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2007 em Números

Lucro Líquido (R$ milhares)

166.053

165,0%
67.872

62.662

2005

2006

32.057

2004

2007

Carteira de Crédito (R$ milhares)
4.324.729
108,2%

2.076.871
1.324.262
781.618
2004

2005

2006

2007

Resultado Operacional (R$ milhares)
241.100

201,7%
97.270

Carta da princesa da Espanha e rainha de Portugal,
Carlota Joaquina, à filha e princesa de Portugal,
Isabel Maria, em 29 de outubro de 1826.

42.687

2004

2005

79.925

2006

2007
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Patrimônio Líquido (R$ milhares)

800.694

5.707.790

Ativo Total (R$ milhares)
77,5%

138,9%

3.214.817
335.200
1.990.694
171.148

2004

208.883

2005

1.385.613

2006

2007

2004

2004

2005

2006

2005

2007

2006

2007

Variação
2006/2007 (%)

Resultado Operacional
(R$ milhares)

42.687

97.270

79.925

241.100

201,7%

Lucro Líquido (R$ milhares)

32.057

67.872

62.662

166.053

165,0%

19,8

35,7

23,0

29,2

6,2 p.p.

2,4

4,0

2,4

3,7

1,3 p.p.

781.618

1.324.262

2.076.871

4.324.729

108,2%

Ativo Total (R$ milhares)

1.385.613

1.990.694

3.214.817

5.707.790

77,5%

Depósitos (R$ milhares)

421.025

552.523

852.889

1.968.686

130,8%

Patrimônio Líquido (R$ milhares)

171.148

208.883

335.200

800.694

138,9%

Índice de Eﬁciência (%)

68,1

51,5

50,3

37,3

-13 p.p.

Índice da Basiléia (%)

18,2

20,7

19,2

18,3

-0,9 p.p.

Retorno sobre Patrimônio Líquido
Médio (%)
Retorno sobre Ativo Médio (%)
Carteira de Crédito (R$ milhares)
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Carta do primeiro imperador do Brasil,
D. Pedro I, a José Oliva, nas primeiras
décadas do século XIX.
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Filosoﬁa
Missão, Visão e Valores compõem a filosofia corporativa do Banco Pine e definem
a maneira como conduzimos nossas atividades.

Missão
Desenvolver e disponibilizar produtos e soluções financeiras adequadas às necessidades de nossos clientes, com agilidade, criatividade, segurança e transparência.

Visão
Crescer de maneira sustentável e consolidar a perenidade da Instituição, oferecendo as melhores soluções aos clientes, de maneira segura e rentável, por meio da
construção de relacionamentos éticos, transparentes e de longo prazo.

Valores
Ética, Transparência, Profissionalismo, Agilidade, Qualidade, Inovação, Parceria e
Respeito em todos os relacionamentos.

5

Pine Final.indd 5

6/10/2008 17:20:27

Carta do historiador,
ensaísta e etnógrafo
Capistrano de Abreu ao
historiador e professor
Afonso Taunay, em 1917.

6
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Mensagem da Administração

O ano de 2007 evoluiu como um exercício distintamente históO Banco Pine é especializado nos mais atrativos nichos do merrico para o Banco Pine. Tanto em conseqüência da comemoracado financeiro brasileiro. O crédito a Empresas é o seu principal
ção de seus dez anos, como também da sua iniciativa de abertura
negócio e, neste segmento, o Banco atua por meio de operações
de capital. Ao longo de sua trajetória, o Banco
estruturadas com garantias, especialmente para as
construiu um caminho de profissionalismo e
Empresas Médias.
crescimento e, em 2007, atingiu um novo pataTanto em conseqüência da
mar de resultados e de governança corporativa.
A qualidade da carteira de crédito demonstra a
política de deferimento prudente da concessão,
comemoração de seus dez
Na Oferta Pública Inicial, a demanda superou
o trabalho exaustivo de análise e o criterioso proanos, como também da
o número de ações ofertadas, comprovando a
cesso de controle. O índice de operações em cursua iniciativa de abertura
confiança do mercado na instituição e nas suas
so anormal (carteira D-H vencida em relação às
de capital, o ano de 2007
perspectivas de crescimento. Com a colocação
carteiras em balanço e cedida com coobrigação)
de 27.220.435 ações preferenciais em circulamontou a 0,6% em dezembro de 2007. Reciproevoluiu como um exercício
ção, num montante auferido de R$ 517 micamente, da composição da carteira, 97,8% estadistintamente histórico para
lhões, a Oferta contou com a adesão de mais
vam classificados entre AA e C, de acordo com a
o Banco Pine
de 20 mil investidores.
resolução 2.682 do Banco Central.
A nova base de capital, aliada ao conhecimento
especializado desenvolvido ao longo de seus dez
anos, permitiu ao Banco praticamente dobrar o total de ativos e
aumentar a carteira de crédito em 108,2%. Consistentemente, o
lucro líquido resultou mais de duas vezes superior ao ano anterior.
É importante notar que este crescimento foi obtido com segurança,
dado o nível reduzido de sinistralidade nas carteiras de crédito, e
com ganho de produtividade, como atesta a elevação do resultado
operacional. Em resumo, o Banco foi capaz de elevar substancialmente o fluxo de negócios de sorte a remunerar, em nível elevado,
uma base de capital triplicada, ainda no decorrer do exercício.

O Banco associa ostensivamente a política de
Recursos Humanos com a sustentabilidade da
operação e a sua reprodutibilidade no tempo. Pela mesma via,
a expansão bem-sucedida da instituição passa pelo desenvolvimento de um ambiente positivo para a atração, a retenção e
o aperfeiçoamento de colaboradores talentosos, num mercado
crescentemente competitivo e desafiador.
O Pine estendeu sua atuação em direção ao mercado internacional. No segundo trimestre, abriu a agência de Cayman,
que vem se revelando fundamental para o incremento de

7
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captações de linhas interbancárias externas e
para operações de trade finance.
Neste ano, o Banco também recorreu a captações com colocações privadas, que geraram um
alongamento nos prazos e uma redução no custo total de captação.

A nova base de capital, aliada
ao conhecimento especializado
desenvolvido ao longo de seus
dez anos, permitiu ao Banco
praticamente dobrar o total de

metida com a melhor governança corporativa.
Mesmo no nível 1 de governança corporativa da
Bovespa, o Pine já assegura 100% de tag along
para todas as ações. No mesmo sentido, requereu autorização do Governo Federal para que
todas as ações preferenciais possam ter direito a
voto e, assim, o Pine migre para o Novo Mercado da Bovespa.

ativos, aumentar a carteira de
Por fim, no ano em que ganhou milhares de
crédito em 108,2%, e registrar
novos acionistas, o Pine faz questão de destaPara o exercício de 2007, o Pine distribuiu
car sua política de transparência e de diálogo
lucros (juros sobre capital próprio) num total
lucro líquido mais de duas
permanente com partes relacionadas. Para o
bruto de R$ 41.388 mil, equivalentes a 29% do
vezes superior ao ano anterior
efeito, estruturou uma área de Relações com
lucro líquido, após reserva legal de 5%.
Investidores em base profissional, exclusiva e
inteiramente dedicada a atender analistas, inChegamos ao final de 2007 fortalecidos e com
vestidores e o público em geral. Em linha, reas bases estruturadas para as oportunidades
alizou sua primeira reunião Apimec em São Paulo, e pretende
e os desafios do exercício de 2008. Confiantes no crescimenestender a reunião a outros estados em 2008, do mesmo modo
to sustentável e na atratividade econômica da nossa operação,
como tem realizado roadshows no Exterior.
agradecemos sincera e profundamente aos nossos colaboradores
que, juntamente com nossos clientes e acionistas, congregam o
A decisão de estender direitos, além dos exigidos por lei, para tosucesso do Banco. Com as suas ajudas e participações, estaremos
dos os seus acionistas está em linha com esta postura comproempenhados em continuar a colher e a celebrar conquistas.
A Diretoria

8
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Carta do padre Diogo
Antonio Feijó ao
diplomata, escritor e
político Domingos Borges
Barros, o visconde de
Pedra Branca, em 17 de
março de 1836.
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Carta de D. Pedro II, imperador do Brasil, ao senhor
Macedo, em meados do século XIX.
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O Banco Pine

A agilidade marca o compasso de crescimento do Banco Pine
em seus dez anos de existência e colocou-o, atualmente, como
um dos bancos múltiplos privados mais rentáveis do Brasil.

ria do Banco. O patrimônio líquido saltou para R$ 801 milhões,
uma evolução de 139% em comparação ao ano anterior.

Os resultados recordes foram possíveis graças à alta especialização
de seu quadro de colaboradores, cujos números também refletiO modelo enxuto e eficiente de seus negócios permitiu que o
ram a tendência de crescimento e expansão observada no ano: de
Pine estabelecesse bases sólidas nos principais segmentos em
297 funcionários em 2006, o Pine passou a contar
que foca sua atuação, crédito para empresas de
com 502 em dezembro de 2007.
médio porte e, complementarmente, crédito pessoal consignado.
A agilidade e a
Além da agilidade no atendimento, o tratamenhierarquia enxuta, fortes
to diferenciado e individual que dispensa aos seus
No dia 2 de abril de 2007, o Pine tornou-se o priclientes e a postura conservadora que adota em
meiro banco médio a negociar suas ações na Bolsa
características do Pine,
relação à exposição a riscos são diferenciais que o
de Valores de São Paulo (Bovespa), arrecadando
possibilitam operações
Banco cultiva desde sua fundação em 1997.
R$ 517 milhões com a emissão de ações prefeeficientes e rentáveis
renciais. A abertura de capital deu-se com muita
O sucesso do Pine se deve ao seu modelo de negótranqüilidade e rapidez, uma vez que o Banco já
cios, baseado em três dimensões:
possuía uma gestão profissional e atendia às melhores práticas de governança corporativa, mesmo
• foco nos nichos de mercado de crédito com maior potencial
quando era ainda uma empresa de capital fechado. Atualmente,
de crescimento e rentabilidade;
o Pine está listado no Nível 1 da Bovespa.
A injeção de recursos contribuiu para acelerar o ritmo de crescimento. Em 2007, o Pine dobrou seus índices, atingindo lucro
líquido recorrente de R$ 166 milhões, o mais elevado na histó-

• forte originação de ativos com qualidade; e
• política prudente de crédito e controle conservador da liquidez.

11
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Histórico

1939: Família Pinheiro funda seu primeiro banco no Brasil –
Banco Central do Nordeste.

2006: Noberto Pinheiro torna-se Presidente do Conselho de
Administração.

1975: Noberto Pinheiro se torna um dos controladores do
Banco BMC S.A.

2007: Abertura de Capital.

1997: Noberto Pinheiro e sócio criam o Banco Pine S.A.
2005: Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco
Pine.

Reestruturação organizacional: são reformuladas as quatro Diretorias: Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Operações
e Financeiro.
Abertura de nova agência nas ilhas Cayman.

Carta do
abolicionista
Joaquim Nabuco
ao senhor China,
em 18 de outubro
de 1887.
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Carta do político José Bonifácio de Andrada e Silva
a Domingos Borges de Barros, o visconde de Pedra
Branca, em 23 de outubro de 1824.
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Negócios

Em 2007, o Pine reforçou sua atuação no seu principal nicho de
atuação – o crédito corporativo para empresas de médio porte –,
com expansão da cobertura geográfica e com ampliação da gama
de produtos. No segmento de crédito para pessoas físicas, atuou,
principalmente, no crédito consignado voltado ao funcionalismo público e a beneficiários do INSS.
O ano de 2007 foi
marcado pelo lançamento

Pessoas Jurídicas

de novos produtos no
segmento comercial

Médias Empresas
No segmento de crédito corporativo, o Banco foca em empresas
com faturamento anual superior a
R$ 30 milhões. Para atender rapidamente às necessidades dos
clientes deste segmento, o Pine acompanha ativamente suas atividades comerciais, bem como os setores em que atuam. Como
um dos seus diferenciais competitivos, a flexibilidade na estruturação de negócios oferece soluções moldadas às necessidades
dos tomadores de crédito.

Em 2007, a área comercial expandiu sua atuação geográfica por
meio do estabelecimento de duas novas agências. Atualmente, o
Pine recobre uma área que engloba 87% do PIB.
O Banco oferece todos os produtos essenciais para suprir as
necessidades básicas de capital de giro das empresas. Recentemente, passou também a oferecer produtos e serviços mais sofisticados nas plataformas de Finanças Corporativas e Tesouraria,
de forma a atender o fortalecimento e a graduação das empresas
de porte médio. Esta iniciativa tem o propósito de oferecer produtos complementares para empresas médias, como assessoria
financeira, “sindicalizações”, produtos estruturados e derivativos, sobretudo por meio de uma ação de cross-selling.
Os Produtos de Tesouraria oferecidos para clientes são câmbio,
NDF (Non Deliverable Forward), Duplo Indexador, Hedge, Swap
e Derivativos, com o principal objetivo de atender a uma demanda crescente e iniciar relacionamento com
Em 2007, o Pine
novos clientes, no segmento superior
ampliou sua área
do mercado de empresas médias.
de cobertura e

O Pine se destaca também pela velocidade de análise e aprovação das operações, proporcionada pela estrutura hierárquica rasa
e pela proximidade com o cliente. A atuação da área comercial
é modelada de sorte a permitir que a maior parte do tempo do
gerente de contas esteja voltada à construção de relacionamento,
o que lhe é facultado inclusive por força de uma carteira com
número limitado de clientes.

O Banco tem tido sucesso em atrair
clientes de setores diversificados da ecocolaboradores
nomia. Em 2007, os segmentos mais representativos no seu portfólio de crédito
foram os de infra-estrutura e construção
civil, os setores sucroalcooleiro e do agronegócio, viabilizados por
meio de parcerias com grandes certificadoras, seguidos por veículos
e autopeças, agricultura, alimentos, energia e outros.

Para alavancar o crescimento da base de clientes, o Banco Pine
implementa um Programa voltado para ampliar vigorosamente
sua atuação no segmento de médias empresas.

A qualidade do crédito tem melhorado continuamente. A
despeito de ter mais do que dobrado a sua carteira de crédito
empresarial, a necessidade de provisão para operações de curso

reforçou a equipe de

14
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Participação dos estados no PIB do Brasil

Rede Banco Pine - Médias Empresas

Ceará - 2%

Pernambuco - 2%

Bahia - 4%

Tocantins - 1%
Distrito Federal - 4%

Goiás - 2%
Minas Gerais - 9%
Rio de Janeiro - 12%
São Paulo - 34%
Paraná - 6%
Santa Catarina - 4%
Rio Grande do Sul - 7%

TOTAL: 87%

Fonte: IBGE
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anormal revelou-se inferior
Destaques de 2007:
aos exercícios passados. O
• Expansão da área
crédito para empresas de
geográfica
médio porte tem se mostra• Formação de novas
do seguro, o que também
equipes da área comercial
reflete a prudência com
• Nova plataforma de
que o Banco trata todas as
finanças corporativas
etapas dos negócios, como
a prospecção de clientes,
a aprovação do crédito, a
formalização das operações, o monitoramento das garantias e o
desempenho financeiro do cliente durante a operação.
Grandes Empresas
Os negócios com as grandes empresas têm sinergia com as operações do médio mercado, uma vez que, além do acesso para
captação de depósitos, nas suas cadeias de valor encontram-se
fornecedores de médio porte, que oferecem oportunidades de
relacionamento e sobretudo de operações articuladas com as
corporações âncoras.

Pessoas Físicas
O crédito consignado a pessoas físicas é uma importante
frente de atuação para o Pine, com originação de R$1,1 bilhão em 2007.
O crescimento veio acompanhado por investimentos na construção de uma equipe capaz de cobrir uma área geográfica
maior. Esta estrutura é essencial para alavancar a originação,
seja por meio de novos códigos (entidades), seja por meio da
incorporação de novos correspondentes bancários na rede de
distribuição.
O atendimento ágil e o processo de avaliação rápido, fundamentais para essa linha de negócios que envolve um grande
volume de operações de pequeno valor, foram possíveis devido
à automatização dos processos, decorrentes da implantação de
sistemas que proporcionam praticidade e integração. Dentre as
iniciativas nesse sentido tomadas em 2007 destaca-se a ativação
de um novo portal de serviços, baseado na internet, para uso
exclusivo dos correspondentes bancários.

Rede de Distribuição
Sediado na cidade de São Paulo, o Banco Pine alcança seus clientes em todo o Brasil através de suas 13 agências, além da matriz,
e de sua rede de distribuição, composta por mais de 850 correspondentes bancários presentes em todo o território nacional.
No segmento de empresas médias, a rede de distribuição está
organizada em plataformas comerciais próprias, formadas pela
matriz em São Paulo e por núcleos de gerentes alocados nas 13
agências localizadas em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal – que, juntos, representam mais de 85% do PIB brasileiro.
Cada agência fornece, de forma personalizada, produtos e serviços aos clientes, origina operações de crédito e recebe depósitos
e aplicações. Em 2007, foram abertas duas novas agências, em
São José do Rio Preto (SP)
e Blumenau (SC).
No dia 01 de junho de
2007, o Pine recebeu autorização para o início das
atividades na agência em
Grand Cayman. A agência
tem por objetivo ampliar a
oferta de produtos e serviços por meio da atuação no
mercado internacional.

Destaques de 2007:
• Mais de 850
correspondentes bancários
• Mais de 13 mil agentes de
crédito
• Abertura de 2 novas
agências

As linhas de crédito consignadas são comercializadas por
meio de uma rede de correspondentes bancários que, por sua
vez, utiliza-se de agentes autônomos comissionados. Ao final
de dezembro de 2007, o PINE detinha relação com mais de
850 correspondentes bancários e 13 mil agentes independentes de crédito, presentes em todos os estados brasileiros e no
Distrito Federal.

Equipe Interna Pine
Representantes Bancários
Agentes de Crédito
Base de Clientes

214
+ de 850
+ de 13.000
+ de 610.000
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Carta do viajante brasilianista Ferdinand Denis à
sua mãe, em 10 de dezembro de 1816.
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Carta do poeta Casimiro de Abreu a Francisco do
Couto Sousa Jr., em 26 de janeiro de 1858.
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Estratégia e Perspectivas

A estratégia bem sucedida do Pine
é o alicerce sobre o qual o Banco
baseia seu plano de expansão dos
negócios e de geração de valor para
seus acionistas. Os principais pontos
estratégicos são:

Crescimento
com eficiência e
investimento em
pessoas fazem parte das
principais estratégias
do Pine

Estratégias
Institucionais
• Manter o foco na concessão de crédito a empresas médias –
a estratégia tem como base uma rígida política de crédito e
controle de riscos.
• Acelerar o crescimento da carteira de crédito de forma sustentável – o Banco procura conhecer as necessidades de seus clientes
para fornecer produtos e soluções customizados, de forma a aumentar a originação e a retenção de operações com empresas.
• Diversificar continuamente as fontes de captação – o crescimento do Banco será sustentado com a maior capacidade
de alavancagem possibilitada pelo aumento do patrimônio
líquido e em função da nova base de capital.
• Investir continuamente em pessoas – o Pine aprimora continuamente os processos de avaliação, aprovação, formalização e
monitoramento de operações de crédito, conexão com a rede
de correspondentes bancários e acesso à sua base de clientes.

• Crescer com eficiência – o Banco busca melhorar continuamente os processos e fluxos de trabalho, visando crescer sempre com produtividade.

Estratégias no Segmento de
Crédito para Empresas
• Expansão seletiva da penetração do Banco e de sua base de
clientes – o Pine pretende aproveitar o potencial de crescimento nos segmentos em que atua, por meio de:
!

!

!

!

!

Utilização da capacidade de replicar e expandir seu modelo de negócios, com a ampliação da equipe de vendas e da
cobertura geográfica.
Priorização de segmentos e clientes que demandem produtos com maiores estruturação e margens.
Oferta de novos produtos e continuidade dos projetos já
iniciados.
Contínuo atendimento aos grandes grupos empresariais,
que geram oportunidades de acesso a clientes no segmento
de empresas médias.
Manutenção de relacionamentos de longo prazo com os
clientes.

19
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Estratégias no Segmento de
Crédito para Pessoas Físicas
• Avaliação seletiva de cada órgão do governo e de cada correspondente bancário, acompanhada da redução da importância relativa do crédito consignado à pessoa física em relação
à carteira de crédito total do Banco, enfocando, principalmente, em oportunidades para aumentar a lucratividade, por
meio das seguintes estratégias:
!

!

Avaliar regularmente cada órgão do governo e cada correspondente bancário para aumentar a lucratividade dessa
linha de negócios; e
Fortalecer o relacionamento com os correspondentes bancários por meio de atendimento personalizado e de um
programa de fidelidade, campanhas de incentivo à produção e uma compreensão profunda de seus modelos de
negócios, a fim de promover relacionamentos fiéis e duradouros e uma plataforma de originação mais eficaz.

Perspectivas para 2008
O ano de 2007 representou um movimento histórico para
o Pine em termos de expansão e diversificação. Acreditamos
que em 2008 essas tendências prevalecerão. O Pine construiu ao longo do
Ao longo de 2007,
ano as bases que servirão para alavancar ainda mais o ciclo de crescimento
o Pine construiu as
pelo qual o Banco passa. Foram feitos
bases que servirão
investimentos na contratação e prepapara alavancar seu
ração de pessoas, na ampliação da cobertura geográfica e na diversificação
de produtos.

crescimento

O foco continua sendo as operações nos segmentos de crédito
corporativo para empresas de médio porte (middle market). O
segmento de middle market deve evoluir com a continuidade da
estabilidade econômica e da maior demanda por crédito, o que
ocasionará a ampliação e diversificação da demanda por produtos e serviços financeiros.
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Cenário Econômico e Setorial

Cenário econômico
Nos últimos anos, o quadro internacional foi um dos fatores
O ciclo de expansão pelo qual passa a economia brasileideterminantes para o bom desempenho econômico do Brasil: a
ra mostrou-se constante ao longo de 2007, a despeito das
atividade econômica se aqueceu, mudando o quaincertezas sobre o ritmo da economia global. A
dro prospectivo da taxa de juros, do câmbio e do
mola propulsora da atual fase de crescimento é o
crescimento econômico. Correntemente, apesar
dinamismo da demanda doméstica que, por sua
A ampliação do
da deterioração do ambiente macroeconômico, as
vez, é impulsionada pela estabilidade dos preços,
crédito no Brasil
perspectivas continuam sendo favoráveis.
pelo aumento dos investimentos, pelo fortalecicontribuiu fortemente
mento do mercado de trabalho e pela ampliação
Contrariamente a outros episódios de contágio de
do crédito.
para impulsionar o
crises internacionais, no presente momento o Brasil
consumo interno
encontra-se muito melhor preparado. A dívida exterEm 2007, a economia brasileira cresceu 5,4%, a inna brasileira é atualmente próxima de 15% do PIB,
flação foi mantida sob controle, próxima da meta de
número inferior a 33% da dívida externa existente em
4,5%, e o superávit da balança comercial ficou pró2002. O estoque de reservas internacionais é cerca de oito vezes
ximo de US$ 40,0 bilhões. São números que atestam um demaior do que as amortizações da dívida externa em um ano.
sempenho excepcional quando comparado com qualquer ano
da história econômica recente.
Mais ainda, ao contrário do que ocorria em 2002, quando em
torno de 50% da dívida pública líquida estava expressa em dólaNada obstante, o ano de 2007 se divide em duas partes muito
res, a dolarização da dívida pública foi extinta. Nestas condições, a
claras. A primeira, até julho, quando a tendência era de contiexposição da economia brasileira ao contágio de crises internacionuidade da valorização do real, de queda da inflação e das taxas
nais é reduzida em comparação a períodos e eventos anteriores.
nominais e reais de juros. A segunda, ocorrida de agosto em
diante, marcada pela alteração deste quadro.
O total de crédito do Sistema Financeiro Nacional cresceu 27%
entre 31 de dezembro de 2006 e a mesma data em 2007. Esta vaAs causas da mudança foram duas: a) a turbulência no mercado
riação pode ser explicada, principalmente, pelo cenário favorável,
financeiro internacional gerada pela crise do mercado hipotecom forte crescimento econômico, queda na taxa básica de juros
cário estadunidense, e suas repercussões; b) e os claros sinais de
e aumento na renda média. Por outro lado, o avanço do crédito
aquecimento da economia brasileira, introduzindo um grau de
também fomentou a economia, gerando um ciclo virtuoso.
cautela na execução da política monetária.
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Desempenho dos bancos de médio porte
O ano de 2007 foi marcado pela estréia, liderada pelo Pine, dos
bancos de médio porte na Bolsa de Valores de São Paulo. Juntos,
estes bancos responderam por mais de
17% dos R$ 29 bilhões captados com
a emissão primária de ações na BovesEm 2007, os bancos
pa. Os IPOs elevaram a capacidade de
médios fizeram sua
originação de crédito dessas instituições
estréia no mercado de
financeiras, o que contribuiu para alacapitais. O Pine foi
vancar a concessão de crédito.

anos. O segmento de middle market, por exemplo, tem mostrado bons resultados, impulsionado especialmente pelo ciclo de
expansão pela qual passa a economia brasileira.

pioneiro
O sistema financeiro no Brasil é bastante concentrado, com os dez maiores bancos de varejo retendo 87% dos
créditos a Empresas Médias. Os bancos pequenos e médios respondem pelo restante. Atuam, porém, em nichos altamente rentáveis que apresentam prognósticos positivos para os próximos

A alta no volume de operações de crédito abrangeu a maior
parte dos segmentos da economia, mas algumas modalidades se
sobressaíram, como o crédito consignado, que antes registrava
saldos inexpressivos e evoluiu para R$ 64,4 bilhões em 2007,
segundo dados do Banco Central. O Banco Pine considera essa
modalidade complementar. Juntamente com o middle market,
ajudará a manter o crescimento do Banco.

Segundo dados do Banco Central, a estabilidade dos preços e a
solidez dos fundamentos macroeconômicos contribuíram para a
atual fase de expansão de crédito que, por sua vez, tem contribuído para a dinamização da atividade econômica.
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Carta do rei de Portugal,
D. João IV, ao conde
Fernão Telles de
Menezes, em 31 de
agosto de 1647.
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Desempenho Operacional e Financeiro

O Banco Pine encerrou 2007 com lucro líquido de R$ 166 milhões, um crescimento de 165,0% em relação ao ano anterior, excluindo as despesas não-recorrentes de abertura de capital (IPO),
de R$ 11,5 milhões, e de provisionamento extraordinário de despesa fiscal (R$ 4,5 milhões). Este aumento decorreu do maior
volume de crédito, melhora da eficiência e maior oferta de produtos complementares. O Patrimônio Líquido encerrou o ano em
R$ 801 milhões, uma evolução de 138,9% em relação ao fim de
2006. Com isso, o Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio
atingiu 29,2% em 2007, ante os 23,0% do ano anterior.
O total de ativos somou R$ 5.708 milhões, um crescimento
de 77,5% nos últimos 12 meses, impulsionado pela carteira
de crédito.

ROAE
29,2%
23,0%

2006

2007

Resultado Operacional
O Banco Pine apresentou resultado operacional de R$ 241 milhões em 2007, um crescimento
de 201,7% em relação a 2006.

Resultado Operacional
(R$ milhares)
241.100

201,7%

79.925

2006

2007

Lucro Líquido
O lucro líquido apresentou
um crescimento de 165,0%
em relação ao ano anterior,
atingindo R$ 166 milhões,
excluindo as despesas nãorecorrentes do IPO e o provisionamento extraordinário de
despesa fiscal. Este aumento
decorreu do maior volume de
crédito, melhora da eficiência
e maior oferta de produtos
complementares.

Lucro Líquido
(R$ milhares)
166.053

165,0%
62.662

2006

2007
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Margem Financeira
O resultado da intermediação financeira antes da provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa foi de
R$ 543.934 mil em 2007, o que revela um crescimento de
112,5% em comparação a 2006. Este incremento decorre em
sua maior parte do aumento no volume de crédito e da redução do custo de captação.
A margem financeira antes da provisão para perdas com crédito de liquidação duvidosa cresceu 2,6 pp quando comparada a
2006, atingindo 12,7%. A margem da intermediação financeira
após provisão também apresentou crescimento de 2,4 pp. Estes
incrementos são decorrentes do aumento da carteira de crédito
(tanto em pessoas jurídicas quanto físicas), oferta de produtos
complementares e da redução do custo de captação, com a conseqüente maior geração de receitas.

Operações de Crédito

R$ milhares
Dez/07

Dez/06

Ano
(%)

Pessoa Física
Carteira em balanço
Carteira cedida

1.470.590
451.661
1.018.929

862.959
206.513
656.446

70,4
118,7
55,2

Pessoa Jurídica

2.417.054

1.134.881

113,0

3.887.644

1.997.840

94,6

Subtotal
Fiança

437.085

79.031

453,1

Total

4.324.729

2.076.871

108,2

No segmento de Pessoa Jurídica, o aumento de 135,1% no ano,
para R$ 2.854 milhões, deveu-se à captação de novos clientes
e à expansão orgânica das operações, que incluiu a abertura de
agências e a ampliação do quadro de pessoal, principalmente da
força de vendas (35 funcionários durante o ano). Vale ressaltar o
baixo índice de Non-Performing Loans (carteira D-H), que atingiu 0,3% em dezembro de 2007.

A carteira de crédito é diversificada e sua gestão tem assegurado, historicamente, um baixo índice de inadimplência. Cerca de
85% dos contratos da carteira de crédito possui garantias, o que
mitiga seu risco.

Carteira de Crédito
(R$ milhões)
4.325
108,2%

2.077

2006

2007

O saldo total da carteira de crédito atingiu R$ 4.325 milhões
em 31 de dezembro de 2007, um crescimento de 108,2% em
relação ao período anterior.

A carteira do segmento de empresas médias, que responde por
48% da carteira, atende a companhias com receita anual acima
de R$ 30 milhões, atingiu R$ 2.061 milhões, um incremento de
143,6% durante o ano.
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No segmento de grandes corporações, a carteira de crédito
atingiu R$ 793 milhões, em 31 de dezembro de 2007, com
crescimento de 115,5% em relação ao mesmo período de
ano anterior. Produtos complementares (principalmente trade finance e fianças) direcionados para as grandes corporações
também merecem destaque. As operações com fianças foram
originadas, sobretudo, junto a novos clientes (incremento de
60% no último ano) – e mostraram um incremento de 453,1%
(dezembro de 2007 versus dezembro de 2006).
Participação na Carteira
de Crédito – PF e PJ

Qualidade da Carteira de Crédito
A qualidade da carteira de crédito é um dos destaques do Banco,
com baixíssimos índices de Non Performing Loans.
Em dezembro de 2007, 97,8% da composição da carteira de
crédito estavam classificados entre AA e C, de acordo com a
resolução 2.682 do Banco Central. A cobertura da carteira
vencida era de 212%, 34 pp acima do índice de dezembro de
2006. A cobertura de crédito da carteira classificada entre D e H
supera 100%.
Tipos de Garantias por Operação –
Carteira Total (PF+PJ)

66%
58%

5% 1%
10%

40%

42%
14%

34%

Dez/06

Dez/07

Pessoa Jurídica

14%

Pessoa Física

16%
Recebíveis
Nota Promissória
Consignação
Penhor / Alienação
Aplicações Financeiras
Hipoteca / Alienação Fiduciária
Garantias Líquidas

A originação de operações de crédito corporativo atingiu R$
4,7 bilhões em 2007, um incremento de 109,3% nos últimos
12 meses.
No segmento de Pessoa Física, que representa 34% da carteira
de crédito, o Pine atua, principalmente, em crédito consignado.
A carteira consolidada deste segmento atingiu R$ 1.471 milhões
em 31 de dezembro de 2007, incluindo os créditos cedidos (R$
1.019 milhões).
Ainda como um projeto-piloto, a nova plataforma dedicada ao
financiamento de veículos (caminhões, automóveis e motos) foi
lançada ao final de 2007. Nos dois primeiros meses de atuação,
o Banco finalizou o ano com um saldo de R$ 4,2 milhões.

Índice de Non-Performing Loans (carteira D-H) por
Tipo de Cliente
Dezembro
2007

Dezembro
2006

Ano
(pp)

Pessoa física

1,0%

1,4%

(0,4)

Pessoa jurídica

0,3%

0,8%

(0,5)

0,6%

1,0%

(0,4)

Total
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Índice de Non-Performing Loans (carteira vencida há
mais de 15 dias) por Tipo de Cliente
Dezembro
2007

Dezembro
2006

Ano
(pp)

Pessoa física

1,1%

1,6%

(0,5)

Pessoa jurídica

0,6%

0,9%

(0,3)

0,8%

1,1%

(0,3)

Total

As despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa em 2007 apresentaram crescimento inferior ao crescimento
apresentado pela carteira de crédito, indicando fortalecimento
da qualidade.

prazos (de 248 dias para 300 dias em 12 meses) e, também, com a
redução de 2,1 pp no custo médio das fontes de captação.
• Captação Local

No mercado local, o Banco PINE capta fundos por meio da
oferta de certificados de depósitos a empresas, indivíduos e instituições; securitização de crédito junto a bancos e investidores;
operações de captação estruturadas; e junto ao BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) levanta disponibilidades financeiras destinadas a operações de repasses.
O total de depósitos, que atingiu R$ 1.969 milhões cresceu
130,8%, por meio da captação de mais de R$ 1 bilhão em 12
meses. O destaque foi o aumento de 164,4% de depósitos a
prazo, principal fonte de “funding” para o Pine.

Captação
Baseada em uma política conservadora, as fontes de captação de
recursos do Pine são diversificadas e alinhadas em prazo e custo
aos respectivos portfólios de operações ativas.
Adicionalmente, a atuação da Tesouraria visa mitigar hiatos de
prazos e riscos de transformação de taxas.
Mix de Captação

28%

32%

11%
15%

O mercado de securitização de crédito apresentou uma forte demanda, permitindo uma redução no custo de 5 pp, de 120% do
CDI em dezembro de 2006 para 115% do CDI em dezembro
de 2007. O Banco realizou estas operações com mais de dez
instituições financeiras.
A securitização de crédito junto a bancos e investidores, quando
comparada a outras modalidades de captação de mesmo prazo,
manteve-se como uma das fontes mais eficientes de obtenção
de fundos para o Pine, de tal modo que, com a superação do
percentual orçado de securitização, foi possível reduzir o custo
médio de captação consideravelmente.

7%

11%

42%

54%

Dez/06

Dez/07

No ano de 2007, o Banco cedeu 77% da originação de crédito consignado, percentual 13 pp inferior ao cedido no ano de
2006.
• Captação Externa

Cessão de Crédito
Obrigação por Repasses
Recursos, Aceites e Emissão de Títulos
Depósitos Totais

Importante notar que, durante o ano de 2007, houve uma alteração significativa na composição da carteira de captação do Banco.
Esta alteração resultou em uma estrutura mais eficiente e capaz
de permitir uma maior margem financeira, com a ampliação dos

No exterior, o Banco capta por meio da emissão de títulos de
dívidas sênior e subordinada, operações específicas junto a bancos
estrangeiros e investidores, e trade finance por meio de linhas interbancárias provenientes de bancos correspondentes. A abertura
da agência de Cayman, no segundo semestre de 2007, foi fundamental para o incremento de captações externas, operações de
trade finance, além da intensificação do relacionamento com mais
de 25 banqueiros.
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Durante o ano de 2007, o Pine alterou sua estratégia de acesso
ao mercado externo: em vez de captar por intermédio de colocações públicas de eurobônus, utilizou-se da oportunidade de captação com colocações privadas, num montante total de US$ 90
milhões, com as seguintes instituições: Wachovia Bank, FMO,
National City e Credit Commodity Corporation (CCC). Como
resultado, o Banco PINE obteve um alongamento nos prazos e
uma redução no custo de captação quando comparadas às colocações pública e privada.

Estrutura de Capital
Em dezembro de 2007, o índice de Adequação de Capital do
Banco atingiu 18,3% (19,2% em dezembro de 2006), bem acima do limite mínimo exigido pelo Banco Central, de 11%.

Despesas Administrativas
No ano de 2007, o subtotal de despesas totalizou R$ 123.527
mil, um crescimento de 43,1%. Este aumento é inferior ao crescimento da carteira de crédito (108,2%), o que atesta a capacidade do Pine de crescer com ganho de eficiência operacional.
As despesas de pessoal foram impactadas pelo acréscimo de 205
funcionários em 2007, com o objetivo de dar suporte ao crescimento acelerado do Banco no período, e à preparação para o desenvolvimento do Banco em 2008, além dos dissídios coletivos
ocorridos no mês de setembro, em 2006 e 2007.
Despesas de Pessoal e Administrativas (R$ milhares)

Despesas de pessoal

A operação de emissão de dívida subordinada, no montante de
US$ 15 milhões com o DEG (KfW Bankengruppe), foi formalmente aprovada pelo Banco Central em janeiro de 2008. Esta
operação aumentará o Índice da Basiléia em 0,6 pp. O Banco
detém, ainda, uma captação de aproximadamente R$ 50 milhões,
pelo prazo de 5 anos, que poderá ser classificada como patrimônio
de referência, elevando o Índice da Basiléia em 1,2 pp.

Variação no Índice de Adequação de Capital - Basiléia
12 meses
Índice da Basiléia – início do período
Aumento de capital (IPO)
Crescimento dos ativos
Lucro Líquido
Índice da Basiléia – ﬁnal do período

19,2%
21,7%
-32,5%
9,9%

Outras despesas administrativas

1

Subtotal
Despesas de comissão consignado
Total

2007

2006

48.502

35.395

75.025

50.948

123.527

86.343

124.981

59.570

248.508

145.913

1

Excluem-se as despesas de comissão e despesas com IPO de R$ 17.440
no acumulado de 2007.

Índice de Eﬁciência
O controle de custos, aliado à maior geração de receitas, propiciou uma significativa melhora no índice de eficiência, que
apresentou queda de 13,0 pp, 2007 em comparação a 2006,
nada obstante o impacto da maior bonificação a executivos e
funcionários já realizada.

18,3%

Índice de Eﬁciência (R$ milhares)

Receitas de Serviços
As receitas de serviços atingiram R$ 17.862 mil em 2007, com
um incremento de 77,8% no ano, devido ao maior volume de
operações de crédito e também às comissões de estruturação de
operações, via agência de Cayman e a plataforma de Finanças
Corporativas.

2007

2006

Despesas Operacionais (A)

165.627

105.187

Receitas 2 (B)

443.854

209.010

Índice (A/B)

37,3%

50,3%

1

1

Outras despesas administrativas + despesas tributárias + despesas de
pessoal + participações no resultado – comissões.
2
Resultado da intermediação financeira – provisão para perdas com crédito + receitas de prestação de serviços + comissões + outras receitas/
despesas operacionais.
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Carta do jornalista e professor Ramalho
Ortigão ao advogado e escritor Eduardo
Prado, em 14 de dezembro de 1887.
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Governança Corporativa

A administração do Banco Pine sempre se empenhou em conduzir negócios de forma transparente, mantendo uma relação
aberta e consistente com seus públicos. Ao iniciar a negociação de suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo, aderiu ao
Nível 1 de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa, segmento
O Pine aderiu ao
da Bovespa no qual são negociadas
ações emitidas por companhias que
Nível 1 de Governança
se comprometem, voluntariamente,
Corporativa da
com a adoção das melhores práticas
Bovespa e assumiu o
de governança corporativa.

Assessorado pela Price Waterhouse & Coopers, o Pine vem desenvolvendo um projeto de Governança, Risco e Conformidade geridos
de forma integrada, objetivando o estabelecimento de um ambiente
operacional que respeite os valores da instituição. Como resultado,
foi eleito o sexto banco médio mais sustentável da América Latina,
e o segundo melhor colocado entre os bancos médios brasileiros, de
acordo com estudo conduzido pela consultoria espanhola Management & Excellence. O Pine se destacou em dois quesitos: ética, no
qual alcançou a liderança, e adoção de uma política de diversidade
na composição do quadro de funcionários.

compromisso de migrar
O Banco já adota também requisitos
para o Novo Mercado
exigidos pelo Novo Mercado, como
tag along de 100% aos acionistas
minoritários, e presença de membros
independentes no Conselho de Administração. Essas iniciativas
visam seu ingresso no Novo Mercado, um compromisso assumido em seu IPO (Oferta Pública Inicial).

A estratégia de governança do Banco Pine se baseia nos seguintes
elementos:

O Pine deu outro passo nessa direção, no dia 09 de maio de
2007, quando requereu autorização junto ao Banco Central do
Brasil para permitir que investidores estrangeiros possam adquirir ações com direito a voto, fato que permitirá sua migração
para o mais alto nível (Novo Mercado) de governança corporativa da Bovespa.

• Determinação dos responsáveis pelas atividades de controle;

• Definição de políticas claras;
• Monitoramento de desempenho;
• Gerenciamento dos riscos inerentes;

• Alinhamento das políticas internas com os objetivos da organização;
• Observância da legislação e dos interesses dos envolvidos.
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Administração
O sistema de gestão do Banco Pine permite a integração das
principais áreas por meio de comitês, o que possibilita a troca
de informação e a compreensão da estratégia do Banco por
todas as partes. Essa estrutura incentiva a participação de todos
os envolvidos na definição das diretrizes estratégicas.
Outra característica da gestão do Pine são medidas como segregação de funções, que objetivam fortalecer a segurança das
operações e evitar conflitos de interesses.
O Banco é administrado por um Conselho de Administração e
uma Diretoria, e seu Estatuto Social prevê, ainda, a instituição
de um Conselho Fiscal não permanente. Em janeiro de 2007, o
Sr. Noberto Nogueira Pinheiro deixou o cargo de Diretor Pre-

Conselho de Administração

sidente e passou a exercer a função de Presidente do Conselho
de Administração.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é responsável pelo estabelecimento das diretrizes e políticas gerais do Banco, eleição dos
membros da Diretoria Executiva, determinação, supervisão
e monitoramento da gestão dos negócios, implementação
de auditoria interna e escolha de auditoria independente. É
composto por cinco membros – sendo três conselheiros independentes/externos – com mandato unificado de dois anos e
possibilidade de reeleição. Os atuais membros terão mandato
até a Assembléia Geral Ordinária de 2009.

1º semestre de 2008

Conselho
de
Adminstração

Noberto Pinheiro
Presidente

Noberto Pinheiro Jr.
Vice-Presidente

Maurizio Mauro
Membro Independente

Conselho Fiscal

Auditoria
Externa

Compliance
PWC

Luiz M. De Moura
Jorge Michel Lepeltier
André Rumi

Deloitte

Fernando Albino
Membro Externo
Presidente

Noberto N.
Pinheiro Junior

Mailson da Nóbrega
Membro Independente

Auditoria Interna
BDO

Crédito

Manuel
dos Santos

Financeiro

Clive Botelho

Planejamento
e Controle

Susana Waldeck

Comercial
Empresas

Operações
Empresas

Comercial
Varejo

Operações
Varejo

Miguel Genovese

Uilisses Alcantarilla

Wilson Carvalho

Ricardo Lachac
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Diretoria
A Diretoria é responsável pela administração dos negócios e pela
implementação das diretrizes e políticas gerais estabelecidas pelo
Conselho de Administração, bem como administração dos negócios e atividades do Banco, supervisão do cumprimento da legislação aplicável e das deliberações das assembléias, preparação
do orçamento anual e o monitoramento de sua implementação
após a aprovação pelo Conselho de Administração.

• Comitê de Controles Internos: Sua incumbência é apresentar, mensalmente, uma visão independente e objetiva sobre a
eficiência e eficácia do ambiente de controles internos, quanto às exposições a riscos diversos e à adequação das ações corretivas definidas pelos gestores.
• Comitê de Conformidade: Responsável por apresentar, mensalmente, os resultados da área de compliance quanto à adequação dos controles instituídos, normativas, entre outros.

Em 2007, foram criadas as Vice-Presidências de Varejo e Operações, para atender a setores específicos do Banco. A Diretoria é
composta por membros com mandato unificado de dois anos e
possibilidade de reeleição.

• Comitê de Operações com Pessoas Físicas: Deve apresentar,
mensalmente, informações estatísticas, projeções, tendências
de mercado ou propostas estratégicas comerciais e/ou de taxas e comissões diferenciadas.

Os currículos dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão disponíveis no site do
Banco Pine: www.bancopine.com.br/ri

• Comitê de Tecnologia: Seu objetivo é apresentar inovações
tecnológicas que afetem a indústria financeira (produtos e serviços), ocorrências sérias no ambiente de tecnologia, opções
para melhoria de performance e eficiência, e evolução das despesas com tecnologia. As reuniões ocorrem mensalmente.

Comitês
Para garantir a transparência de suas operações, o Pine vale-se
de comitês para tomar as decisões importantes em relação aos
negócios do Banco. Essa forma de gestão permite maior interação de toda a equipe e, por conseguinte, troca mais intensa de
conhecimento e informação.
A atual estrutura de comitês do Pine é a seguinte:
• Comitê Executivo: Responsável por apresentar o resultado
do Banco no mês anterior, discriminando volumes operados, receitas auferidas e o percentual de cumprimento das
metas estabelecidas, bem como por expor as ações estratégicas relativas à área administrativa. O Comitê Executivo
reúne-se quinzenalmente.
• Comitê de Crédito: Tem por objetivo assessorar o Conselho
de Administração no desempenho de suas atribuições relacionadas ao estabelecimento de normas e diretrizes a serem
observadas na análise do risco e na concessão de crédito.
Reúne-se duas vezes por semana.

• Comitê de Recursos Humanos: Encarregado das decisões
acerca do aumento do quadro funcional, das alterações de
cargo e salário dos colaboradores, da realização de cursos, do
implemento de benefícios, bem como em relação a campanhas e eventos. As reuniões são mensais.
• Comitê de Captação e de Produtos: É responsável por apresentar, a cada dois meses, a evolução dos volumes de captação
comparados com o orçamento aprovado e a concorrência, as
ações comerciais, o público alvo, as taxas praticadas, as demandas da área comercial, e os novos projetos e produtos.
• Comitê de Tesouraria e de Mercados: Apresenta, semanalmente, as carteiras ativas, passivas, descasamentos, trade
finance e linhas externas. É responsável ainda por discutir
cenários macroeconômicos e tendências de mercado, propor
estratégias de hedge, entre outros.
• Comitê Contencioso: Apresenta, a cada mês, o andamento
das ações judiciais relativas à recuperação de créditos, contingências trabalhistas, cíveis e tributárias.
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Carta do jornalista, crítico
literário, cronista, contista e
romancista Machado de Assis
ao escritor Euclides da Cunha,
em 24 de setembro de 1903.
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Compliance
A área de compliance do Banco tem como responsabilidade certificar se suas operações estão em conformidade com os requisitos do
Banco Central e demais órgãos reguladores, bem como com as normas e diretrizes internas. Tem ainda a importante missão de gerir
os riscos operacionais e legais, bem como de garantir a segurança de
informação e a prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro.

O Pine disponibiliza as divulgações de resultados trimestrais,
os fatos relevantes, os press releases, suas políticas e práticas e
outras informações institucionais em seu site de Relações com
Investidores. As demonstrações de resultados semestrais são publicadas em jornais de grande circulação.

Algumas funções do departamento de compliance foram terceirizadas, passando a ser exercidas pela PriceWaterhouse & Coopers, que atua de forma independente e mantém profissionais
no escritório principal do Banco. A PwC reporta diretamente ao
Conselho de Administração e aos acionistas controladores. Seu
enfoque é dar suporte às áreas de gestão de riscos, visando minimizar a exposição a riscos e agilizar a resposta a circunstâncias
a eles relacionadas.

Gestão de Riscos

Relações com Investidores

Risco de Mercado

No ano em que ganhou milhares de novos acionistas, o Banco estruturou uma área de Relações com Investidores em
base profissional, dedicada a atender analistas, investidores e
o público em geral. Em linha, realizou sua primeira reunião
Apimec em São Paulo, e pretende estender a reunião a outras
cidades em 2008. Realizou também roadshows na Europa e
Estados Unidos.

O Pine adotou um conjunto de metodologias de análise de
sensibilidade para avaliar o risco de mercado, que se refere
aos riscos potenciais das mudanças nos preços de mercado de
instrumentos financeiros. A análise de sensibilidade avalia a
perda potencial em receitas futuras de mudanças hipotéticas
nas taxas de juros e taxas de câmbio. O Banco possui, ainda,
um sistema de risco que possibilita rastrear diariamente seu
VaR (valor em risco).

Divulgação de Informação

Risco de Oscilação de Taxas de Juros

Com relação à divulgação de informações, o Banco Pine segue
as diretrizes e regras de transparência e as exigências dos órgãos
reguladores dos mercados financeiro e de capitais, como o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa).

A estratégia de sensibilidade a taxas de juros do Pine leva em
consideração a razão entre taxas esperadas de retorno e risco, a
exposição total de risco de taxa de juros e os requerimentos de
liquidez e capital.

O Pine possui uma gestão de risco conservadora, de forma
a limitar ao máximo a perda absoluta, sem diminuir a eficiência. Além de se apoiar nas melhores práticas vigentes no
mercado, o Banco está constantemente aperfeiçoando seus
métodos de gestão de riscos. Constituiu, para esse fim, três
comitês de risco, que são responsáveis por subsidiar as decisões da Administração.

Risco de Oscilação das Taxas de Câmbio
Sua Política de Divulgação segue a Instrução nº 358/02 da
CVM, de forma a publicar aos investidores, em tempo hábil,
dados necessários para a tomada de decisão com relação a investimentos. A norma prevê, ainda, a manutenção de sigilo das
informações que não tenham sido divulgadas ao público.

A maioria das operações do Pine é denominada em Reais. Alguns recursos, no entanto, são denominados ou indexados em
moeda estrangeira, principalmente o Dólar. O Pine tem como
política fazer o hedge de descasamentos de moeda estrangeira.
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Risco de Crédito

Risco de Liquidez

O Pine possui um Comitê de Crédito, que é responsável pela
avaliação e aprovação de empréstimos. São utilizados critérios
técnicos para aprovação de um empréstimo, inclusive avaliação
e classificação das garantias, bem como seu nível de liquidez, o
que minimiza o risco de inadimplência das operações.

O Comitê de Risco de Liquidez do Pine adota uma política
conservadora de gestão do caixa e segue um plano de contingência destinado a mitigar os riscos resultantes de perda súbita
de liquidez.

Carta do advogado e ensaísta Affonso Arinos
ao poeta, cronista, jornalista e inspetor de
ensino Olavo Bilac, em 11 de outubro de 1901
e em 13 de outubro de 1901.
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Carta do advogado, político e presidente do Brasil, Campos
Salles, ao médico, político e presidente do estado de Minas
Gerais, Silviano Brandão, em 8 de fevereiro de 1900.
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Mercado de Capitais

Em abril de 2007, o Pine iniciou a negociação de suas ações na
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), sob o ticker PINE4.
A Oferta Pública Inicial colocou
um total de 27.220.435 ações
preferenciais em circulação, que
Destaques de 2007:
perfazem 30% do capital do
• Captação de R$
Banco, e captou R$ 517 milhões.
517 milhões no
Cerca de 2,7 milhões de ações
IPO
(aproximadamente 10% da ope• Elevação de ratings
ração) foram distribuídas para
pela Moody´s,
investidores pessoas físicas.
Standard & Poor´s
e Fitch Ratings
Em 31 de dezembro de 2007, o
total de ações em circulação totalizavam 90.881.148. Como evento subseqüente, logo no início de
2008, os papéis do Banco foram incluídos no Índice Brasil – IBrX,
composto pelas ações mais negociadas na Bovespa em termos de
número de negócios e volume financeiro.

Estrutura Acionária
A partir de março de 2007, o Banco Pine passou a ser controlado
diretamente pela AMP Holding e AMP Participações, sendo que,
após a oferta pública inicial, ocorrida em maio de 2007, 30% das
ações passaram a compor as ações em circulação no mercado.

Programa de Recompra
Visando maximizar a geração de valor aos acionistas e diante da existência de reservas disponíveis, o Banco Pine criou,
em janeiro de 2008, um programa de aquisição de ações de
emissão própria. O total de ações cuja aquisição foi autorizada
representa aproximadamente 10% das ações preferenciais em
circulação no mercado

Formador de Mercado (Market Maker)
Cobertura
Ao término do ano em que abriu capital, três analistas “sell side”
cobriam o Banco Pine, divulgando relatórios fundamentalistas
sobre o banco. No período, todos fizeram uma avaliação positiva
e recomendaram a compra da ação, conforme a tabela abaixo.

Em junho de 2007, o Banco PINE, visando contribuir para o
aumento de liquidez de suas ações, contratou o Credit Suisse
como seu Formador de Mercado na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa). O Formador de Mercado é uma corretora independente que, diariamente e de forma contínua, coloca ofertas de compra e venda de ações nos pregões da bolsa.

Casa

Recomendação

Comentário

Credit Suisse

Compra

"Superando as expectativas, em grande escala, revisão do modelo e aumento do preço alvo"1

HSBC

Compra

"Bancos médios brasileiros: pequenos mas bonitos"2

Ágora

Compra

"Acreditamos que a tendência de crescimento das operações de crédito devem se
conﬁrmar em 2008 e 2009, levando a múltiplos bastante atrativos"3

1

Relatório CS – 26 de novembro de 2007.

2

Relatório HSBC – 2 de novembro de 2007.

3

Relatório Ágora – 30 de janeiro de 2008.
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os benefícios ocasionados pelo IPO, como a melhora na estrutura
de governança e maior margem para crescimento.

Política de Dividendos
A Política de Dividendos do Pine está em conformidade com a
lei 6.404/76, que prevê a distribuição de 25% do lucro líquido
ajustado durante a Assembléia Geral dos acionistas. Podem ser
considerados os lucros líquidos do exercício social relevante, lucros acumulados e as reservas de lucros.
Em 2007, o Pine distribuiu R$ 41.388 mil, 29% do lucro líquido contábil, após a contabilização da reserva legal de 5%.
Bruto (R$ milhares)
o

1 Semestre

16.385

2o Semestre

25.003

Ano 2007

41.388

A Standard & Poor’s elevou o rating do Pine de longo prazo
na Escala Nacional de brBBB para brA-. E o rating na Escala
Global de longo prazo em moeda local e estrangeira passou de
B+ para BB-. Para a Standard & Poor’s, a elevação reflete o histórico consistente de atuação no nicho em que o Banco opera,
o bom gerenciamento de risco, a adequada rentabilidade, bem
como a postura conservadora na administração da liquidez e a
bem sucedida conclusão do IPO. A conclusão acima foi similar
à da Fitch, que elevou os ratings do Banco na Escala Nacional de
longo prazo para A-(bra) e de curto prazo para F2(bra).
O Risk Bank, por sua vez, considera que a boa classificação de
risco do Banco é sustentada pela gestão conservadora, a liquidez
confortável e a qualidade da carteira.

Ratings
Em 31/12/2007

O Pine é avaliado periodicamente por seis agências de classificação de risco: Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings,
LFRatings, Riskbank e Austin Rating. A classificação atribuída
ao Banco por essas agências atesta a solidez e a transparência da
instituição e a robustez de seus negócios.
Em 2007, quatro agências elevaram a classificação do Banco. A
Moody’s alterou o rating global de depósito em moeda local de Ba3
para Ba2, e o local de A3.br para A1.br. De acordo com a agência, a
nova classificação reflete a estratégia focada do Pine, a gestão eficiente de um modelo de negócios flexível, os controles disciplinados e
uma carteira de crédito de baixo risco. A Moody’s considerou ainda

Fitch Ratings

Moody’s

Global

Global

Global

Moeda Estrangeira
Longo Prazo
B+
Curto Prazo
B
Perspectiva
Positiva

Moeda Estrangeira
Longo Prazo
Ba2
Perspectiva
Estável

Moeda Estrangeira
Longo Prazo
BBCurto Prazo
B
Perspectiva
Estável

Moeda Local
Longo Prazo
Curto Prazo
Perspectiva
Nacional
Longo Prazo
Curto Prazo
Perspectiva
Individual
Suporte

B+
B
Positiva
A-(bra)
F2(bra)
Positiva
D

Moeda Local
Longo Prazo
Perspectiva

Standard & Poor’s

Ba2
Estável

Nacional
Longo Prazo
A1.br
Curto Prazo
Br-1
Perspectiva
Estável
D
Fortaleza financeira

Moeda Local
Longo Prazo
Curto Prazo
Perspectiva

B
Estável

Nacional
Longo Prazo
Perspectiva

Br AEstável

BB-

5

Austin Rating

Risk Bank

A

10,18

L F Rating
A
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Ativos Intangíveis

A Equipe Pine
Uma equipe preparada e motivada constitui uma importante vantagem competitiva. No Pine, desenvolver, reconhecer e recompensar talentos faz parte da estratégia de crescimento. Em 2007, o
quadro de colaboradores acompanhou a curva de crescimento do
Banco, passando de 297 colaboradores próprios em 31 de dezembro de 2006 para 502 em
31 de dezembro de 2007,
um aumento de 69%.
Destaques de 2007:
• Aumento de 69% no
Com a necessidade de exquadro de colaboradores
pansão de equipe, a políti• Redefinição da política
ca de Recursos Humanos
de recursos humanos
foi redefinida, voltando seu
• Pesquisa de clima
foco ao recrutamento, ao
organizacional
desenvolvimento e à retenção de talentos. Estão sendo
implantados novos métodos
de seleção, que serão conduzidos por equipe treinada e preparada
para recrutar candidatos que tenham o perfil que o Banco procura.
Também em função de seu crescimento, o Pine preocupa-se
constantemente em aproximar os novos contratados à cultura da organização e integrá-los às equipes já existentes. Esses
processos são viabilizados por meio do desenvolvimento de
programas que proporcionem aos novos funcionários maior
contato com os diversos setores do Banco, de forma que possam entender os processos internos, o estilo de vendas, os produtos estratégicos e o perfil dos clientes Pine.

ter coesa a cultura organizacional, agilizar os processos internos
e facilitar o relacionamento entre os colaboradores.
Ainda em 2007, o Pine implementou uma ferramenta de pesquisa de clima organizacional que visou direcionar de uma maneira mais eficaz o plano de ação da área de Recursos Humanos.
Adicionalmente, este recurso servirá de suporte na elaboração
de projetos que envolvam temas como treinamento de lideranças, ambiente de trabalho e cultura organizacional. Na pesquisa
aferiu-se que mais de 80% dos colaboradores consideraram o
Banco Pine um excelente local de trabalho.
Para 2008, o desafio na área de Recursos Humanos será o de
aprimorar o programa de avaliação de desempenho para todas
as áreas do Banco.
Colaboradores por Gênero (2007)

42,2%

57,8%

Mulheres
Homens

Outro foco de atenção diante da expansão é o empenho do Banco para integrar as diversas áreas que o compõe, de modo a man-
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Remuneração e Benefícios

Colaboradores por Escolaridade
9,2% 0,8%

12,7%

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Pós-graduação /
Mestrado / Doutorado

77,3%

O Banco oferece um programa de compensação atraente e meritório: 100% dos colaboradores são elegíveis a bônus (participação dos
lucros acima do mínimo exigido por lei). O plano de participação
dos empregados nos lucros relaciona a compensação da produtividade aos resultados, visando motivar a equipe. Em 2007, o montante total de participação nos lucros foi quase oito vezes maior do
que no ano anterior. Além dos benefícios previstos em lei, o Pine
oferece também plano de previdência privada do tipo contribuição
definida, seguro de vida e assistências médica e odontológica.
Plano de Opção de Compra de Ações
O Pine instituiu, após seu IPO, um plano de opção de compra
de ações para os diretores e superintendentes elegíveis. A iniciativa é uma forma de incentivar e de reter talentos, bem como
de alinhar os interesses desses colaboradores aos do Banco. Este
plano envolve 4% do quadro de colaboradores.

Colaboradores por Faixa Etária
6,6% 1,2%

16,9%

46,2%

29,1%

Até 19 anos
De 20 a 29 anos
De 30 a 39 anos
De 40 a 49 anos
50 anos ou mais

Treinamento e Capacitação
Treinamento é uma demanda permanente sobre a área de Recursos
O Pine continua a
Humanos. Para manter um quaestreitar ainda mais o
dro de colaboradores altamente
relacionamento com
capacitados, o Pine tem investido
consistentemente em programas
seus colaboradores
de treinamento e capacitação, por
meio da Universidade Pine. Em
2007, 25% dos colaboradores receberam incentivos, que envolvem os níveis operacional, com
cursos como técnicas de apresentação e idiomas, e gerencial,
que podem ter cursos mais especializados, como MBA e pósgraduação, subsidiados pelo Banco.

Relacionamento com clientes e
fornecedores
A filosofia do Pine é manter seus clientes próximos, como forma
de melhor compreender suas necessidades para buscar as melhores soluções. Em 2008, o Banco continua a estreitar ainda mais
esse relacionamento por meio de visitas e avaliações periódicas.
No Varejo, o Banco tem realizado campanhas de aprofundamento do relacionamento com os correspondentes bancários,
de forma a incentivá-los a comercializar seus produtos.
Ter fornecedores dedicados ao bom desempenho do Banco é
também essencial para o crescimento saudável dos negócios. O
Pine contrata serviços de consultoria em várias áreas, como recursos humanos, governança corporativa, relação com investidores, entre outros. É também o único banco médio a terceirizar
totalmente os serviços de processamento de TI, como forma de
manter uma equipe enxuta, reduzir custos, aumentar a qualidade do serviço prestado - uma vez que a empresa contratada é
especialista neste segmento e adota tecnologia de ponta – além
de obter com facilidade os recursos físicos necessários ao crescimento, pois o contratado possui capacidade instalada para atender imediatamente às necessidades do Pine.
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Investimento em Tecnologia
Investir em tecnologia é primordial para garantir a agilidade e a
qualidade características do Pine.
A média e alta administração, por
exemplo, estão conectadas em
tempo integral através de aparelhos
PDA, o que proporciona agilidade e integração. Em 2007, foram

A conexão via PDA em
tempo real permite que
os comitês agilizem a
aprovação de crédito

implantados novos sistemas, que contribuem para a agilização e
a melhoria dos processos.
Em 2008, o enfoque será o aprimoramento da área de sistemas,
objetivando tornar os processos do Pine mais transparentes. Outro ponto a ser aperfeiçoado será a automatização dos processos
de negócios envolvendo todas as áreas, de forma a tornar o Banco ainda mais ágil e enxuto.

Carta do advogado,
poeta, romancista e
patrono da Academia
Brasileira de Letras,
Bernardo Guimarães,
a Bernardino José Dias
Torres, em 1863.
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Cartas do escritor Lima Barreto
à Academia Brasileira de
Letras, em 1o de julho e 28 de
setembro de 1921.
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Responsabilidade Socioambiental

O Banco Pine incentiva diversas iniciativas
culturais e esportivas. Por meio da Lei Rouanet, apoiou a publicação de livros sobre
as obras de artistas modernistas brasileiros,
como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti,
Cândido Portinari e Di Cavalcanti.
Com relação aos incentivos esportivos, o
Banco passou a destinar recursos para o
projeto “Rumo a Pequim 2008”, que é
gerido pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro, e tem como objetivo preparar atle-

O Pine destina
recursos para o
projeto “Rumo a

tas e técnicos para as Olimpíadas de Pequim. Ademais, o Banco
Pine patrocina o Instituto LOB do Tênis Feminino, programa
idealizado pelo tenista Carlos Alberto Kirmayr, e que tem como
propósito desenvolver e alçar o tênis feminino do Brasil ao nível
de competitividade mundial.

Pequim 2008”,
gerido pelo Comitê
Paraolímpico
Brasileiro

No que se refere a políticas ambientais, o Banco PINE entende
que o respeito ao meio-ambiente é fundamental e adota práticas para a implementação de uma política ambiental. Em 2007,
recebeu certificação do programa “Environmental/Sustainable
Management System – EMS/SMS”, do Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID.
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www.bancopine.com.br

O Relatório Anual 2007 é ilustrado com cartas que integram o
livro Cartas da biblioteca Guita e José Mindlin, publicado pela Editora Terceiro Nome com o patrocínio do Banco Pine por meio
da lei Rouanet de incentivo cultural. As cartas foram colecionadas pelo bibliófilo José Mindlin ao longo de sua vida e tratam de
questões pessoais, profissionais e conceituais de importantes personalidades da história brasileira das áreas de Letras, Artes Plásticas, Ciências, Política e Diplomacia entre os anos de 1647 e 1991.
Nelas estão presentes temas como a relação entre Brasil e Portugal
durante o Império, observações de viajantes, fatos históricos, além
de movimentos artísticos, como o Modernismo.

44

Pine Final.indd 44

6/10/2008 17:21:58

