor (R$mil)

Itens Contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)
1 Itens patrimoniais, exceto instrumentos financeiros derivativos, titulos e valores mobiliários recebidos
7.083.471
por empréstimo e revend
2 Ajustes relativos aos elementos patrimoniais deduzidos na apuração do Nível I
(154.511)
3 Total das exposições contabilizadas no BP

4
5
6
7
8
9
10

11 Total das exposições relativas a operações com instrumentos financeiros derivativos

12
13
14
15

6.928.961

Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos
Valor de reposição em operações com derivativos
1.109.009
Ganho potencial futuro decorrente de operações com derivativos
201.020
Ajuste relativo a garantia prestada em operações com derivativos
Ajuste relativo à margem de garantia diária prestada
Derivativos em nome de clientes em que não há a obrigatoriedade contratual de reembolso em função- de falência ou inadimplem
Valor de referência ajustado em derivativos de crédito
Ajuste sob o valor de referência ajustado em derivativos de crédito
Operações Compromissadas e de Empréstimo de Títulos e Valores Mobiliários (TVM)
Aplicações em operações compromissadas e de empréstimo de TVM
Ajuste relativo a recompras a liquidar e credores por empréstimo de TVM
Valor relativo ao risco de crédito da contraparte
Valor relativo ao risco de crédito da contraparte em operações de intermediação

Total das exposições relativas a operações compromissadas e de empréstimo de títulos
16 e valores mobiliários

1.310.029

444.101
444.101

Itens não contabilizados no Balanço Patrimonial (BP)
17 Valor de referência das operações não contabilizadas no BP
18 Ajuste relativo à aplicação de FCC específico às operações não contabilizadas no BP

2.026.363
(877.811)

19 Total das exposições não contabilizadas no Balanço Patrimonial

1.148.552

Capital e Exposição Total
20 Nível I
21 Exposição Total

1.048.131
9.831.642

Razão de Alavancagem (RA)
22 Razão de Alavancagem de Basileia III

10,66%

Em março de 2017 a instituição apurou uma razão de alavancagem de 11,66%, uma vez que a
exposição total alcançada foi de R$ 9.831 milhões e o Patrimônio de Referência Nível I foi de
R$ 1.048 milhões.
Segue abaixo o resumo comparativo entre Demonstrações Financeiras Públicas e Razão de
Alavancagem:

Resumo Comparativo entre Demonstrações Financeiras Publicadas e Razão de Alavancagem
1
2
3
4
5
6
7
8

Valor (R$mil)
Ativo total de acordo com as demonstrações financeiras publicadas
8.702.720
Ajuste decorrente de diferenças de consolidação contábil
Ajuste relativo aos ativos cedidos ou transferidos com transferência substancial dos riscos e benefícios e reconhecidos contabilmente
Ajuste relativo aos valores de referência ajustados e aos ganhos potenciais futuros em operações com instrumentos
(201.020)
financeiros derivativos
Ajuste relativo a operações compromissadas e de empréstimo de títulos e valores imobiliários
(131)
Ajuste relativo a operações não contabilizadas no ativo total do conglomerado prudencial
(1.156.385)
Outros ajustes
228.482
Exposição Total
9.831.773
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5. BALANÇO PATRIMONIAL
A seguir, o comparativo do balanço patrimonial do Pine entre as versões Consolidado
Prudencial e de Publicação. As informações apresentadas no consolidado Prudencial são
suficientemente detalhadas de forma que os elementos patrimoniais divulgados no Anexo I
são identificados na última coluna da tabela a seguir.
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5.1.

Instituições participantes do Conglomerado Pine (Prudencial e Publicação)

As demais empresas integrantes do Consolidado Econômico-Financeiro que não fazem parte
do Conglomerado Prudencial, apresentadas na tabela anterior, também fazem parte do
processo de gerenciamento de riscos da Organização.
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6. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
6.1.

Política contábil das participações societárias

As Demonstrações Contábeis do Banco Pine e de suas Controladas foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estabelecidas pela Lei das Sociedades por
Ações, em conjunto com as normas do Conselho Monetário Nacional, BACEN e da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), quando estas não conflitam com as normas emitidas pelo BACEN.
As participações societárias são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial ou pelo
método de custo. As participações societárias no exterior são registrados pelo valor original
em moeda estrangeira, convertido para reais, pela taxa de conversão da data da aquisição do
investimento. A atualização cambial é efetuada pela variação entre a taxa de venda PTAX
divulgada pelo Bacen para as respectivas moedas estrangeiras dos países onde os
investimentos estão estabelecidos.
As participações em outras empresas quando não representam intenção de permanência, são
classificadas em Títulos e Valores Mobiliários e, de acordo com a designação definida em
conformidade com as estratégias da Administração, são reconhecidas pelo seu valor justo, em
outros resultados abrangentes.
A escolha do método a ser utilizado está de acordo com a legislação pertinente, a saber:


Método de equivalência patrimonial: O cálculo do investimento avaliado pelo método
de equivalência patrimonial é realizado mensalmente, com base no balanço
patrimonial ou no balancete de verificação levantado na mesma data ou até, no
máximo, dois meses antes, efetuando-se, nessa hipótese, os ajustes necessários para
considerar os efeitos de fatos extraordinários e/ou relevantes no período. Os balanços
patrimoniais ou balancetes de verificação dos investimentos no exterior são
adaptados aos critérios contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais (pela
cotação de fechamento), sendo seus efeitos reconhecidos no resultado do período.



Método de custo: São avaliados pelo custo os investimentos em títulos patrimoniais de
outras sociedades, quando classificados no subgrupo Investimento do Ativo Não
Circulante, desde que tais sociedades não sejam consideradas coligadas ou
controladas (inclusive controladas em conjunto). Por esse método, os investimentos
são registrados pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas.
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Os investimentos em controladas foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
Os demais investimentos foram registrados ao custo deduzido de provisão para perdas,
quando aplicável.
Em 2016 não ocorreram alterações significativas em políticas relacionadas às participações
societárias.
Abaixo, o valor referente às participações societárias não classificadas na carteira de
negociação que compreende os investimentos registrados no ativo permanente:

Participação Societária (*)
Pine Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Pine Securities USA LLC
Pine Assessoria e Consultoria Ltda.
Pine Planejamento e Serviços Ltda
Pine Entre Verdes Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
Pine Corretora de Seguros Ltda.

Valor contábil
57.059
4.094
1.912
629
82.946
100

(*)

As empres a s a pres enta da s s ã o de ca pi ta l fecha do, nã o negoci a da s em bol s a ; nã o pos s uem preço cota do
no merca do, bem como, s em a ocorrênci a de ga nho/perda na venda /l i qui da çã o, nã o rea l i za do, reconheci dos
ou nã o reconheci dos .
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7. RISCO DE CRÉDITO
7.1.

Definição

Risco de crédito é a exposição a perdas em caso de inadimplência total ou parcial dos
clientes, ou das contrapartes, no cumprimento de suas obrigações financeiras com o Banco. O
gerenciamento de risco de crédito busca fornecer subsídios à definição de estratégias, além
do estabelecimento de limites, abrangendo análise de exposições e tendências, bem como a
eficácia da política de crédito.
Nossa exposição ao risco de crédito está relacionada em sua maior parte à aplicação de
recursos financeiros na forma de empréstimos, adiantamentos, repasses e outros produtos
tradicionais de crédito, seja em moeda local ou estrangeira; à exposição a títulos de emissão
privada; à prestação de garantias e coobrigações e aos recebíveis oriundos de operações de
derivativos de balcão com clientes.
7.2.

Gerenciamento do risco de crédito

A Gestão de Risco de Crédito se faz por meio da Superintendência de Risco de Crédito, que é
responsável por avaliar, monitorar e administrar o risco de crédito.

Atua de maneira

preventiva no monitoramento dos clientes ativos do Banco visando antecipar os movimentos
de inadimplência na carteira de operações que envolvam todo e qualquer tipo de risco de
crédito. Auxilia nas decisões e estratégias comerciais, além de fornecer dados que permitam
à Alta Administração, acompanhar o cumprimento do Planejamento Estratégico da Instituição.
Atribuições

• Formular Políticas de Crédito em conjunto com diversas unidades do Banco
relacionadas. Essa política inclui itens como exigências de garantia, avaliação de crédito,
classificação de risco e tipos de relatórios, procedimentos legais e documentais, assim
como cumprimento com exigências normativas e estatutárias;
• Estabelecer estruturas para aprovação e renovação de linhas de Crédito. Os limites são
definidos e aprovados pelo Comitê de Crédito;
• Revisar e avaliar o risco de crédito. A área avalia toda a exposição de crédito em
excesso aos limites estabelecidos, antes que as linhas de crédito sejam liberadas para os
clientes pela unidade de negócios em questão. As renovações e revisões das linhas de
crédito estão sujeitas ao mesmo processo de revisão;
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• Monitorar concentrações de exposição por contrapartes, áreas geográficas e setores da
economia, por faixas de classificação de crédito e risco país;
• Desenvolver e manter a classificação de risco dos clientes do Banco para categorizar as
exposições de acordo com o grau de risco de perda financeira enfrentada e focar o
gerenciamento nos riscos inerentes. A estrutura de classificação de risco atual inclui graus
de risco de crédito e a disponibilidade de garantias ou outra ferramenta para mitigar o
risco de crédito;
• Oferecer aconselhamento, orientação e técnicas especializadas para promover as
melhores práticas, por todo o Banco, no gerenciamento do risco de crédito;
• Monitorar as mídias, de forma a identificar notícias sobre os clientes da Instituição e
seus respectivos setores de atividade, clientes em prospecção, commodities, recuperação
judicial e falências;
• Monitorar e desenvolver relatórios gerenciais mensais com informações e comparativos
de períodos da carteira de crédito, além de atender áreas relacionadas da instituição,
referente a informações de risco de crédito da carteira do Pine.
7.2.1. Política de crédito

Contém todas as diretrizes para concessão e monitoramento de crédito:
 Conceder crédito a Pessoas Jurídicas, Instituições Financeiras, Negócios de Tesouraria e
Pessoas Físicas, bem como o monitoramento de seu desempenho, com características
normativas, apresentando restrições a determinadas práticas e concentrando-se na
determinação de regras mínimas, que norteiam a atividade;
 Fornecer os roteiros básicos a todos os elementos que dão suporte às operações
executadas, constituindo-se em responsabilidade generalizada a total familiaridade dos
profissionais e executivos envolvidos com todas as regras estabelecidas, bem como a sua
absoluta observância e a manutenção dentro dos padrões exigidos.
A Política de Crédito do Pine é pautada pela classificação do risco do cliente e do risco da
operação denominados “Rating Cliente” e “Rating Operação”.
A metodologia utilizada para a classificação é pautada em modelo desenvolvido
internamente, contendo critérios técnicos consistentes de avaliação objetiva com base nos
dados econômico-financeiros da empresa e comportamento cadastral, além de ponderar
aspectos subjetivos inerentes à operação do cliente não mensuráveis nestes tópicos.
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Os critérios foram desenvolvidos, testados e aplicados pela Área de Análise de Crédito em
todos os clientes ativos do Banco na implantação da Política de Crédito.
A avaliação do risco de crédito para derivativos é baseada na avaliação do risco fracionário,
sendo este o potencial de ajuste futuro que a operação pode gerar. O risco fracionário é
calculado com base nas volatilidades dos preços e taxas de mercado dos derivativos em
carteira.
O conceito de aprovação de crédito sempre será “risco total”, incluindo as operações em ser,
mais os riscos ora sendo proposto.
Todos os créditos deverão ser analisados com base na capacidade de pagamento dos clientes,
bem como nas garantias fornecidas.
O risco soberano dos títulos públicos do governo brasileiro e as exposições às câmaras de
compensação que atuem como contrapartes centrais são considerados isentos de risco de
crédito.
Os títulos privados são analisados conforme as demais operações de crédito da instituição.
7.2.2. Prevenção

à

lavagem

de

dinheiro,

financiamento

ao

terrorismo

e

anticorrupção
O Pine entende que o processo de “Conheça seu Cliente” é fundamental na concessão de
crédito corporativo, uma vez que sabemos que linhas de créditos, por meio do banco, podem
ser utilizadas para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e ou contribuição, bem
como favorecimento em situações que envolva corrupção. Portanto, o a área de análise de
crédito juntamente com a área comercial são responsáveis por fornecerem a área de
Prevenção á Lavagem de Dinheiro os insumos necessários para analise de PLD.
Os resultados obtidos na análise da área de PLD, enviados para conhecimento dos envolvidos,
ou seja, a área de análise de crédito e a área comercial, suportam também as decisões do
Comitê de Crédito que toma ciência dos apontamentos em Comitê específico de PLD prévio ao
Comitê de Crédito.
Neste cenário, o Processo de “Conheça seu Cliente” é executado conforme metodologia
interna aplicável que contempla o período de vigência das análises considerando o risco
atribuído ao cliente conforme descrito em política de PLD.
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Com isso, o Pine entende que a gestão de riscos atrelados ao tema Prevenção à lavagem de
dinheiro, financiamento ao terrorismo e lei anticorrupção pode impactar o banco de diversas
formas, como por exemplo:
- Crédito: Possibilidade de perdas financeiras decorrentes de processos penais condenatórios
e ou multas/sanções dos nossos clientes gerando possíveis inadimplências e ou bloqueio
judiciais que causaria danos ao Pine, e consequentemente impactando no balanço patrimônio
do banco.
- Legal: Dado que qualquer penalização/condenação poderá acarretar em multas/sanções ao
banco.
- Reputacional: Possibilidade da imagem do PINE estar atrelada a escândalos relacionados à
lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e corrupção.
7.2.3. Processo e aprovação de crédito

O Processo de análise e concessão de crédito inicia-se com a elaboração de uma proposta de
crédito e com o preenchimento dos relatórios de visita e sustentabilidade pela Área de
Originação. Esta proposta de crédito é posteriormente analisada pela Área de Análise de
Crédito. A proposta passa novamente pela Área de Originação e finalmente é submetida ao
Comitê de Crédito, que previamente toma ciência dos apontamentos de PLD.
O Comitê de Crédito tem as seguintes atribuições:


Definir a política de crédito e respectivas alterações;



Analisar, aprovar ou recusar limites/operações específicas;



Acompanhar a evolução das utilizações visando observar os parâmetros aprovados X
real utilização das linhas de crédito, evitando excessos.

Participantes do Comitê de Crédito com direito a voto:


Presidente do Conselho de Administração do Banco e Conselheiros;



Diretor Presidente Executivo;



Diretor Vice-Presidente de Negócios;



Diretor Vice-Presidente de Operações;



Diretor Corporate Banking & Investment Banking;



Superintendente Executivo de Crédito.
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Alçadas de Aprovação no Comitê de Crédito:

Comitê de Crédito
Valor por Grupo Econômico (Risco
Consolidado)

Aprovadores

Diretor Presidente Executivo
+
Diretor Vice-Presidente de Negócios
+
Diretor Vice-Presidente de Operações
+

Até R$ 15 Milhões

Diretor Executivo de Corporate Banking &
Investment Banking
+
Superintendente Executivo de Crédito

Acima de R$ 15 Milhões até 10% do
Patrimônio Líquido

2 Membros Não Independentes do Conselho de
Administração
+
Diretor Presidente Executivo
+
Diretor Vice-Presidente de Negócios
+
Diretor Vice-Presidente de Operações
+
Diretor Executivo de Corporate Banking &
Investment Banking
+
Superintendente Executivo de Crédito
3 Membros Não Independentes do Conselho
(Presidente + 2 Conselheiros)
+
2 Membros Independentes do Conselho
+
Diretor Presidente Executivo
+
Diretor Vice-Presidente de Negócios
+
Diretor Vice-Presidente de Operações
+

Acima de 10% do Patrimônio Líquido do PINE

Diretor Executivo de Corporate Banking &
Investment Banking
+
Superintendente Executivo de Crédito

Participam do Comitê de Crédito sem direito a voto os gerentes de crédito, analistas e o
Superintendente

de

riscos

de

crédito.

O

Comitê

de

Crédito

poderá

convocar,

excepcionalmente, na qualidade de participantes, os executivos comerciais.
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7.2.4. Formalização e Controle de Garantias

Além do processo de análise e aprovação de crédito, as operações são formalizadas e
monitoradas por uma equipe composta pela área de Formalização e Controle de Garantias.
A missão da área de Formalização e Controle de Garantias é assegurar que as operações ativas
e de derivativos realizadas pela Instituição, estejam corretamente formalizadas e registradas,
conforme procedimentos estabelecidos pela Instituição e de acordo com as normas do Banco
Central do Brasil, através de processos e de pontos de controle eficazes para
acompanhamento da performance de suas garantias.
A área de Formalização e Controle de Garantias é encarregada de conferir os documentos que
fazem parte da operação, verificar poderes e, de um modo geral, zelar pela boa formalização
das operações aprovadas pelo Comitê de Crédito, garantindo o efetivo controle, segurança e
organização das operações liberadas. A área também é responsável pelo acompanhamento
das garantias durante a vida da operação.
Principais garantias que o banco Pine utiliza em suas operações: Alienação Fiduciária de
Imóveis, Alienação Fiduciária de Produtos, Recebíveis, Aplicações Financeiras, Fianças e
Avais.
7.2.5. Controles e gestão do risco de crédito

O Comitê Executivo decidiu segregar, em sua estrutura hierárquica, uma célula de controles
de crédito denominada Superintendência de Risco de Crédito.
Sua principal missão é atuar de maneira preventiva no monitoramento dos clientes ativos,
visando antecipar movimentos de inadimplência, dar suporte às decisões e estratégias
comerciais e fornecer dados que permitam ao Comitê Executivo acompanhar o cumprimento
do Planejamento Estratégico da Instituição. Além dos recursos de gestão fornecidos também
aos usuários da Área de Corporate Banking, este instrumento permite a consolidação das
informações sobre a carteira de crédito.
O Pine possui um sistema integrado denominado Portal do Cliente, que consolida o risco das
operações “em ser”, limites de crédito, posição de garantias, modalidades, prazos dos limites
e contratos do cliente, despachos e recomendações do Comitê de Crédito, além da posição de
passivos dos clientes junto ao Banco e das informações acima relacionadas.
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Desta forma, aplicado ao procedimento de riscos detalhado nesta etapa do processo, o
sistema está capacitado para fornecer informações diárias sobre o fechamento do movimento
contábil.
A Superintendência de Risco de Crédito elabora relatórios gerenciais periódicos, denominados
"Modulares da Carteira de Crédito", que detalha a carteira de crédito por: modalidade,
evolução do número de clientes, região geográfica, faixas de vencimento, rating de operação,
garantias, ramos de atividade, faturamento dos clientes, concentração da carteira, maiores
grupos, recuperação judicial, operações com derivativos, testes de estresse, entre outros.
Ainda, seguindo o modelo padronizado de monitoramento, relatórios de alerta serão emitidos
caso se considerem necessários, no bloqueio das operações e limites de crédito do cliente.
7.2.6. Superintendência MIS e Planejamento Comercial / Modelagem

A área de modelagem estatística é responsável pelo desenvolvimento e monitoramento de
modelos de risco e apreçamento. Suas principais funções são:


Desenvolver e gerenciar as estatísticas de Probabilidade de Default e Matriz de
Migração de Rating;



Desenvolver e gerenciar modelo de provisionamento de para garantias financeiras
prestadas conforme a resolução 4.512/16;



Desenvolver e gerenciar o modelo de RAROC, bem como disponibilizar ferramentas
para cálculo do indicador e disseminar o conceito junto à equipe comercial;



Cálculo do spread de crédito para ajuste prudencial de derivativos conforme a
resolução 4.277/13 e gestão do respectivo modelo;



Desenvolver estudos Ad Hoc de risco e retorno;



Cálculo de Impairment;



Documentar os modelos desenvolvidos e submetê-los para validação e aprovação nas
alçadas competentes.

7.2.7. Área de Ativos Especiais

O Banco possui uma área específica de Ativos Especiais que tem como princípio dar apoio às
áreas envolvidas com o processo de recuperação de crédito, visando minimizar os prejuízos da
instituição, ser fonte de informação acerca dos riscos em atraso ou que por qualquer motivo
tenha a certeza do recebimento do crédito prejudicado e alinhar as ações da instituição,
dando corpo ao processo definido.
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7.2.8. Etapas do Processo de Administração dos Riscos

Monitoramento
As atividades de “Monitoramento” visam minimizar os impactos com riscos tanto em
operações que ainda não venceram, quanto em operações propriamente vencidas no todo.
Sob este aspecto, tem o objetivo de prover à Alta Administração informações acerca dos
riscos que envolvem operações em atraso, bem como o posicionamento da Área de Corporate
Banking sobre os riscos envolvidos, para que, ao final, a tomada de decisão seja feita em
tempo hábil e com a devida precisão.

Recuperação de Crédito
As atividades de “Recuperação de Crédito” visam à sugestão e adoção de medidas de
cobrança de clientes que se encontram inadimplentes perante o Banco Pine, para os quais,
sob aspecto comercial, não há solução efetiva para sua regularização e necessitam de meios
mais eficazes de cobrança.
Sob o escopo de uma ação preventiva, visa adotar medidas para os riscos que, de alguma
forma, apresentam indícios da possibilidade de inadimplência, seja esta detectada pela
insuficiência de garantias, baixa na liquidez de títulos em cobrança, adiantamentos em conta
não regularizados ou excessos no limite de crédito concedido sem a devida regularização,
sucessões de renovações de operações, em especial, de giro quando não há redução sensível
do saldo devedor ou movimentação incompatível com a modalidade da operação, ordem de
baixa de títulos constantes, origem de recursos de direitos creditórios provenientes do próprio
cliente, bem como quando o cliente venha a ter a sua saúde financeira afetada, sendo a
informação obtida no mercado, jornais ou periódicos, as quais possam colocar em dúvida a
certeza do recebimento dos recursos concedidos.
7.3.

Informações referente às exposições ao Risco de Crédito

Composição do Total das Exposições: Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de
Liquidez, TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos, Relações Interfinanceiras, Operações
de Crédito e Outros Direitos, conforme Circular 3.644/13 do BACEN.
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7.3.1. Valor total da exposição ao risco de crédito (R$ mil)

Mar17
Por Tipo de Exposição
Operações de Crédito
Garantias Prestadas
Compromissos de Crédito
Derivativos
Operação com TVM

Conglomerado Prudencial
Dez16
Set16

Jun16

10.940.596
3.732.152
2.016.196
10.167
1.372.555
2.506.397

10.457.480
3.603.283
2.113.411
6.830
1.193.983
2.329.531

14.273.461
3.431.925
2.097.926
7.456
4.885.263
2.681.644

11.049.101
3.523.433
2.115.375
7.483
1.588.035
2.626.590

1.303.129

1.210.441

1.169.247

1.188.186

Por País
Mercado Externo
Mercado Interno
Demais Exposições

10.940.596
186.018
9.541.128
1.213.451

10.457.480
298.244
9.025.965
1.133.270

14.273.461
158.907
13.014.815
1.099.738

11.049.101
230.420
9.701.008
1.117.674

Por Região
Sudeste
Sul
Norte
Nordeste
Centro Oeste
Demais Exposições

7.770.135
5.560.080
730.503
20.871
750.006
643.387
65.287

7.501.301
5.297.587
797.893
20.684
702.780
619.178
63.179

10.930.847
8.569.607
852.099
19.150
735.283
700.166
54.543

7.521.345
4.845.268
1.075.797
29.419
720.389
764.839
85.633

Total de exposição
Média do Trimestre

10.940.596
10.694.349

10.457.480
10.379.424

14.273.461
12.813.278

11.049.101
10.783.082

Outros Ativos (1)

(1)

Outros Ativos referem-se a Disponibilidade, Créditos Tributários, Adiantamentos
Concedidos, permanente, outros valores e bens, dentre outros.

7.3.2. Valor total e média da exposição a risco de crédito no trimestre (R$ mil)

Mar17
Total de Exposição
Média do Trimestre

10.940.596
10.694.349

Conglomerado Prudencial
Dez16
Set16
10.457.480
10.379.424

14.273.461
12.813.278

Jun16
11.049.101
10.783.082
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7.3.3. Total das exposições por setor econômico (R$ mil)

Setor Econômico
Açúcar e Álcool
Agronegócios
Comércio
Energia Elétrica e Renovável
Infraestrutura e Construção
Instituição Financeira
Metalurgia e Siderurgia
Outros
Pessoa Física
Química e Petroquímica
Serviços
Transportes e Logística
Veículos e Peças
Demais exposições
Total de exposição
7.4.

Conglomerado Prudencial
Mar17
Dez16
Set16
903.391
770.973
751.871
1.035.515
1.053.969 1.092.451
540.037
556.775
548.105
678.871
709.898
767.543
1.484.354
1.496.853 1.413.745
3.017.287
2.657.807 2.951.944
179.744
201.658
200.668
177.999
211.079
210.584
109.451
92.936
111.073
232.114
229.263
252.377
588.546
651.244 4.284.662
625.938
527.601
410.643
153.899
164.154
178.057
1.213.451
1.133.270 1.099.738
10.940.597
10.457.480 14.273.461

Jun16
871.344
1.038.065
540.073
801.949
1.463.312
3.031.588
198.761
175.825
110.931
241.240
802.339
467.050
188.950
1.117.674
11.049.101

Operações com característica de concessão de crédito

7.4.1. Operações por modalidade e região
Exposição por Região
modalidade (R$ mil)

Regiões - mar 2017
Centro-oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

2.688.115

348.219

3.673.175

534

262.509

52.108

370.076

62.461

10.280

184.980

118.068

399.312

279.905

263.820

1.105

1.285.267

191.858

2.021.955

616.088

705.386

11.920

4.420.871

710.254

6.464.518

-

10.166
4.431.037

Capital de Giro1
Repasses

293.710

343.130

18.950

35.975

Trade Finance 2
Fiança

23.523

Carteira de Crédito Expandida
Compromissos de Crédito
Operações com Caracteristica de Concessão de Crédito

616.088

Norte
-

705.386

11.920

Total geral

710.254

10.166
6.474.684

Exposição por Região
modalidade (R$ mil)

Regiões - dez 2016
Sudeste

Sul

Capital de Giro1
Repasses

285.434

405.039

2.781

2.462.044

312.302

3.467.600

21.554

35.238

935

320.204

59.511

437.442

Trade Finance 2
Fiança

24.153

48.699

8.399

229.606

108.552

419.408

272.200

246.250

1.104

1.304.832

295.951

2.120.337

Carteira de Crédito Expandida

603.340

735.225

13.219

4.316.686

776.317

6.444.787

-

6.830
4.323.516

Compromissos de Crédito
Operações com Caracteristica de Concessão de Crédito

Centro-oeste

603.340

Nordeste

735.225

Norte

13.219

1

Inclui debêntures, CRIs, cotas de fundos, eurobonds, carteira de crédito adquirida de instituições financeiras com coobrigação e pessoa física

2

Inclui cartas de crédito a utilizar

Total geral

776.317

6.830
6.451.617
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7.4.2. Operações por setor econômico
Exposição por setor Econômico
modalidade (R$ mil) - Março 2017
Setor Econômico

Carteira de
Capital de Giro

Repasses

Trade Finance

Fiança

Crédito

Operações com
Compromissos

Característica de

de Crédito

Concessão de

Expandida

Infraestrutura e Construção
Agronegócios
Açúcar e Álcool
Energia Elétrica e Renovável
Serviços
Comércio
Transportes e Logística
Outros
Química e Petroquímica
Metalurgia e Siderurgia
Veículos e Peças
Instituição Financeira
Total geral

1.226.113
757.237
483.573
327.363
252.468
154.605
125.087
240.617
14.385
43.741
18.515
29.471
3.673.175

17.560
43.100
51.484
57.584
1.672
5.472
52.483
925
14.700
25.390
99.707
370.076

4.956
146.056
78.377
39.782
19.574
8.423
26.210
75.935
399.312

326.241
42.857
147.967
272.787
374.205
330.862
252.185
5
178.559
37.350
40.954
17.984
2.021.955

Crédito

1.574.870
989.250
761.400
697.516
628.345
510.512
429.755
249.970
233.854
182.415
159.175
47.455
6.464.518

10.167
10.167

1.574.870
989.250
761.400
697.516
628.345
510.512
429.755
249.970
233.854
182.415
159.175
57.622
6.474.685

Exposição por setor Econômico
modalidade (R$ mil) - Dezembro 2016
Setor Econômico

Carteira de
Capital de Giro

Repasses

Trade Finance

Fiança

Crédito

Operações com
Compromissos

Característica de

de Crédito

Concessão de

Expandida

Infraestrutura e Construção
Agronegócios
Energia Elétrica e Renovável
Comércio
Açúcar e Álcool
Serviços
Transportes e Logística
Metalurgia e Siderurgia
Química e Petroquímica
Veículos e Peças
Outros
Instituição Financeira
Total geral

1.111.635
751.269
345.055
257.954
387.892
246.332
33.378
169.366
21.090
113.756
29.874
3.467.600

16.026
51.349
57.604
8.079
54.501
2.659
97.852
26.262
15.297
103.473
4.339
437.442

133.302
38.598
42.445
86.400
84.316
12.874
21.474
419.408

302.489
49.434
365.707
373.801
124.659
354.808
247.706
63.893
157.093
41.566
13.872
25.308
2.120.337

1.430.150
985.355
806.964
682.279
653.452
603.799
378.936
343.837
185.264
166.129
153.440
55.183
6.444.787

Crédito

6.830
6.830

1.430.150
985.355
806.964
682.279
653.452
603.799
378.936
343.837
185.264
166.129
153.440
62.013
6.451.617

7.4.3. Operações por prazo (R$ mil)
Conglomerado Prudencial
Até 3 meses
Operações de Crédito
Garantias Prestadas
Títulos Privados
Compromissos de Crédito
Total

874.026
213.970
107.838
1.195.834

De 3 a 12
meses
1.249.126
670.116
136.279
10.167
2.065.688

De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos

De 5 a 15
anos

1.529.185
516.860
79.532

194.290
625.243
33.641

120.621
890
112.901

2.125.577

853.174

234.412

Acima de
15 anos
-

Total
3.967.248
2.027.079
470.191
10.167
6.474.685

7.4.4. Concentração da carteira de crédito nos maiores devedores.

Conglomerado Prudencial
Mar17 Dez16
Set16
Jun16
10 maiores
100 maiores

19,86%
73,15%

20,12%
71,39%

19,64%
72,43%

21,82%
73,29%
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7.4.5. Operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações já baixadas
para prejuízo com característica de concessão de crédito (R$ mil).
Atraso entre
15 e 60 dias

Conglomerado Prudencial
Atraso entre Atraso entre Atraso entre
61 e 90 dias 91 e 180 dias 181 e 360 dias

Total

Setor econômico
Açúcar e Álcool
Agronegócios
Comércio
Energia Elétrica e Renovável
Infraestrutura e Construção
Química e Petroquímica
Serviços
Veículos e Peças
Total

85.818
4.912
42.502
121.972
4.521
259.724

1.039
24.110
21.617
0
46.766

12.766
282
13.048

11.370
4.591
15.961

85.818
4.912
1.039
66.613
156.354
11.371
282
9.111
335.500

46.766
46.766
0
46.766

13.048
13.048
13.048

15.961
15.961
15.961

335.500
310.106
20.482
4.912
335.500

Região
Mercado Interno
Sudeste
Sul
Norte
Nordeste
Centro Oeste
Mercado Externo
Total

259.724
250.292
4.521
4.912
259.724

7.4.6. Fluxo das operações baixadas para prejuízo no trimestre, segmentado por
setor econômico. (R$ mil)

Transferências para prejuízo
Açúcar e Álcool
Metalurgia e Siderurgia
Agronegócios
Outros
Química e Petroquímica
Infraestrutura e Construção
Veículos e Peças
Comercio
Total de baixas para prejuízo

Conglomerado Prudencial
Mar17 Dez16 Set16 Jun16 Mar16
1.289
2.714

7.473
17

58

63

16.738

5.696

164

38.827
6.151
8.865

7.489

16.796

5.759

40.280
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7.4.7. Provisões para perdas relativas às exposições segmentado por setor econômico
(R$ mil).

Conglomerado Prudencial
Constituição Baixas para
Saldo Inicial
Saldo Final
líquida
prejuízo
Açúcar e Álcool
Agronegócios
Comércio
Energia Elétrica e Renovável
Infraestrutura e Construção
Instituição Financeira
Metalurgia e Siderurgia
Outros
Pessoa Física
Química e Petroquímica
Serviços
Transportes e Logística
Veículos e Peças
Eletroeletrônica
Comércio Atacadista
Comércio Exterior
Total

49.819
50.182
14.659
24.118
58.654
91
16.554
3.417
3
542
1.470
1.272
3.242
224.022

744
(6.101)
(6.438)
769
10.740
4
(14.591)
11.556
148
11.761
259
(17)
2.241
2.714
1.842
4.309
19.940

(2.714)
(1.842)
(4.309)
(8.865)

50.562
44.081
8.221
24.887
69.394
94
1.963
14.973
151
12.304
1.729
1.255
5.483
235.096

7.4.8. Valor total mitigado pelos instrumentos definidos no § 3º do art. 36 da Circular
Nº 3.644 (R$ mil).
Conglomerado Prudencial
Tipo de Mitigador
Depósito à vista, à prazo
Garantia de Instituições Financeiras
Acordo de Compensação
Outros
Total

FPR do
Mitigador
0%
50%
0%
0%

Mar17
153.217
59.865
213.082

Dez16

Set16

Jun16

131.772
191.721
323.492

104.227
169.161
273.388

52.929
235.533
288.463

7.4.9. Valor nocional dos respectivos contratos, incluindo derivativos, operações a
liquidar (R$ mil).

Mar17
Atue como contraparte central
Não atue como contraparte central - com garantia
Não atue como contraparte central - sem garantia
Total

6.521.644
2.195.800
21.087.368
29.804.812

Conglomerado Prudencial
Dez16
Set16
5.538.235
2.195.800
51.584.996
59.319.031

3.550.066
2.195.800
51.914.763
57.660.629

Jun16
2.387.620
2.010.800
15.424.809
19.823.229
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7.4.10. Valor nocional das operações com derivativos de crédito segregado por tipo de
operação (R$ mil).

Conglomerado Prudencial
Mar17
Dez16
Set16
Jun16
Derivativo de crédito - Risco recebido
Derivativo de crédito - Risco transferido
Total

-

-

-

-

7.4.11. Fluxo das exposições cedidas nos últimos 12 meses com transferência
substancial dos riscos e benefícios (R$ mil).

Conglomerado Prudencial
Mar17
Dez16 Set16
Jun16
Fundos de Investimentos em direitos creditórios (FIDC)
Instituições Financeiras
Não integrantes do Sistema Financeiros Nacional
Total

-

13.628
13.628

6.802
6.802

1.001
1.001

7.4.12. Saldo das exposições cedidas com retenção substancial dos riscos e benefícios
segregado por tipo de cessionário (R$ mil).

Conglomerado Prudencial
Mar17
Dez16
Set16
Jun16
Fundos de Investimentos em direitos creditórios (FIDC)
Instituições Financeiras
Total

-

-

-

55.009
55.009

7.4.13. Total das exposições cedidas nos últimos 12 meses que tenham sido honradas,
recompradas, ou baixadas para prejuízo, segregado por trimestre (R$ mil).

Conglomerado Prudencial
Mar17 Dez16 Set16 Jun16
Fundos de Investimentos em direitos creditórios (FIDC)
Instituições Financeiras
Não integrantes do Sistema Financeiros Nacional
Total

-

-

-

-
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7.4.14. Saldo das exposições adquiridas, segregado por tipo de exposição e por
cedente, destacando se houve ou não retenção ou transferência substancial
dos riscos e benefícios (R$ mil).

Conglomerado Financeiro
Mar17 Dez16 Set16 Jun16
Por Tipo de exposição
Recebíveis diversos

-

-

-

-

Por Tipo de cedente
Não integrantes do Sistema Financeiros Nacional

-

-

-

-

7.4.15. Operações de securitização e ressecuritização.

Para as operações de aquisição de ativos financeiros, o Pine parte do princípio de que
qualquer título que venha a ser adquirido pela instituição precisa necessariamente ser
submetido ao processo de análise do risco do emissor. Todos os ativos financeiros adquiridos
pelo Pine, seguem os mesmos critérios de uma operação originada internamente, ou seja, é
realizada a formalização de instrumentos de CSC, Compliance, Cadastro, proposta e limite de
crédito para aprovação em comitê de crédito e garantias.
Já para operações de venda e/ou transferência, o Pine segue o código de regulação da
Anbima

com

as

Melhores

Práticas

de

Negociação

de

Instrumentos

Financeiros.

Especificamente para operações onde o banco atua na coordenação de ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários (ICVM400), e as ofertas públicas com esforços restritos
(ICVM476), nos mercados primário e secundário, obedecem a política corporativa específica,
publicada em 01 de Agosto de 2013, a qual especifica os aspectos regulatórios e define as
obrigações dos participantes , além de mencionar normas de conduta, negociação e
responsabilidades das áreas de Distribuição e Estruturação.

7.5.

RISCO SOCIOAMBIENTAL

O 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 esta relacionada a gestão de
riscos já existentes e que podem impactar o Pine de diversas formas, como por exemplo:
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- 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 corresponsabilizar o PINE em financiar (direta
ou indiretamente) clientes e projetos que incorram em descumprimentos da legislação
socioambiental vigentes.
- Reputacional: Possibilidade da imagem do PINE ficar atrelada as irregularidades
socioambientais.
Nesse cenário, o Pine 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 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 envolvidos
com práticas trabalhistas ilegais, que firam os Direitos Humanos ou, ainda, que produzam,
comercializem ou utilizem produtos, substâncias ou atividades considerados nocivos à
sociedade e ao meio ambiente.
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8. RISCO DE MERCADO
8.1.

Definição

O Conselho Monetário Nacional, por intermédio da Resolução 3.464/07, emitida pelo Banco
Central do Brasil, determinou às Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, a implementação de uma estrutura de gestão de risco
de mercado.
O risco de mercado é definido como a possibilidade da ocorrência de perdas resultantes da
variação do valor de mercado das posições detidas por uma instituição financeira, incluindo os
riscos de variação cambial, taxas de juros, preços de ações e de commodities.
8.2.

Gerenciamento de Riscos de Mercado

O Conglomerado PINE, de acordo com a regulamentação exigida, designou um diretor
responsável pela estrutura de Risco de Mercado cujo nome está registrado junto ao Banco
Central do Brasil.
Sendo o controle e monitoramento do risco de mercado realizado por área independente das
áreas de negócios. O processo de gerenciamento do risco de mercado consiste nas seguintes
funções e responsabilidades:
•

Comitê de Tesouraria é responsável pela adoção de diretrizes, medidas e ações que

direcionem o processo de gestão do risco de mercado;
•

A Tesouraria é responsável pelo gerenciamento diário das posições, dos fluxos diários

e das posições proprietárias;
•

Gerência de Riscos de Liquidez & Mercado efetua o controle e monitoramento diário

das posições, fluxos e limites, bem como a manutenção das bases, análises e simulações;
•

Conselho de Administração efetua aprovações dos limites, políticas e estratégias.
8.2.1. Atribuições da Gerência de Risco de Mercado e Liquidez

As atribuições da Gerência de Risco de Mercado e Liquidez são:


Acompanhamento dos descasamentos;



Monitoramento do Risco de Mercado e Liquidez (regulatório e proprietário);



Acompanhamento dos limites;



Inserção dos cenários de stress e da análise de sensibilidade de juros (DV01) nos
relatórios de risco;



Acompanhamento de definição da modelagem de apreçamento dos produtos de
Tesouraria;



Acompanhamento da Posição de Derivativos para a Mesa para Clientes e Tesouraria;
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Fazer o canal com a Área de Crédito quanto ao risco de crédito envolvido nas
operações de derivativos (swaps, NDF´s, duplo indexador/opções, etc); e



Acompanhamento das normas regulatórias e alterações que venham a impactar o
processo de alocação de capital e monitoramento das posições.
Reporte periódico ao ALCO e ao Comitê de Riscos.

8.2.2. Métricas de Riscos de Mercado



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.



Análise 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.



Análise de Estresse: diariamente são efetuados testes de estresse para cada tipo de
exposição (prefixado, dólar, inflação e ações) considerando os cenários divulgados
pela BM&FBOVESPA para cada fator de risco. Basicamente, são considerados dois
cenários de alta e dois cenários de baixa.



Stop Loss: diariamente é efetuado o controle de perda máxima no mês.

8.3.

Limites

Diariamente, após a apuração das métricas de risco, seus valores são comparados com os
limites estabelecidos pelo Comitê de Tesouraria:


Limites de posição para os principais fatores de risco;



Limites de Sensibilidade Juros (DV01);



Limites de Sensibilidade Opções (Gregas);



Limite de VaR Total;



Limite de Stop Loss;



Limite de Stress Testing;

O consumo dos limites é reportado diariamente para a área de negócios, além da alta gestão
do banco e, na ocorrência de excesso, é gerado um alerta para que o limite seja reenquadrado.
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8.4.

Posições

A mensuração de risco de mercado segue os critérios gerais estabelecidos pela Resolução CMN
3.464 e circular BACEN 3.354, segregando as suas operações em Carteira de Negociação e
Carteira de Não Negociação.
A carteira de negociação é composta por todas as operações com instrumentos financeiros e
mercadorias, inclusive derivativos, realizadas com a intenção de negociação.
A carteira de não negociação tem como princípios gerais, a não intenção de revenda e
caracterizam-se preponderantemente pelas operações provenientes do negócio bancário e
relacionadas à gestão do balanço da instituição.
8.5.

A evolução da Carteira de Negociação, detalhada pelos principais fatores de
risco, está tabulada a seguir:
R$/milhões
31/03/2017

Fatores de Risco

Com prada

30/12/2016

Vendida

Com prada

30/09/2016

Vendida

Com prada

30/06/2016

Vendida

Com prada

Vendida

Taxas de Juros

4.943

(4.512)

4.489

(4.208)

3.984

(2.591)

3.526

(3.099)

Taxas de Câmbio

2.882

(3.302)

2.474

(3.205)

2.185

(2.638)

2.194

(2.729)

Moedas

3.288

(3.300)

3.195

(3.196)

2.617

(2.635)

2.735

(2.728)

Commodities

154

(155)

146

(154)

54

(54)

220

(220)

Índices de Preços

217

(229)

168

(172)

183

(168)

226

(208)

8.6.

Evolução da Carteira de Derivativos (R$ mil):

As posições em derivativos têm como principal função minimizar os riscos das posições das
Carteiras de Não Negociação e de Negociação nos respectivos fatores de risco. A evolução da
carteira de derivativos do está detalhada por grupos de fatores de risco, contraparte central
(bolsa ou balcão) e negociação no Brasil ou exterior:
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Mar17

Conglomerado Prudencial
Dez16
Set16

Jun16

Contraparte central
Operações no Brasil
Posição Comprada
Juros
Moeda
Commodities
Posição Vendida
Juros
Moeda
Commodities
Operacões no Exterior
Posição Comprada
Commodities
Posição Vendida
Commodities

2.950.813
625.174
2.315.256
10.383
3.544.831
625.954
2.776.814
142.063

2.137.001
678.933
1.440.152
17.916
3.378.687
632.516
2.628.469
117.702

2.044.682
803.707
1.239.816
1.159
1.479.456
595.790
852.552
31.114

2.003.222
468.264
1.491.890
43.068
2.078.219
403.859
1.584.161
90.199

24.099
24.099
1.901
1.901

20.592
20.592
1.955
1.955

23.981
23.981
1.947
1.947

25.696
25.696
-

9.977.447
7.561.612
2.237.874
177.960
11.109.921
8.738.180
2.214.364
157.377

25.114.664
23.008.958
1.992.198
113.508
26.364.557
24.414.987
1.788.633
160.937

25.304.182
22.587.229
2.663.862
53.091
26.501.963
23.856.121
2.552.042
93.799

8.159.402
5.829.476
2.202.503
127.422
8.172.886
4.415.009
3.548.189
209.688

52.888
52.888
52.888
52.888
-

54.309
54.309
54.309
54.309
-

60.957
60.957
60.957
60.957
-

Sem contraparte central
Operações no Brasil
Posição Comprada
Juros
Moeda
Commodities
Renda Variavel
Posição Vendida
Juros
Moeda
Commodities
Operacões no Exterior
Posição Comprada
Moeda
Commodities
Posição Vendida
Juros
Moeda
Commodities
8.7.

-

Risco de taxa de juros na carteira de não negociação:

O processo de gerenciamento do risco de taxa de juros das operações classificadas na carteira
de não negociação ocorre dentro da governança e hierarquia de comissões para o
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gerenciamento do risco de mercado. Adota-se a metodologia de marcação a mercado dos
diversos produtos, calculando a sensibilidade às variações das taxas de juros e o valor em
risco (VaR).
O quadro abaixo mostra a sensibilidade do valor das posições da carteira de não negociação a
mudanças nas curvas de juros, seguindo metodologia e cenários de estresse:
R$/mil
Exposições
Fatores de Risco

Risco de Variação em :

Prefixado

Taxa de juros prefixados em reais

Cupons Cambiais

Taxas dos cupons de moedas estrangeiras

Índices de Preços

Taxas de cupons de inflação

31/03/2017
Cenário I

Cenário II

5.229

13.501

Cenário III
27.001

(966)

(2.043)

(4.090)

(1.644)

(15.958)

(31.916)

Onde:


Cenário I: Cenário composto pela soma dos preços ou taxas de mercado do dia
31/03/2017 e suas respectivas volatilidades apuradas através do método de EWMA
(λ=94).



Cenário II: Composto pelo choque de 25 por cento nas taxas das curvas de juros préfixado, cupom de moedas, inflação, índices de taxas de juros, considerando o efeito
correlacionado dos fatores de risco;



Cenário III: Composto pelo choque de 50 por cento nas taxas das curvas de juros préfixado, cupom de moedas, inflação, índices de taxas de juros, considerando o efeito
correlacionado dos fatores de risco;

8.8.

VaR Consolidado:

No primeiro trimestre de 2017, observou-se um aumento do risco total devido principalmente
à aumento da volatilidade do fator de risco Equities, conforme quadro a seguir com os valores
de VaR total consolidado.
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R$/mil

VaR por Grupo de Fatores
de Risco

31/03/2017
Taxas de Juros

30/12/2016

30/09/2016

30/06/2016

1.468

1.910

1.573

2.813

Cupons Cambiais

277

527

307

295

Variação Cambial

235

267

342

204

Índices de Preços

778

731

1.038

1.259

6.693

4.557

6.687

12.796

150

59

129

93

Equities
Commodities

Efeito Diversificação

(3.046)

(3.221)

(3.139)

(4.656)

6.556

4.831

6.938

12.803

VaR Total Máximo no Trimentre

7.033

8.703

12.959

12.803

VaR Total Médio no Trimentre

4.235

6.145

8.567

8.848

VaR Total Mínimo no Trimentre

2.329

4.310

6.399

4.322

VaR Total

8.9.

VaR Carteira de Negociação (Trading):

No primeiro trimestre de 2017, observou-se uma redução do risco da carteira Trading
devido principalmente à redução da volatilidade do fator de risco juros, conforme quadro
a seguir com os valores de VaR consolidado e aberto por fator de risco.
R$/mil
31/03/2017

VaR por Grupo de
Fatores de Risco

Taxas de Juros
Cupons Cambiais
Variação Cambial
Índices de Preços
Commodities

Efeito Diversificação
VaR Total

30/12/2016

30/09/2016

30/06/2016

70

244

160

112

179

367

308

500

235

267

343

204

103

69

153

185

150

59

130

93

(308)

(449)

(295)

(409)

429

557

800

684

VaR Total Máximo no Trimentre

958

993

1.109

1.308

VaR Total Médio no Trimentre

574

656

637

649

VaR Total Mínimo no Trimentre

392

254

389

349

8.10.

Teste de Aderência

Para mensurarmos a eficácia do modelo de VaR realizamos o teste de aderência, onde são
comparados perdas e ganhos diários com o VaR diário estimado.
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O número de violações dos limites estabelecidos de VaR deve ser compatível, dentro de uma
margem estatística aceitável, com a hipótese de intervalos de confiança de 99% (isto é, há 1%
de probabilidade de perdas financeiras maiores que as perdas estimadas pelo modelo),
considerando uma janela de 250 dias úteis. As análises do teste de aderência apresentadas
abaixo consideram as faixas sugeridas pelo documento de Basileia “Supervisory Framework for
the use of backtesting in conjunction with the internal models approach to market risk capital
requirements”.
Essas faixas dividem-se em:


Verde (0 a 4 exceções): corresponde aos resultados do teste de aderência que não
sugerem problemas com a qualidade ou a precisão dos modelos adotados;



Amarela (5 a 9 exceções): refere-se a uma faixa intermediária, que sinaliza a
necessidade de atenção e/ou monitoramento ou possibilidade de revisão dos modelos
adotados;



Vermelha (10 ou mais exceções): demonstra a necessidade de uma ação de melhoria.

O gráfico abaixo demonstra o teste de aderência do VaR das atividades de trading,
apresentando o risco (em módulo) versus o retorno para o período considerado:

4.000
3.000

Retorno

2.000

1.000
0
-1.000
-2.000

-3.000
-4.000

Milhões
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9. RISCO DE LIQUIDEZ
9.1.

Definição

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.
9.2.

Funções no Gerenciamento de Riscos de Liquidez

O controle e monitoramento do risco de liquidez no Conglomerado 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.
9.3.

Conceitos e Metodologias de Controle e Monitoramento do Risco de Liquidez

O controle do Risco de Liquidez é efetuada com base nos seguintes conceitos:
•

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;
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•

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.
9.4.

Plano de Contingência

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.
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10. RISCO OPERACIONAL
O gerenciamento de risco operacional é fundamental nas instituições financeiras em função
do aumento da sofisticação dos produtos, serviços e tecnologias, mudanças de regulação,
globalização das transações e aumento da complexidade das atividades bancárias, a
identificação e o monitoramento dos riscos operacionais são fundamentais para a prevenção
das perdas, sustentabilidade do negócio no longo prazo auxiliando na estabilidade dos lucros,
na preservação dos valores organizacionais e reputação.
A área de Risco Operacional no Conglomerado Pine, reporta-se à Diretoria Jurídica, a qual
reporta-se ao Diretor Presidente Executivo e é responsável por fazer uma gestão preventiva
dos riscos decorrentes de:


Fraudes internas



Fraudes externas



Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho



Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços



Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição



Interrupção das atividades da instituição



Falhas em sistemas de tecnologia



Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na
instituição.

A política no Pine define como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes de falhas, deficiências ou inadequações nos processos internos, pessoas, sistemas
ou de eventos externos. Essa definição inclui o risco legal e excluí o risco estratégico.
Entendemos por Risco Legal a possibilidade de ocorrer perdas decorrentes de inadequação ou
deficiência em contratos firmados pela instituição, incluindo alterações retroativas, decisões
judiciais, acordos favoráveis e a sanções decorrentes de descumprimento de dispositivos
legais, bem como a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades
desenvolvidas pela instituição.
Risco Estratégico é a possibilidade de ocorrer perdas decorrentes da escolha inadequada de
uma estratégia de negócio.
A metodologia de gerenciamento de risco operacional é reconhecida pela Alta Administração
de forma distinta das gestões de riscos de mercado, liquidez e de crédito a fim de propiciar a
identificação, segregação, avaliação, mensuração, gestão e mitigação dos riscos operacionais.
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O Pine possui como metodologia a atuação de agentes de Compliance/Risco Operacional,
sendo estes indicados pelos seus respectivos gestores.

Em conjunto com os gestores, os

agentes de Compliance e risco operacional são treinados com o objetivo de elaborar e manter
atualizados os manuais de procedimentos, matrizes de riscos e controles, conforme escopo
planejado e definido com a Alta Administração.
A auditoria interna atua de forma independente à Gestão de Risco Operacional o que permite
verificar e assegurar o nível de aderência das metodologias e procedimentos de avaliação,
mensuração e gestão.
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, nossa governança
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.
A instituição mantém atualizada e disponível a todos os profissionais a política interna para
controle e mitigação à exposição aos riscos operacionais.
A área de treinamento institucional prevê a realização de treinamentos presenciais aos
profissionais da instituição, desde o programa de integração dos novos funcionários,
garantindo a disseminação da cultura e preocupação na mitigação dos riscos.
Desta forma, é entendido pelo Pine que o gerenciamento do risco operacional cria valor para
os acionistas ao reduzir o risco quando evita ou diminui as perdas, tornando os processos mais
eficientes, permitindo respostas rápidas a contingências, eliminando ou reduzindo riscos,
melhorando o desempenho do negócio e alinhando o retorno financeiro à estratégia da
instituição.
Em atendimento à Circular 3.640/13, alterada pela Circular 3.675/13, o Conglomerado Pine
adota, para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco a metodologia denominada
Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (Alternative Standardized Approach - ASA2).
10.1.

PCN – Plano de Continuidade de Negócio

Plano de Continuidade de Negócios (PCN) é o conjunto de ações e medidas estratégicas que
tem o objetivo de minimizar as perdas e assegurar a continuidade operacional em caso de
desastre ou eventos que causem a indisponibilidade prolongada dos ativos que suportam a
operação - pessoas, tecnologia, telecomunicações, prédio e suprimentos.
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O PCN tem como meta principal proporcionar a continuidade dos processos críticos do PINE,
considerando os ativos que os suportam e os cenários de contingência/desastre, até que
sejam restabelecidas as condições normais.
As ações e atividades necessárias para a ativação e execução do PCN foram atribuídas entre
as equipes de resposta a emergências. As equipes possuem responsabilidades específicas e
empregarão os esforços de recuperação necessários para assegurar que os recursos requeridos
pelas áreas sejam disponibilizados no menor tempo possível.
O propósito desse modelo é organizar e coordenar as atividades relacionadas à recuperação
dos processos críticos e a entrega dos produtos e serviços relacionados.
As áreas de negócios participantes do PCN são responsáveis pelos procedimentos de
recuperação de suas atividades.
Testes de simulação de ativação do PCN envolvendo as áreas e os ambientes de contingência
são executados semestralmente e seus resultados são acompanhados de modo a medir a sua
efetividade, possibilitando inclusive a correção de problemas pontuais que necessitem de
aprimoramento.
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