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Apresentação

Neste relatório, o primeiro publicado 
em linha com as diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI), apresen-
tamos um painel das principais 
iniciativas do PINE no ano de 2011. 
Tivemos o objetivo de demonstrar 
o desempenho do Banco como uma 
instituição voltada para apoiar o 
crescimento das empresas brasi-
leiras e, ao mesmo tempo, refletir 
e expressar a evolução da nossa 
responsabilidade corporativa nos 
campos social, ambiental e econô-
mico. As conquistas e desafios vivi-
dos no último ano contribuem para 
aprimorar nossa estratégia funda-
mental, que é priorizar as relações 
de longo prazo com nossos clientes 
e crescer junto deles. 

O conteúdo deste relatório e  
as Demonstrações Financeiras es-
tão disponíveis no site de Relações 
com Investidores do PINE  
(www.bancopine.com.br/ri).

FilosoFiA 
Nossa Missão, nossa Visão e nos-
sos Valores compõem a filosofia e a 
governança corporativa do PINE e 
revelam a maneira como conduzimos 
nossos negócios.

Missão
Desenvolver e disponibilizar produ-
tos e soluções financeiras adequa-
dos às necessidades dos clientes, 
com agilidade, criatividade, seguran-
ça e transparência. 

Visão 
Crescer de maneira sustentável e 
consolidar a perenidade da Instituição, 
oferecendo as melhores soluções aos 
clientes, sempre considerando uma 
visão local e global, por meio da cons-
trução de relacionamentos éticos, 
transparentes e de longo prazo. 

VAlores
Ética, Transparência, Empreendedo-
rismo, Profissionalismo, Qualidade, 
Inovação, Parceria e Respeito em 
todos os relacionamentos. 
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lidade e qualidade, que são o nosso 
diferencial competitivo.

Expandimos a carteira de crédito em 
20% em 2011, atendendo a mais de 
600 grupos econômicos em todo o 
Brasil. Estamos presentes nos mais 
diversos setores da economia, posi-
cionados para apoiar empresas com 
alto potencial de crescimento: cerca 
de 50% da carteira de crédito estão 
distribuídos nos setores de açúcar 
e álcool, energia elétrica e renová-
vel, infraestrutura, construção civil 
e agricultura, setores fundamentais 
para a economia brasileira e nos quais 
detemos  grande expertise.

Nossa Mesa para Clientes cresceu 
40% em número de clientes ao longo 
de 2011, e acreditamos que ainda há 
muito espaço para crescer no hedging 
de fluxo de juros, moedas e commodi-
ties em nossa própria base de clientes.

Continuamos a perseguir a estraté-
gia de diversificar nossas fontes de 
captação. Nesse sentido, realizamos 
duas importantes operações no final 
de dezembro, diante de um cenário 
internacional ainda marcado pela 
incerteza. Abrimos portas para um 
novo mercado com a transação 
em formato islâmico, estabelecida 
com um banco com base no Oriente 
Médio, no valor de US$ 37,5 mi-
lhões. Fomos o primeiro banco de 
controle 100% nacional a realizar 
uma operação desse tipo. No mesmo 
período, concluímos uma captação 
de US$ 25 milhões com a agência 
multilateral francesa Proparco, com 
prazo de 10 anos, em uma evidência 
de confiança em nosso Banco. 

Outro importante marco foi a 
conclusão do aumento de capital, 
com ações compradas pelo banco 

Mensagem  
da Administração 

Olhamos o ano de 2011 e constata-
mos, com orgulho, o sucesso que o 
PINE obteve na implementação dos 
seus objetivos.

Desde o IPO, crescemos, estabele-
cemos novas parcerias e abrimos 
portas nos mercados local e interna-
cional. Os sócios que se uniram ao 
PINE são importantes catalisadores 
do desenvolvimento contínuo da 
nossa instituição. O Banco tem con-
sistentemente solidificado seu ba-
lanço e mantido rentabilidade acima 
da média de seus pares, com grande 
potencial de desenvolvimento. 

O ano de 2011 não foi diferente. 
Com importantes conquistas e 
bons resultados, ultrapassamos a 
marca de R$ 1 bilhão de patrimônio 
líquido e atingimos um lucro líquido 
de R$ 161,5 milhões. Mantivemos 
o foco na estratégia de estabelecer 
relacionamentos de longo prazo com 
os nossos clientes – grupos econô-
micos, empresários e investidores 
–, determinados a ampliar cada vez 
mais a oferta de produtos e serviços 
dentro de padrões de confiança, agi-

Com importantes conquistas e 
bons resultados, ultrapassamos a 
marca de R$ 1 bilhão de patrimônio 
líquido e atingimos um lucro líquido 
de R$ 161,5 milhões. Mantivemos 
o foco na estratégia de estabelecer 
relacionamentos de longo prazo com os 
nossos clientes

PINE
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de fomento alemão DEG – membro 
do KfW Bankengruppe, segundo 
maior banco alemão –, que passou 
a ter participação de 2,9% no 
PINE. A operação reforçou a capi-
talização do Banco e ampliou as 
oportunidades de negócios entre 
as duas instituições.

Capital e liquidez permaneceram em 
níveis elevados. Finalizamos o ano 
com 18,5% de Índice de Basileia. 
Tínhamos R$ 1,4 bilhão em caixa 
em 31 de dezembro, equivalentes a 
41% dos depósitos. 

Como resultado, em 2011, obti-
vemos upgrade de dois graus do 
nosso rating em escala global, e 
de quatro graus na nota em escala 
nacional. De acordo com relatório 
da agência Standard & Poor's, es-
sas elevações foram baseadas na 
forte qualidade de nossos ativos, 
na liquidez e capitalização adequa-
das e na geração de receitas. Além 
da elevação dos ratings, fomos 
apontados como o segundo maior 
banco em operações de commo-
dities na Cetip e o 13º no ranking 
geral de derivativos para clientes. 
Obtivemos o reconhecimento pelo 
IFC como o banco mais verde da 
América Latina e Caribe, pela nos-
sa atuação no setor de etanol.

Ao longo do ano, investimos em re-
cursos humanos, o mais importante 
pilar no desenvolvimento do Banco. 
Ampliamos o time e intensifica-
mos os treinamentos. Temos uma 
equipe de primeira linha, qualificada 
e muito experiente, que mantém 
o PINE preparado para atender o 
cliente de forma completa e para 
garantir o crescimento sustentável 
dos negócios. 

Isso foi conquistado com muito 
trabalho e uma troca constante 
com o mercado e com nossos 
stakeholders, aos quais agradece-
mos a confiança. Somos desafiados 
constantemente, o que considera-
mos extremamente positivo, porque 
são os desafios que nos estimulam 
a revisar e melhorar nossas práti-
cas e políticas, em um movimento 
permanente já inserido em nossa 
cultura. Mantemos sempre o foco na 
rentabilidade, na sustentabilidade 
de nosso negócio no longo prazo e 
em nosso papel na sociedade, em 
um âmbito maior. Nosso objetivo 
principal é agregar valor a todos os 
acionistas, clientes, investidores, for-
necedores e ao mercado em geral, e 
também contribuir para o desenvol-
vimento e a capacidade empreende-
dora dos empresários do Brasil.

O cenário que se apresenta e os 
alicerces que construímos nos 
últimos anos indicam que 2012 
será mais um ano de evolução para 
o PINE. Iniciamos o ano dispondo 
dos fundamentos necessários – 
capital, liquidez, funding e recursos 
humanos – para fazer crescer nosso 
balanço e expandir nossos negó-
cios, mantendo o equilíbrio adequa-
do entre risco e retorno.

Agradecemos a cada um dos cola-
boradores pela contribuição para os 
resultados do PINE em 2011 e pela 
dedicação para que alcancemos os 
objetivos de geração de valor alme-
jados no longo prazo. 

Cordialmente,

Noberto N. Pinheiro Júnior 

Presidente executivo
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Contexto  
macroeconômico

europA
No mercado europeu, o quadro 
econômico refletiu a continuidade 
da deterioração financeira e fiscal 
soberana dos países, tanto peri-
féricos quanto centrais. Foi o que 
ocorreu com Espanha e Itália, eco-
nomias negativamente temperadas 
pela expectativa de acordo sobre a 
renegociação (mais ou menos orga-
nizada) da dívida pública grega. 

A reação da comunidade europeia 
envolveu duas ações institucionais 
no último trimestre de 2011: a 
criação das Longer-Term Refinan-
cing Operations (LTRO) e a possível 
antecipação do European Stabiliza-
tion Mechanism (ESM) de meados 
de 2013 para julho de 2012. 

estAdos unidos
O mercado norte-americano deu con-
tinuidade à recuperação da economia 
esboçada ao longo do ano. Mesmo 
com os sinais de ligeira melhora – tais 
como inflação esperada acima do 
teto de 2% em 2012, recuperação 
da atividade econômica no fim do 
ano e aumento das projeções de 
crescimento do PIB dos EUA para 
2,7% em 2012 –, a taxa de desem-

prego fechou o ano em 8,5%, bem 
acima do seu nível de equilíbrio não 
inflacionário, igual a 5%. 

ChinA
Do outro lado do mundo, os indi-
cadores chineses fecharam 2011 
apontando para a desaceleração do 
crescimento econômico de 9,2%, 
em 2011, para 8%, em 2012. 

O crescimento médio real do PIB 
almejado pelo governo chinês 
parece se situar entre 7,5% e 8% 
ao ano. As medidas monetárias 
e fiscais chinesas são condições 
necessárias para manter o cresci-
mento do PIB chinês perto de 8%, 
em 2012 e 2013, e para sustentar 
os preços das commodities, princi-
palmente as exportadas pelo Brasil, 
ao menos nos elevados patamares 
atuais. Taxas inferiores a 8% ao ano 
poderiam levar os fundos hedge1 e 
de investimento a desalavancar as 
suas posições compradas líquidas 
especulativas (não comerciais), cau-
sando reduções abruptas e expres-
sivas nos preços das commodities 
agrícolas e não agrícolas.

BrAsil
No Brasil, a economia continuou a 
trilhar o caminho do crescimento. 
O BC brasileiro manteve a queda 
da Selic, levando-a para 11% em 
dezembro, apesar de o IPCA ter 
fechado 2011 no teto da meta de 
inflação (correspondente a 6,5%). 

1 Estratégia para minimizar o nível de ris-
co de uma determinada posição em ativos 
de investimento. Modalidade utilizada como 
instrumento de proteção contra o risco de 
variações de preços nos diversos merca-
dos de ativos reais ou financeiros, com um 
efeito similar a um seguro de preço para o 
bem ou ativo transacionado. 

A incerteza manteve-se como a principal 
marca da conjuntura econômica 
mundial em 2011, embora com grandes 
disparidades entre as regiões, com 
indicadores oscilando entre sinais de 
recuperação e a franca expansão 

PINE
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Apesar de a economia brasileira ain-
da conviver com as consequências 
de níveis de atividade muito elevados 
(taxa de desemprego dessazonali-
zada abaixo de 6% e crescimento 
anual da massa real de salários perto 
de 5%), o governo tem trabalhado 
para evitar que a expansão real do 
PIB seja inferior a 3,5% nos próxi-
mos dois anos. Para isso, medidas 
macroprudenciais de contenção à 
expansão do crédito pessoal foram 
relaxadas no final de 2011. Além das 
medidas de relaxamento da conten-
ção de crédito, o BC deu indicações, 
no final de 2011, de que continuaria 
trilhando o caminho da queda da Se-
lic rumo a 7,5%–8% durante 2012.

As estimativas correntes da Selic 
do final de 2012 estão entre 7,5% 
e 8%, mesmo que a projeção para 
a inflação no ano seguinte piore e 
convirja de 5,3% para 5,5%. Isso é 
consistente com a ideia do governo 
de atingir um juro real entre 2,5% e 
3,5% entre 2013 e 2014, buscan-
do, ao mesmo tempo, o crescimento 
médio anual do PIB mais perto de 
4% (puxado pelos investimentos cor-
porativos privados) e o câmbio entre 
R$ 1,90/US$ e R$ 2,00/US$.

Política monetária mais expansio-
nista, flexibilização monetária via 
contínua redução da Selic (até 7,5% 
em 2012), redução do recolhimento 
compulsório sobre depósitos a prazo 
direcionado para a ampliação de 
recursos destinados ao crédito au-
tomotivo e medidas de desoneração 
tributária e de crédito continuarão 
sendo utilizadas para a redução de 

custos na indústria e para o estímu-
lo do crescimento econômico via 
ampliação de investimentos.

 • Crescimento do lucro líquido de 
36,6% sobre 2010. 

 • ROAE2 atinge 17,2%.
 • Upgrade em dois graus em escala 
global pela S&P, para BB+, e em 
quatro graus em escala nacional, 
para brAA.

 • Aumento de capital com o banco 
alemão de fomento DEG, aprovado 
pelo Banco Central em janeiro de 
2012, no valor de R$ 43,7 milhões, 
equivalentes a 2,9% das ações.

 • Captação de 10 anos junto ao Pro-
parco, no valor de US$ 25 milhões.

 • Captação no formato islâmico no 
valor de US$ 37,5 milhões.

 • Alto patamar de caixa, no valor de 
R$ 1,4 bilhão, equivalentes a 41% 
dos depósitos a prazo.

 • Gap positivo de liquidez de quatro 
meses entre a carteira de crédito e 
a captação: 14 meses para o crédi-
to, ante 18 meses para a captação, 
mantidos há mais de 20 meses.

 • Contribuições positivas de todas 
as linhas de negócios nas receitas 
do ano: 63,7% de Crédito Corpo-
rativo, 24,7% de Mesa para Clien-
tes, 3% da PINE Investimentos e 
8,6% de Tesouraria.

 • Reconhecimento como o Banco 
Mais Verde da América Latina 
e Caribe, em premiação da IFC, 
membro do Banco Mundial.

2  Retorno sobre o Patrimônio Líquido – 
ROAE, na sigla em inglês (Retun on Average 
Equity) – lucro líquido de um determinado pe-
ríodo, dividido pelo patrimônio líquido médio.

O BC deu 
indicações, no 
final de 2011, de 
que continuaria 
trilhando o caminho 
da queda da Selic 
rumo a 7,5% a 8% 
durante 2012

destaques 
de 2011  
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AgênCiAs de rating eleVAM 
ClAssiFiCAção de risCo do pine

O reconhecimento do mercado em 2011 se expressou pela 
avaliação das agências de rating. Em dezembro, a agência 
Standard & Poor’s elevou a classificação do Banco em esca-
la global em dois graus, de ‘BB-’ para ‘BB+’, e também elevou 
em três graus a nota em escala nacional, de ‘brA’ para ‘brAA’, 
adicionalmente à elevação de um grau no início de 2011. 
A perspectiva para ambas as escalas é estável. A agência 
baseou seus ratings na forte qualidade da carteira de crédito 
e nos adequados patamares de liquidez, capital e resultados. 
A S&P ainda destaca a gradual diversificação das fontes de 
funding por meio de emissões externas, securitizações e do 
recente aumento de capital subscrito pelo DEG.

Em meados de 2011, a Austin Ratings elevou as classifi-
cações do PINE de ‘A’ para ‘A+’, no longo prazo, e afirmou o 
rating de curto prazo em ‘A-2’. Para a agência, a mudança 
“ampara-se na menor exposição do balanço e do resultado 
do balanço a fatores setoriais e regulatórios exógenos”. A 
Austin também enfatiza que “o banco tem mantido a co-
erência com a estratégia traçada, com foco de atuação bem 
definido, visando ampliar o cross-selling”.

A Fitch manteve a classificação concedida em 2010, que 
elevou os ratings do PINE para ‘BB-’ em âmbito internacio-
nal e ‘A’  no Brasil. De acordo com o relatório de avaliação 
divulgado na época, “desde o segundo semestre de 2009, o 
PINE retomou o foco no crescimento da carteira de crédito 
a (...) empresas e ampliou as receitas oriundas do cross-
selling com a Tesouraria, direcionadas a seus clientes, e 
de serviços de assessoria financeira”. A avaliação da Fitch 
evoluiu no primeiro semestre de 2012, com a elevação do 
rating do PINE para ‘BB’ e ‘A+(bra)’.

Periodicamente, o Banco é avaliado por seis agências de 
classificação de risco: Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Rat-
ings, Riskbank, LFRatings e Austin Rating. A classificação 
atribuída por essas agências atesta a solidez e a transparên-
cia do PINE e a robustez de seus negócios.

Ativos totais  

9.151
11.144

+21,8%

Destaques em desempenho (R$ milhões) -  
Dez./10-dez./2011

+17,1%

867
1.015

Carteira de crédito de 
empresas expandida*  

Lucro líquido  
 

ROAE (%)

5.747

+20,4%

6.921

118,3

+36,6%

161,5
14,0%

3,2%

17,2%

5.589
6.600

+18,1%

Captação total  

Patrimônio  
líquido

*Inclui títulos privados

2010

2011

PINE
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O PINE foi eleito, pelo segundo ano 
consecutivo, o melhor banco co-
mercial do Brasil pela World Finance 
Banking Awards 2011. O prêmio 
foi criado pela revista inglesa World 
Finance, produzida pela World News 
Media. O painel de seleção do World 
Finance usou uma variedade de cri-
térios para escolher os finalistas da 
premiação de 2011, entre os quais 
foram fatores marcantes:

 • soluções para clientes e otimiza-
ção do relacionamento;

 • inovação e flexibilidade;
 • manter-se à frente da 
concorrência;

 • indicadores de desenvolvimento 
do negócio;

 • estratégia e resultados.

Em um segundo momento, a 
votação foi aberta aos assinantes 
e profissionais de finanças do site 
da revista, para que apontassem 
um dos bancos selecionados. O 
prêmio é uma honra para o PINE 
e uma importante conquista e 
reconhecimento.

o BAnCo MAis Verde 
dA AMériCA lAtinA
A gestão eficiente dos recursos 
disponibilizados pela International 
Finance Corporation (IFC), membro 
do Grupo Banco Mundial, especifi-
camente o repasse de 100% da 
linha Global Trade Finance Program 
para empresas clientes do setor 
de etanol, resultou no reconhe-
cimento do PINE como The Most 
Green Bank (o banco mais verde) da 
América Latina e Caribe.

O PINE foi eleito, pelo segundo 
ano consecutivo, o melhor banco 
comercial do Brasil pela World 
Finance Banking Awards 2011

prêmios  
e reconhecimentos
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perFil

uma história 
de pioneirismo
São mais de 70 anos de experiência, 
conhecendo as empresas e 
acompanhando seu crescimento, 
entendendo e vivenciando o ciclo de 
crédito e os setores da economia



As origens do PINE evidenciam um 
amplo conhecimento do ciclo de 
crédito corporativo no Brasil, hoje 
uma expertise intrínseca à cultura 
interna, ligada à trajetória da família 
Pinheiro no mercado financeiro.

Com origem na cidade de Fortaleza, 
estado do Ceará, o primeiro negócio 
da família foi a fundação do Banco 
Central do Nordeste, no ano de 

1939. Em 1975, Noberto Pinheiro, 
junto de seus irmãos, Jaime e Nelson, 
assumiram o grupo de controle do 
Banco Mercantil de Crédito (BMC). 
Depois de se desligarem dessa ope-
ração, Noberto e Nelson investiram 
na criação, em 1997, do Banco PINE 
S.A.

Em 2005, Noberto Pinheiro assu-
miu o controle do PINE com a saída 

outuBro, 2011
Aumento de capital subscrito pelo DEG

FinAl de 2007
Foco em expandir o negócio Corporativo 
Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado 

outuBro de 2007
Criação da Mesa para Clientes 

MAio de 2007
Criação da linha de produtos da PINE Investimentos 
Abertura da agência Cayman 

2005
Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do PINE

Patrimônio líquido (R$ milhões)

Carteira de Crédito Empresas (R$ milhões)

Dez.-97

Crise 
asiática

Crise 
russa

Nasdaq Eleições 
no Brasil 

(Lula)

11 de 
setembro

Dez.-98 Dez.-99 Dez.-00 Dez.-01 Dez.-02 Dez.-03 Dez.-04 Dez.-05 Dez.-06 Dez.-07

Março, 2007 
ipo

Dez.-08 Dez.-09 Dez.-10 Dez.-11

155

18

184

62

222

121

341

126

521

140

620

136

755

152

663

171

761

209

1.214

335 2.854

801

3.070

827

4.118

825

5.747

867

6.921

1.015

História

Comunidade 
europeia

Desvalo-
rização 
do real

Crise 
mundial

PINE
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Uma estratégia apoiada em bases 
sólidas, construídas e conquistadas 
ao longo dos anos 

pilares 

Na cultura corporativa do Banco, o 
desenvolvimento dos negócios está 
pautado pela transparência e ética 
nos processos e decisões, pela 
segurança dos seus fundamentos 
financeiros e pela qualidade dos 
ativos. Pilares sólidos sustentam a 
estratégia de crescimento: 

Capitalização adequada –  
No final de 2011, o PINE apresenta-
va patrimônio de referência equivalen-
te a US$ 1,3 bilhão e atingiu 18,5% 
no Índice de Basileia e, no mesmo 
ano, estabeleceu parceria com o 
banco de fomento alemão DEG.

de Nelson Pinheiro, tornando-se 
o acionista majoritário. Atento ao 
crescimento do mercado e às opor-
tunidades para o desenvolvimento, 
o PINE abriu seu capital em 2007, 
captando R$ 517 milhões com a 
oferta de ações preferenciais. Con-
comitantemente, Noberto Pinheiro 
assumiu a Presidência do Conselho 
de Administração.  Mais uma vez, o 
Banco foi pioneiro no seu segmento.

Nos últimos anos, o PINE tem acen-
tuado ainda mais a especialização 
na concessão de créditos a clientes 

Equipe preparada e incentivada – 
Mantém investimentos firmes na 
qualificação de seus times, com 
uma política de vínculo entre incen-
tivos e meritocracia. 

Foco em clientes corporativos –  
Os processos e a estratégia de 
diversificação de produtos e serviços 
estão inteiramente voltados para 
entender e atender as necessidades 
específicas de cada grupo econômico. 

Estrutura de captação eficiente –  
O alongamento dos prazos ocorre em 
paralelo à busca permanente de diver-
sificação das fontes de captação. 

corporativos, ao mesmo tempo em 
que estruturou um leque de produ-
tos mais sofisticados para os mais 
de 600 grupos econômicos com os 
quais mantém relação permanente. 
Hoje, todos os negócios do Banco 
contribuem de forma importante 
para as receitas, como as opera-
ções elaboradas pela PINE Investi-
mentos e pela Mesa para Clientes.

Assim, são mais de 70 anos de ex-
periência, conhecendo as empresas 
e acompanhando seu crescimento, 
entendendo e vivenciando o ciclo de 
crédito e os setores da economia.

13
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estrAtégiA

Crescer com os 
clientes
Agilidade, relacionamentos de longo prazo e 
transparência definem a identidade do PINE





O movimento de consolidação do 
setor bancário brasileiro ocorrido 
nos últimos anos levou à redução 
na disponibilidade de crédito e 
instrumentos financeiros para 
empresas. O PINE anteviu a neces-
sidade que essas empresas teriam 
por crédito e por um banco que 
entendesse completamente suas 
demandas e contribuísse parti-
cipando do desenvolvimento dos 
grupos econômicos brasileiros.

Assim, desenvolveu sua estraté-
gia de atendimento completo a 
grandes empresas, focada em três 
áreas de negócios: Crédito Corpo-
rativo, com produtos de crédito e 
financiamento; Mesa para Clientes, 
com produtos de administração 
de riscos e hedge; e PINE Inves-
timentos, focada em produtos de 
Investment Banking e Investment/
Wealth Management.

A estratégia estabelecida e a habi-
lidade desenvolvida pelo PINE para 
entender profundamente os clientes 
e antecipar suas necessidades leva-
ram, em uma evolução natural, a um 
crescimento das receitas do Banco 
provenientes de operações comple-
mentares ao crédito, que atingiram 
36% no final de 2011. 

Pensada como uma parceria, a 
estratégia do PINE envolve rela-
cionamentos duradouros e com 
benefícios mútuos. Os processos 
estão direcionados para atingir um 
conhecimento profundo de cada 
grupo econômico, entendendo suas 
histórias e seus negócios, de modo 
a chegar a soluções que os atendam 
de forma completa.  

Ao ampliar a oferta e a diversifi-
cação de instrumentos de crédito 
corporativo para oferecer um 
atendimento completo ao cliente, 
com soluções diferenciadas e feitas 
sob medida, o PINE tem marcado 
presença nos setores mais diversos 
da economia brasileira. 

distriBuição geográFiCA
Com sede em São Paulo (SP) e pre-
sença nas principais capitais e polos 
de negócios (ver mapa na próxima 
página), a rede de originação se 
completa com a agência nas Ilhas 
Cayman. A estratégia de negócios 
do PINE não é dependente de uma 
ampla rede de agências, já que a 
equipe está organizada regionalmen-
te e o Banco está constantemente 
monitorando e visitando seus clien-
tes, o que beneficia sobremaneira a 
estrutura de seus custos fixos. 

equipe de originAção
Cada officer de originação atende 
um número reduzido de grupos 
econômicos, em média dez. Esse 
modelo de negócios possibilita uma 
convivência estreita dos profissio-
nais com cada cliente de sua cartei-
ra. O resultado dessa proximidade 
com os clientes é a rápida identifi-
cação tanto das necessidades dos 
clientes quanto das oportunidades 
de negócio para o Banco.

Crédito Corporativo

Mesa para Clientes

Tesouraria

PINE Investimentos

67,0%

63,7%

24,7%

22,9%

7,3%

8,6%

2011

2010

3,0%

2,9%

Linhas de negócios

PINE
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Modelo de negócios – O foco é sempre o cliente

Rede de originação – distribuição geográfica (2011) 

78%

10%

6%

5% 1%

Sudeste 78%

Centro-Oeste 10%

Sul 6%

Nordeste 5%

Norte 1%

01  Estado de São Paulo 
São Paulo – matriz 
Campinas 
Ribeirão Preto 
São José do Rio Preto

02  Ceará 
Fortaleza

03  Mato Grosso  
Tangará da Serra

04  Minas Gerais 
Belo Horizonte 

05  Paraná 
Curitiba

06  Pernambuco 
Recife

07  Rio Grande do Sul 
Porto Alegre

08  Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro

09 Cayman

09

01

06

05

03

07

02

04

08

Cliente

Distribuição

Moeda Local

Moeda 
Estrangeira

Mercado de 
Capitais

Underwriting

Assessoria 
Financeira

Fundos de 
Crédito Privado 

Fundos 
Exclusivos 

Gestão de 
Carteiras 

Swap

Swaps Estruturados Opções

NDF

Private 
Placements

Moeda Local 
Repasses

Repasses 
BNDES 

Compror/Vendor
ACC/ACE

Exportação 
Finimp 

Carta de 
Crédito 

Resolução 
2.770 

Empréstimos 
Sindicalizados e 

Estruturados

Fianças

Pricing de Ativos 
e Passivos

Juros

Moedas

Commodities

Renda Variável 

Private 
Placements 

CDsCDIs
LCIs

CCBs

RDBs

LCAs

CDBs

CRIs

Eurobonds

Letras 
Financeiras

Debêntures
Gestão  

de Liquidez

Trading

Moeda
Estrangeira

Trade Finance

Financiamentos 
Estruturados

Fianças

Assessoria 
Financeira

Investment/ 
Wealth 

Management

Structured/ 
Project 
Finance

Juros

Commodities

Moedas

Tesouraria

PINE 
Investimentos

Mesa para 
Clientes

Crédito
Corporativo

A estratégia  
de negócios do  
PINE não é 
dependente de 
uma ampla rede 
de agências, já 
que a equipe 
está organizada 
regionalmente 
e o Banco está 
constantemente 
monitorando  
e visitando seus 
clientes

Conta Garantida
Capital de Giro
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Carteira de crédito por setor 

Setor 2010 2011

Açúcar e álcool 14% 19%

Infraestrutura 13% 10%

Construção civil 6% 9%

Energia elétrica e renovável 10% 8%

Agricultura 9% 7%

Comércio exterior 3% 6%

Transporte e logística 6% 6%

Processamento de carne 4% 4%

Alimentos 2% 3%

Telecom 3% 3%

Serviços especializados 3% 3%

Metalurgia 2% 3%

Veículos e peças 3% 3%

Bebida e tabaco - 2%

Instituição financeira 5% 2%

Farmacêutica e cosmética 3% -

Químicos - 2%

Outros 14% 10%

linhas de 
negócios

Crédito CorporAtiVo
Apoiado em seu amplo conheci-
mento sobre o ciclo de crédito cor-
porativo no Brasil, o PINE construiu 
a base de seu relacionamento com 
os clientes nessa linha de negócios, 
da qual provêm cerca de 60% de 
suas receitas. 

A carteira de crédito do PINE é 
pulverizada nos variados segmentos 
da economia, nos quais o Banco 
opera de forma conservadora e 
diversificada e tem mantido a dis-
tribuição relativamente constante 
(ver quadro acima). Cerca de 50% 
estão distribuídos em setores que, 
historicamente, mantêm trajetória 
de expansão, como açúcar e álcool, 
energia elétrica e renovável e agricul-
tura, e também em setores que vêm 
apresentando crescimento notável e 
consistente nos últimos anos.

O PINE mantém relacionamento 
com mais de 600 grupos econô-
micos, dos quais 69% apresentam 
faturamento anual acima de R$ 500 
milhões. As operações de crédito 
para esses clientes caracterizam-
-se por ser de curto prazo – 52% 
do portfólio vencendo em menos de 
360 dias –, por ser cuidadosamente 
formalizadas e estruturadas, em sua 
grande maioria, com garantias reais, 
como forma de trazer segurança e 
robustez para o balanço (ver gráfi-
cos na próxima página).

O PINE atende às necessidades 
das empresas com Capital de 
Giro, Conta Garantida, Repasse do 
BNDES, Fianças, Pré-Pagamento 
de Exportação, Carta de Crédito, 
Resolução 2.770, Compror, ACC e 
ACE, Finimp, Empréstimos Sindica-
lizados e Empréstimos Estrutura-
dos, tanto em moeda local quanto 
em estrangeira.

PINE
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Carteira de crédito – faturamento 
anual por clientes 

Até R$ 150 milhões 15%

R$ 150 milhões a R$ 500 milhões 16%

R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 17%

Mais de R$ 1 bilhão 52%

52%

15%

16%

17%

Vencimentos do 
portfólio de crédito

De 0 a 90 dias 26%

De 91 a 360 dias 26%

Acima de 360 dias 48%

26%

26%

48%

Mix das garantias

Alienação fiduciária de produtos 46%

Recebíveis 31%

Alienação fiduciária de imóveis 18%

Aplicações financeiras 3%

Fiança 2%

46%

31%

3% 2%

18%

Análise e ConCessão 
de Crédito
A tradição de agilidade na conces-
são e severidade nos processos de 
estruturação, aprovação e monito-
ramento dos créditos, assim como 
suas garantias e demais processos 
de formalização, assegura ao Banco 
o controle eficiente da qualidade 
da carteira de crédito e uma rápida 
resposta aos clientes.

A mecânica do processo é compar-
tilhada por três setores internos – 
além da área de Análise de Crédito, 
estão envolvidas as de Formaliza-
ção e Jurídico, focadas na avaliação 
e formalização de garantias e con-
tratos. As decisões sobre a estrutu-
ração e a concessão são atribuídas 
ao Comitê de Crédito, instância 
exclusiva de discussão e aprova-
ção – unânime e em colegiado – de 
operações para clientes. Realizadas 
duas vezes por semana, as reuniões 
do Comitê têm como obrigatória a 
presença do presidente do Conse-
lho ou do presidente executivo.

Um conjunto de sistemas de 
informação sofisticado  ancora o 
acompanhamento dos contratos, 

A carteira de crédito do PINE, 
responsável por cerca de 60% das 
receitas, é pulverizada nos variados 
segmentos da economia
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concentrado no Portal do Cliente. 
Ele permite o monitoramento e a 
análise constantes do desempenho 
das empresas e das estruturas das 
operações antes, durante e após a 
concessão de crédito, assim como o 
mapeamento dos setores econômi-
cos em que atuam.

Mesa para Clientes
Montada para oferecer uma alter-
nativa na redução de riscos de mer-
cado para as empresas que operam 
com o PINE, a Mesa para Clientes 
conta com experiência adquirida 
ao longo dos últimos anos, que a 
qualifica a reagir de maneira rápida 
às condições de mercado, com 
produtos de hedge para empresas. 
Importante ressaltar que não há 

operações com derivativos exóticos 
ou que não façam parte do foco de 
negócios dos clientes.

Os mercados de atuação concen-
tram-se, principalmente, em juros, 
moedas e commodities. Oferece, 
entre os principais produtos de de-
rivativos, o Non Deliverable Forward 
(NDF), estruturas de opção e swaps. 
Todas as operações são realizadas 

Processo de aprovação de crédito

atuação
 • Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, 
graças ao baixo número de clientes por officer: 
cada um atende apenas 10 grupos econômicos, em 
média.

 • Equipe de originadores organizada regionalmente, o 
que garante informações de crédito extremamente 
atualizadas.

 • Relacionamento com mais de 600 grupos 
econômicos.

 • Originação organizada em 11 agências, divididas 
em 14 plataformas de negócios, nos principais 
centros econômicos do país.

 • O PINE possui um time de cerca de 30 analistas 
de crédito, que garantem inteligência setorial na 
análise.

 • Processos eficientes de empréstimo e de garantias, 
documentação e controles, que resultam em um ín-
dice de inadimplência na faixa histórica mais baixa.

CoMitê de Crédito 
 • Periodicidade: 2 vezes por semana.
 • Quorum mínimo: quatro membros – obrigatória a 
presença do presidente do Conselho ou do presi-
dente executivo

Membros:
 • Presidente do Conselho
 • CEO
 • Vice-presidente de Corporate Banking
 • Vice-presidente de Operações
 • Diretora de Crédito

Participantes:
 • Diretor Executivo da Mesa de Clientes
 • Analista de Crédito
 • Outros membros do Corporate Banking

proCesso de aprovação de Crédito: esteira eletrôniCa 

Originação 
do crédito 

Análise de crédito, visita a 
clientes, atualização de dados, 
interação com a equipe interna 
de análise

Opinião sobre o volume 
da operação, garantias, 
estruturas etc.

Exposição  
das propostas  
ao Comitê

Officer de 
Originação Analista de Crédito

Superintendentes 
de Originação e 
Análise de Crédito

Diretor e 
Analistas de 
Crédito

Processo de 
tomada de decisão 
centralizada e em 
colegiado

Comitê  
de Crédito  
(cinco membros)

PINE
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com empresas que possuem opera-
ções de crédito no PINE com clas-
sificação de risco entre AA e C. Os 
eventuais descasamentos gerados 
pela Mesa para Clientes são inteira-
mente administrados pela Tesoura-
ria, que realiza o hedge das opera-
ções por meio da BM&FBovespa ou 
diretamente com contrapartes, por 
meio de mercado de balcão.

Em 2011, a Mesa para Clientes con-
tribuiu com 24,7% das receitas do 
Banco e manteve a trajetória de ex-
pansão planejada. O total do valor no-
cional da carteira de derivativos com 
clientes atingiu R$ 3,7 bilhões em 31 
de dezembro de 2011, enquanto o 
MtM da carteira encerrou o trimestre 
no valor de R$ 156,7 milhões. Con-
siderando stress test realizado na 
carteira de derivativos com clientes 
do PINE, em um cenário extrema-
mente negativo – com apreciação do 
dólar de 20% e queda no preço das 
commodities de 30% -, o risco de 
crédito potencial com clientes nesse 
portfólio seria de R$ 333 milhões. Tal 
resultado demonstra que a carteira 
de derivativos é bem balanceada e 
que, mesmo sob cenário de estresse 
de mercados, representa uma baixa 
exposição de crédito.

Segundo ranking da Cetip, publi-
cado em dezembro de 2011, o 
Banco está classificado entre as 13 
maiores instituições em operações 
de derivativos para clientes e é o 
segundo maior em commodities 
para clientes.  

pine inVestiMentos
Com foco em desenvolver solu-
ções customizadas nas áreas de 
mercado de capitais, assessoria 
financeira e gestão de recursos, o 
PINE ampliou os investimentos e 

a dedicação para a expansão da 
PINE Investimentos, uma relevante 
fonte de geração de receitas junto 
aos mais de 600 grupos econômi-
cos cobertos pela Instituição.

Com uma equipe altamente qualifi-
cada e com profundo conhecimento 
do mercado, atua como consultora 
– e não contraparte –, atendendo 
aos interesses e necessidades dos 
clientes de forma customizada 
e alinhada com as demandas do 
mercado. Um de seus objetivos é 
a prestação de serviços de asses-
soria financeira personalizada, de 
alto valor agregado, oferecendo 
recursos e alternativas para rees-
truturação financeira e de capital, 
que demanda soluções complexas 
e relacionamento de longo prazo, 
de forma alinhada com os perfis e 
expectativas dos clientes, nas áreas 
de Mercado de Capitais, Assessoria 
Financeira e Gestão de Recursos. 

Os resultados gerados pela PINE 
Investimentos têm por objetivo con-
tribuir com a estratégia de diversifi-
cação de receitas do Banco. Nesse 
sentido, os esforços da equipe são 
na direção de gerar negócios e au-
mentar sua participação no total de 
receitas. Em 2011, a PINE investi-
mentos estruturou e emitiu mais de 
R$ 1 bilhão em operações, utilizan-
do instrumentos como debêntures, 
bônus de subscrição, bonds, FIDCs, 
CCBs e CRIs. No total, foram reali-
zadas 11 operações de underwri-
ting no ano. 

MesA de distriBuição
Complementando as linhas de 
negócio da PINE Investimentos, a 
Mesa de Distribuição foi desenvol-
vida para atender às necessidades 
dos investidores, fornecendo tanto 
alternativas de investimentos tra-
dicionais quanto produtos vincu-
lados à plataforma de originação 
de Crédito Corporativo, mercado 
de capitais, gestão de recursos e 
outras operações estruturadas. 
Os produtos estão classificados 
por perfis – family offices, pessoas 
físicas, empresas, asset managers, 
instituições financeiras, fundos de 
pensão e investidores estrangeiros.

Carteira de derivativos por 
mercado de atuação

Moeda 61%

Juros 31%

Commodities 8%

61%

31%

8%
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deseMpenho 

sólidas 
conquistas 
financeiras 
Capital e liquidez permanecem em 
níveis elevados, e patrimônio líquido 
ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão 





Na apuração dos resultados de 
2011, os principais fatores que 
colaboraram para o crescimento do 
PINE foram a expansão da carteira 
de crédito e a contribuição da Mesa 
para Clientes. O patrimônio líquido 
ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão, 
um crescimento de 17,1% em 
relação a dezembro de 2010. O Re-
torno Anualizado sobre o Patrimônio 
Líquido Médio (ROAE, na sigla em 
inglês) atingiu 17,2% no final do 
exercício de 2011, um aumento 
de 3,2 pontos percentuais sobre 
2010. O lucro líquido do período foi 
de R$ 162 milhões, 36,6% acima 
do ano anterior.

MArgeM FinAnCeirA
Em 2011, o resultado da interme-
diação financeira antes de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa 
atingiu R$ 427 milhões, e a margem 
de intermediação financeira atingiu 
6,4% no ano.

reCeitAs de prestAção 
de serViços
No total de 2011, as receitas de 
prestação de serviços apresen-
taram crescimento, influenciadas 

Desempenho financeiro 

  2011 2010 12M 

Resultado e rentabilidade

Lucro líquido  (R$ milhares) 161.514 118.270 36,6%

ROAE anualizado 17,2% 14,0% 3,2 p.p.

ROAAp1 2,6% 2,3% 0,3 p.p.

Margem financeira antes de PDD 6,4% 7,4% -1,0 p.p.

Margem financeira após PDD 5,1% 6,0% -0.9 p.p.

Balanço patrimonial (R$ milhares)

Ativo total 11.143.527 9.150.547 21,8%

Carteira de crédito total2  7.020.528 6.015.846 16,7%

Risco de crédito e títulos 
privados de empresas³  6.920.526 5.746.649 20,4%

Ativos ponderados pelo risco  6.913.560 5.473.250 26,3%

Depósitos totais4  3.794.166 3.698.360 2,6%

Captação total  6.600.375 5.588.883 18,1%

Patrimônio líquido  1.015.081 867.132 17,1%

Qualidade da carteira

Non-performing loans – 15 dias 0,4% 0,3% 0,1 p.p.

Non-performing loans – 60 dias 0,4% 0,1% 0.3 p.p.

Non-performing loans – 90 dias 0,3% 0,1% 0,2 p.p.

Cobertura da carteira 3,6% 2,5% 1,1 p.p.

Desempenho

Índice da Basileia 18,5% 17,4% 1,1 p.p.

Índice de eficiência 37,2% 33,9% 3,3 p.p.

Lucro por ação (R$)  1,87  1,41 32,6%

Valor patrimonial por ação (R$)  11,72  10,33 13,45%

1 Ativos ponderados pelo risco.
2 Inclui fianças e debêntures.
3 Inclui fianças.
4 Inclui LCA.

PINE
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principalmente pelo aumento das 
receitas relacionadas a crédito. 
No ano, as receitas da PINE Inves-
timentos ficaram em linha com o 
orçado, com expansão de 16,9% no 
período, para R$ 14,9 milhões.

despesAs de pessoAl 
e AdMinistrAtiVAs 
Acompanhadas continuamente, as 
despesas são controladas rigorosa-
mente em cada item. As despesas 
de pessoal e administrativas apre-
sentaram aumento no ano, como 
consequência do investimento em 
gestão de pessoas, contratações e 
crescimento do negócio. 

ÍndiCe de eFiCiênCiA 
O índice de eficiência recorrente 
em 2011 atingiu 37,2%, ante os 
32,4% de 2010. As despesas não 
recorrentes do período tiveram influ-
ência, principalmente, dos serviços 
jurídicos ligados ao êxito na causa 

Carteira de crédito 
 

  Dez.-11 Dez.-10 12M (%)

Capital de giro  3.285.881  3.358.313 -2,2

Repasses BNDES  873.177  832.529 4,9

Repasses 3.844 (antiga 2.770)  9.616  13.495 -28,7

Trade finance  767.623  520.322 47,5

Fiança  1.687.365  1.021.990 65,1

Total de empresas 6.623.662 5.746.649 15,3

Títulos privados1  296.864  - -

Total de empresas com títulos privados 6.920.526 5.746.649 20,4

Carteira adquirida2  21.779  92.459 -76,4

Risco total de empresas ajustado 6.942.305 5.839.108 18,9

1 Inclui debêntures.
2 Carteira de crédito adquirida de instituições financeiras com coobrigação.

da mudança da base de cálculo da 
Cofins e provisões relacionadas à 
saída do negócio de Varejo, ocorrida 
no início de 2008.

Crédito CorporAtiVo
A carteira de crédito de empresas 
expandida, que inclui títulos priva-
dos, atingiu R$ 6,9 bilhões em 31 
de dezembro, 20,4% superior ao 
mesmo período do ano anterior. A 
carteira de trade finance foi des-
taque, com aumento de 47,5% no 
ano, atingindo R$ 768 milhões. As 
fianças apresentaram incremento 
importante, de 65,1%, no ano, 
atingindo saldo de R$ 1,7 bilhão. A 
carteira de capital de giro, somada 
à carteira de títulos privados, que 
tem características semelhantes, 
apresentou crescimento de 6,7% 
no ano. O prazo médio da carteira 
de empresas atingiu 14 meses em 
dezembro de 2011. 

17,1%
Em 2011, os principais fatores que
colaboraram para o crescimento do
PINE foram a expansão da carteira
de crédito e a contribuição da Mesa
para Clientes. O patrimônio líquido
ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão,
um crescimento de 17,1%
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quAlidAde dA CArteirA de 
Crédito 

No 4º trimestre de 2011, após 
profunda análise e avaliação das 
metodologias de ratings disponíveis 
no mercado, o Banco contratou a 
ferramenta RiskAnalyst, da Moody’s 
Analytics. Para mensurar os potenciais 
impactos da adoção dessa metodo-
logia na carteira de crédito, o PINE 
realizou inúmeros estudos ao longo do 
processo de contratação, em 2011. 
Essa metodologia será utilizada como 
mais um parâmetro de classificação 
dos clientes.

Paralelamente, utilizando o resultado 
extraordinário advindo do êxito na 
causa da Cofins para reforçar ainda 
mais o balanço, no final de 2011, o 
PINE constituiu R$ 26,7 milhões em 
provisões, que se somam à provisão 
adicional de R$ 18,2 milhões constitu-
ída em dezembro de 2010, elevando 
o saldo da provisão adicional para R$ 
44,9 milhões. Com isso, a cobertura 
da carteira de crédito total encer-
rou 2011 em 3,6%, ante 2,5% em 
dezembro de 2010. Por sua vez, a co-
bertura da carteira D-H fechou o ano 
em 91%, e sobre a carteira vencida, 
em 260%. 

Já os índices de Non-Performing 
Loans apresentaram queda em rela-
ção ao trimestre anterior: o índice de 
parcelas em atraso acima de 15 dias 
ficou em 0,4%, ante 0,7% em setem-
bro, e o índice acima de 60 dias ficou 

em 0,4%, ante 0,5% em setembro. 
Considerando-se os contratos totais 
em atraso acima de 15 dias, o indica-
dor passou de 2,1%, em setembro, 
para 1,3%, no fechamento do ano. 

CAptAção

O total de captação, excluindo cessão 
de crédito, atingiu R$ 6,6 bilhões em 
dezembro de 2011, um crescimento 
de 20,4% em relação a dezembro de 
2010. No mercado local, o saldo de 
depósitos a prazo, incluindo Letras de 
Crédito do Agronegócio (LCA) e Imobi-
liário (LCI), atingiu R$ 3,6 bilhões, 7,2% 
acima do registrado em 2010. 

Já no mercado internacional, mesmo 
diante das incertezas do cenário 
externo, o PINE efetuou operações 
estratégicas para os negócios no 
longo prazo, tanto do ponto de vista da 
relevância das instituições quanto da 
extensão prolongada do prazo. Junto 
à Proparco, instituição francesa de fo-
mento presente no Brasil, captou US$ 
25 milhões, em um prazo de dez anos. 
Em um movimento inédito no segmen-
to de instituição financeira de controle 
100% brasileiro, efetuou a primeira 
captação no formato islâmico, com um 
banco com base no Oriente Médio, no 
valor de US$ 37,5 milhões, e os recur-
sos ingressaram no primeiro trimestre 
de 2012.

A estratégia de diversificação es-
tende-se à captação, ancorada nos 
relacionamentos que o PINE man-
tém com mais de 60 bancos corres-
pondentes, permitindo que acesse 
diversas fontes e modalidades de 
captação de recursos no exterior, 
incluindo agências multilaterais. O 
Banco realiza o hedge de 100% das 
suas captações externas.

Carteira por níveis de risco

AA-C 96,2%

D-H 3,8%

96,2%

3,8%

dez.-11

Evolução do índice da cobertura 
da carteira de crédito

Dez. 
2010

Mar. 
2011

Jun. 
2011

Set. 
2011

Dez. 
2011

2,5% 2,7% 2,7% 2,9%

3,6%

O total de captação, excluindo  
cessão de crédito, atingiu R$ 6,6 
bilhões em dezembro de 2011, um 
crescimento de 20,4% em relação a 
dezembro de 2010
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Composição das captações (R$ milhares) 

  Dez.-11 Dez.-10 12M (%)

Captação local 4.075.602  3.719.104 9,6%

Depósitos à vista  111.826  41.685 168,3%

Depósitos interfinanceiros  105.885 320.108 -66,9%

Depósitos a prazo + LCA + LCI 3.576.455  3.336.567 7,2%

Pessoa física 250.326  214.381 16,8%

Pessoa jurídica 1.196.298  1.529.824 -21,8%

Institucionais 2.129.831  1.592.362 33,8%

FIDC 281.436                  20.744 1256,7%

Repasses + trade finance 1.619.858  1.206.075 34,3%

BNDES  867.260 829.006 4,6%

Trade finance  685.842 326.139 110,3%

Repasses no exterior 66.756  50.930 31,1%

Captação externa  848.542  511.626 65,9%

Mercado de capitais  245.944 194.084 26,7%

Multilaterais  352.911 159.663 121,0%

Outros private placements e 
empréstimos sindicalizados  249.687 157.879 58,2%

Subtotal 6.544.002  5.436.805 20,4%

Cessão de crédito 56.373 152.078 -62,9%

Total 6.600.375  5.588.883 18,1%

Captações do exterior (em US$ milhões) 

Data da operação Data de 
vencimento

Prazo 
(meses) Emissão Tipo Lender/Arranger Valor emitido 

3/1/2012 19/12/2012 12 Privada Senior Debt Al Rajhi Bank/Citibank, 
Commerzbank/JP Morgan 37,5

26/1/2011 15/1/2013 24 Privada A/B Loan – B Santander/WestLB/Standard Bank 91

24/6/2008 15/10/2013 65 Privada Senior Debt FMO 40

28/12/2007 15/10/2013 71 Privada Senior Debt FMO 40

26/1/2011 15/1/2014 36 Privada A/B Loan A ICC 15

20/6/2007 15/6/2014 85 Privada Senior Debt Wachovia/Opic 15

26/11/2007 21/11/2014 85 Privada Senior Debt National City Bank/Opic 20

2/1/2007 29/12/2016 122 Privada Subordinated Debt DEG 15

2/2/2010 6/1/2017 84 Pública Subordinated Debt Public 125

28/12/2011 30/4/2022 120 Privada Senior Debt Proparco 25
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Liquidez e casamento 
de ativos e passivos
Historicamente, o PINE mantém uma 
política conservadora em relação ao 
seu caixa. Em 31 de dezembro de 
2011, o caixa manteve-se em pata-
mares confortáveis e representava R$ 
1,4 bilhão, equivalentes a 41% dos 
depósitos a prazo na data.

A mesma política se aplica à gestão 
de ativos e passivos. As fontes de 
captação de recursos são alinhadas 
em prazo e custo aos respectivos 
portfólios de operações ativas. En-
quanto o prazo médio ponderado da 
carteira de crédito é de 14 meses, o 
prazo da captação é de 18 meses. 

estrutura de capitaL
Em 2011, o Índice de Basileia 
atingiu 18,5%, um marco bastante 
confortável e muito acima do pata-
mar mínimo regulatório, de 11%.

Parcelas de riscos ponderados e Índice de Basileia (R$ milhares) 

  Dez.-11 Dez.-10

Patrimônio de referência (PR)  1.313.674 1.087.291 

Nível I  1.016.629 861.152 

Índice de Basileia 14,3% 13,8%

Nível II 297.045 226.139 

Índice de Basileia 4,2% 4,5%

Patrimônio de referência exigido (PRE) 781.922 688.383 

Risco de crédito 760.492  601.393 

Risco de mercado  11.749 17.761 

Risco operacional  9.681 69.229 

Excesso de PR 531.752 398.908 

Índice de Basileia (%) 18,5% 17,4%

resuLtados 
extraordinários
Em 2011, o Banco obteve êxito na 
ação judicial movida com o objetivo 
de questionar o alargamento da base 
de cálculo da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins). Esse êxito produziu reflexos 
nos resultados do último trimestre 
de 2011. O impacto líquido relativo à 
conclusão dessa ação judicial é de R$ 
109 milhões. O PINE utilizou a maior 
parte dos recursos para constituir 
provisões extraordinárias e adicio-
nais em diversas linhas do balanço, 
tornando-o ainda mais sólido. 

Adicionalmente, a base de cálculo 
da Cofins passa a ser menor, geran-
do uma economia bruta trimestral 
de aproximadamente R$ 3 milhões.

Em 31 de 
dezembro de 2011, 
o caixa manteve- 
-se em patamares 
confortáveis e 
representava 
R$ 1,4 bilhão
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Balanço patrimonial (R$ milhares) 

Dez.-11  Dez.-10 12M 

Ativo 11.143.527  9.150.547 21,8%

Disponibilidades  114.010  91.821 24,2%

Aplicações interfinanceiras de liquidez  496.070  73.835 571,9%

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 5.124.988  3.807.632 34,6%

Relações interfinanceiras 12.678  2.730 364,4%

Operações de crédito 4.979.926  4.841.778 2,9%

(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa  (173.070) (116.082) 49,1%

Operações de crédito – líquido 4.806.856  4.725.696 1,7%

Outros créditos  578.820 436.153 32,7%

Permanente 10.105  12.680 -20,3%

Investimentos 159 159 0,0%

Imobilizado de uso 7.471  9.229 -19,0%

Intangíveis 2.475  3.292 -24,8%

Passivo  10.128.446  8.283.415 22,3%

Depósitos 3.483.529  3.151.931 10,5%

Captações no mercado aberto 3.190.416  2.358.840 35,3%

Recursos de aceites e emissão de títulos  655.096 688.782 -4,9%

Relações interfinanceiras/interdependentes 8.788  26.126 -66,4%

Obrigações por empréstimos e repasses 2.101.157  1.375.933 52,7%

Instrumentos financeiros derivativos  113.398 133.729 -15,2%

Outras obrigações  522.671 526.974 -0,8%

Resultado de exercícios futuros 53.391  21.100 153,0%

Patrimônio liquido  1.015.081  867.132 17,1%

Passivo + patrimônio líquido  11.143.527  9.150.547 21,8%
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goVernAnçA CorporAtiVA

Boas práticas 
integram  
o dia a dia 
PINE migra para o nível 2 de governança  
da BM&FBovespa





Os processos de governança corpo-
rativa estão formalizados em uma 
dinâmica que integra os comitês à 
liderança do Conselho Administra-
tivo em assuntos estratégicos e 
no aperfeiçoamento dos controles 
de gestão. A evolução nas boas 
práticas estabeleceu novos marcos 
em 2011, em uma demonstração do 
compromisso permanente com os 
acionistas e com o mercado em ge-
ral. No final do ano, foi aprovado o in-
gresso no Nível 2 de governança da 
BM&FBovespa. No mesmo período, 
foi constituído o Comitê de Auditoria, 
a ser implementado em 2012.

Em 2007, antecipando-se às institui-
ções de seu porte, o Banco tornou-se 

uma companhia de capital aberto, 
listada no nível 1 de governança da 
Bolsa de Valores de São Paulo. Desde 
então, adotou políticas ativas de boas 
práticas, formalizadas em estatuto, 
entre as quais se destacam: 

 • eleição de três membros indepen-
dentes e um membro externo no 
Conselho de Administração;

 • concessão de 100% de tag along 
para todas as ações, inclusive as 
preferenciais;

 • adoção de procedimentos de 
arbitragem para rápida solução em 
caso de disputas;

 • presença de Conselho Fiscal, 
sucedido em 2012 pelo Comitê 
de Auditoria;

 • organização de estrutura interna 
de compliance e auditoria;

 • divulgação simultânea e trimestral 
de resultados nos dois padrões 
contábeis, BR GAAP e IFRS.

CoMitê de AuditoriA
Em decisão aprovada no final de 
2011, a constituição do Comitê 
de Auditoria, em substituição ao 
Conselho Fiscal, torna ainda mais 
presentes os mecanismos de con-
trole e acompanhamento. O comitê, 
formalizado em maio de 2012, é 
composto por um dos membros in-
dependentes do Conselho de Admi-
nistração, um membro indicado pelo 
Conselho e um terceiro membro 
indicado por acionista minoritário. 
Compete ao Comitê zelar pela:

 • qualidade e integridade das De-
monstrações Financeiras;

 • cumprimento das exigências legais 
e regulamentares;

 • atuação, independência e qualida-
de do trabalho das empresas de 
auditoria independente;

 • atuação, independência e qua-
lidade do trabalho da Auditoria 
Interna; 

 • qualidade e efetividade dos sis-
temas de controles internos e de 
administração de riscos.

estruturA de 
goVernAnçA
A estrutura de governança cor-
porativa do PINE está alinhada às 
melhores práticas vigentes e atende 
às demandas inerentes ao mercado 
em que atua. Em consonância com a 
estratégia de agilidade e proximidade 
nas operações, o Banco adota uma 
estrutura desburocratizada e uma 
hierarquia horizontal no dia a dia. As 
principais decisões são tomadas de 
forma colegiada, sistema que privile-

MigrAção pArA o nÍVel 2 de goVernAnçA
Aprovado em assembleia geral extraordinária no final de 2011, o 
ingresso no segmento especial de listagem para negociação de ações 
da BM&FBovespa, denominado nível 2 de governança corporativa, 
representa uma importante evolução do PINE diante de seus públicos 
de relacionamento. Integram a listagem as empresas que se compro-
metem voluntariamente com a adoção das práticas de governança e 
a divulgação de informações adicionais em relação ao que é exigido 
pela legislação vigente. A adesão foi concluída em março de 2012, 
quando as ações do Banco passaram a circular com o novo selo. 

A migração formalizou-se em um evento comemorativo, na sede da 
BM&FBovespa, em São Paulo, com a presença dos principais execu-
tivos do Banco. A transição para o nível 2 reflete o compromisso com 
a transparência, trazendo valor para seus stakeholders pela adesão 
às melhores e mais rigorosas práticas de governança. Para o dia a dia 
do PINE, o movimento é um passo natural, uma vez que muitos dos 
requisitos já eram praticados. 

Além da migração para o nível 2, o evento da Bolsa também celebrou os 
cinco anos da abertura de capital e os 15 anos da fundação do Banco.
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dAdos BiográFiCos dos Conselheiros 
Noberto Nogueira Pinheiro –  Fundou o Banco PINE em 1997 e foi eleito presidente do Conselho de Adminis-
tração em janeiro de 2007. Iniciou sua carreira em 1975, como acionista controlador, VP executivo e membro 
permanente do Comitê Executivo e do Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. No período de 1975 a 1996, 
esteve à frente das áreas Comerciais, Produtos e Marketing; liderou o projeto de transformar um banco regional 
em um banco nacional. 

Noberto Nogueira Pinheiro Júnior – Ingressou no PINE em junho de 2005 e foi eleito vice-presidente do Conselho 
de Administração em 2007 e diretor-presidente executivo em 2008. Já atuou como diretor de Operações e dire-
tor Financeiro e de RI do PINE. Possui bacharelado em Administração de Empresas e MBA na F.W. Olin Graduate 
School of Business at Babson College. Antes de seu ingresso no PINE, atuou no sistema financeiro nacional e in-
ternacional, nas áreas de Fusões e Aquisições, Crédito Corporativo, Banco de Investimentos e Gestão de Fundos 
de Investimentos. 

Maurizio Mauro –  Eleito conselheiro, pela primeira vez, em 28 de março de 2007, é fundador e Managing Partner 
da TTLM Gestão e Participações, empresa que lidera investimentos em ativos não líquidos, possui uma vasta 
experiência em administração de empresas.  Em 2001, após ter atuado por mais de 12 anos como consultor 
da Booz Allen Hamilton, assumiu o cargo de Diretor-Presidente (CEO) do Grupo Abril, sendo o responsável pela 
recuperação do grupo. Entre 1986 e 1988, foi Diretor de Planejamento e Controle do Banco Noroeste. Em 2005, 
exerceu o cargo de Membro-Coordenador da Comissão Externa de Avaliação da Faculdade IBMEC e de Membro 
do Advisory Board do Banco IBI.

Mailson Ferreira da Nóbrega –  Eleito conselheiro, pela primeira vez, em 28 de março de 2007, foi Ministro da 
Fazenda no período 1988/1990 depois de desempenhar longa carreira no Banco do Brasil e no setor público, da 
qual se destacam os seguintes cargos: Consultor Técnico e Chefe da Divisão de Análise de Projetos do Banco do 
Brasil; Chefe da Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Indústria e do Comércio; Secretário-
Geral do Ministério da Fazenda. Foi Diretor Executivo do European Brazilian Bank-EUROBRAZ, em Londres. 
Como Ministro, presidiu vários órgãos, entre os quais o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o CONFAZ. Foi 
ainda membro do Board de Governadores do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento; Chefe da Delegação Brasileira na negociação do acordo bilateral Brasil/Japão no 
âmbito do Clube de Paris; Membro do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre um Código de Conduta para as 
Empresas Transnacionais. Atualmente, é sócio da Tendências Consultoria Integrada.

Antonio Hermann Dias Menezes de Azevedo –  Eleito conselheiro, pela primeira vez, em 29 de abril de 2011, é 
Sócio-Diretor da Aggrego Consultores e Sócio Fundador da Integral Trust Serviços Financeiros. Foi Vice-Presi-
dente da Finasa Leasing e em 1986 foi eleito Diretor Estatutário da Bandeirantes Leasing. No Banco Itamarati 
foi Vice-Presidente Comercial no período de 1987 a 1990. Posteriormente foi convidado pelo Presidente 
do Banco Central do Brasil a assumir a Vice-Presidência Executiva do Banespa. Em 1991 retorna ao Banco 
Itamarati para assumir a Presidência. Foi Presidente, por dois mandatos, da ABBC - Associação Brasileira de 
Bancos, Vice-Presidente da ABEL - Associação Brasileira de Leasing, Membro do Conselho Superior e Diretor da 
FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos e também Diretor Tesoureiro da FELALEASE - Federação Latino 
Americana de Leasing.

Gustavo Diniz Junqueira –  Eleito conselheiro no dia 29 de fevereiro de 2012, é graduado em Administração de 
Empresas pela Faap, possui MBA em Administração de Empresas na Thunderbird School of Business, nos EUA, e 
já foi diretor-vice-presidente responsável pela Pine Investimentos. Tem vasta experiência no mercado, nas áreas de 
Finanças Corporativas, Tesouraria, Reestruturação de Empresas e M&A, incluindo transações realizadas no Brasil 
e no exterior, e já atuou em empresas de diversos setores, de capital nacional e estrangeiro. 
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Estrutura de governança

CONSELHO DE ADMINISTRAçãO

CEO

COMITêS

45 dias

COMITê DE RISCOS

45 dias

Mensal 2x 
semana

Semanal Semanal Quinzenal Bimensal Mensal 45 dias Trimestral Sob demanda

COMITê DE 
REMUNERAçãO

Semestral

COMITê DE 
AUDITORIA

Mensal

Crédito Tesouraria 
(Alco)

Banco de 
investimentos Contencioso Recursos 

Humanos
Avaliação de 
Performance

Controles 
Internos e 
Auditoria

Tecnologia Conduta ÉticaExecutivo

gia a transparência e favorece a troca 
intensa de conhecimento e informa-
ção entre o Conselho, os comitês e o 
corpo profissional. O funcionamento 
dos 13 comitês, supervisionado pela 
alta administração, permite uma troca 
de know-how entre as diferentes 
áreas, fazendo com que os processos 
internos relacionados a originação, 
aprovação, processamento e conces-
são de crédito, assim como controle 
de risco e monitoramento do crédito, 
sejam ágeis e eficientes.

Conselho de Administração – Fó-
rum de definição das políticas e 
diretrizes do Banco. Cabe aos 
conselheiros analisar as propostas 
de planos e projetos apresentados 
pela Diretoria Executiva e monitorar 

seus resultados. Em conformidade 
com o estatuto social, o CA está 
composto por seis conselheiros (ver 
quadro na próxima página), eleitos 
pela assembleia geral, com mandato 
de dois anos, sendo permitida a ree-
leição. Integrado por membros com 
reconhecida capacidade em finan-
ças, administração e demais áreas 
indispensáveis ao cargo, o órgão se 
reúne pelo menos quatro vezes por 
ano e, extraordinariamente, quando 
necessário. O presidente do CA, 
Noberto Pinheiro, não exerce cargo 
executivo no PINE. 

Estrutura de Comitês – O conjun-
to de comitês corporativos tem a 
incumbência de zelar pelo gerencia-
mento e pelo direcionamento estra-

tégico, realiza o acompanhamento e a 
execução das atividades do dia a dia e  
fazer o monitoramento dos principais 
projetos, cuidando para que a estraté-
gia planejada se realize. A organização 
em sistema colegiado leva a uma troca 
constante de know-how entre as dife-
rentes áreas, agilizando os processos 
internos que integram todas as áreas 
do Banco. 

Conselho Fiscal – Os três membros 
têm atuação independente, sendo um 
deles indicado por acionistas minoritá-
rios. Reporta diretamente ao Conselho 
de Administração e tem entre suas 
responsabilidades fiscalizar as ativi-
dades da administração e revisar as 
demonstrações contábeis.
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A organização em sistema  
colegiado leva a uma troca constante de  
conhecimento entre as diferentes áreas, 
agilizando os processos internos que 
integram todas as áreas

Estrutura organizacional* 

* A partir de abril de 2012.

Noberto Pinheiro 
Presidente

Noberto Nogueira 
Pinheiro Junior 
Vice-presidente

Chief Executive Officer
Noberto N. Pinheiro Junior

Antônio Hermann 
Membro 

independente

Mailson da Nóbrega
Membro 

independente

Maurizio Mauro 
Membro 

independente

Gustavo Junqueira 
Membro externo

AuditoriA ExtErNA 
PWC

Chief Operating Officer
Norberto Zaiet

Chief Risk Officer
Gabriela Chiste

Chief Administrative Officer
Ulisses Alcantarilla

Chief Financial Officer
Susana Waldeck

rECursos HuMANos
Sidney Vilhena

AuditoriA iNtErNA 
tikara Yoneya

CoMitê dE 
rEMuNErAção

CoMitê dE 
AuditoriA
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participação 
em entidades 
e associações

O PINE participa das seguintes 
entidades ou associações:

 • Instituto Brasileiro de Relações 
com Investidores (Ibri);

 • Associação Brasileira das Compa-
nhias Abertas (Abrasca);

 • Associação dos Analistas e 
Profissionais de Investimento do 
Mercado de Capitais (Apimec);

 • Instituto Brasileiro de Executivos 
de Finanças (Ibef);

 • Associação Brasileira das Entida-
des do Mercado Financeiro e de 
Capitais (Anbima);

 • Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban); 

 • Instituto de Governança Corpora-
tiva (IBGC); 

 • Conselho Regional de Economia;
 • Associação Brasileira de Pri-
vate Equity e Venture Capital 
(ABVCAP).

gestão 
da ética

O PINE reconhece a importância da 
adoção de rigorosos princípios éti-
cos na condução dos seus negócios 
nos diversos mercados em que atua. 
Os valores e princípios incorporados 
à nossa cultura estão expressos 
no Código de Ética. Detalhadas no 
documento, as diretrizes de condu-
ta pessoal e profissional aplicam-
-se a todos os colaboradores, sem 
distinção de nível hierárquico, e 
são divulgadas com o objetivo de 
orientar as atividades e demarcar o 
padrão ético a ser seguido. 

Disponível no site do Banco, o 
documento aborda em capítulos 
específicos as questões afeitas 
às responsabilidades dos adminis-
tradores e dos colaboradores. Há 
determinações específicas sobre 
os padrões de relacionamento com 
os principais públicos – clientes, for-
necedores, poder público e órgãos 
reguladores e mídia. Entre as ques-
tões tratadas em detalhes, o manual 
estabelece a atitude esperada em 
relação a conflitos de interesse, pre-
servação de informações, favoreci-
mentos e respeito à diversidade. Há 
um item específico sobre cuidados 
e sanções em relação à prevenção e 
ao combate aos crimes de lavagem 
de dinheiro.

Há grande ênfase no tratamento às 
diversidades culturais e à igualdade 
de oportunidades de trabalho. Por 
meio do documento, o Banco repu-
dia qualquer forma de discrimina-
ção, seja por condição social, crença 

religiosa, cor, raça, sexo, idade ou 
deficiência. Defende e incentiva o 
apoio ao desenvolvimento social do 
país e o uso responsável dos recur-
sos naturais. 

No documento, são descritos os 
procedimentos para o registro 
das manifestações de dúvidas ou 
denúncias relativas às determina-
ções do código. Elas devem ser 
comunicadas formalmente à área de 
Compliance, para que sejam toma-
das as medidas cabíveis. A gestão 
do código cabe ao Comitê de Ética, 
responsável por sua divulgação, atu-
alização, interpretação e aplicação. 

pArA sABer 
MAis soBre o 
teMA, ACesse:
http://www.pine.com.br/ri/
pt/Governanca_Corporativa/
Codigo_etica.aspx
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Aumento 
de capital

Iniciado em 2011 e finalizado em 
janeiro de 2012, com a homolo-
gação dada pelo Banco Central, o 
PINE realizou aumento de capital 
que foi subscrito pela instituição 
de fomento alemã DEG-Deutsche 
Investitions Und Entwicklungs-
gesellschaft mbH. O aumento de 
capital é o primeiro investimento 
da instituição em equity no merca-
do financeiro brasileiro. O acordo 
amplia a estrutura de capital do 
Banco e a colaboração entre as 
duas instituições. Membro do KfW 
Bankengruppe, o DEG é o segundo 
maior banco alemão.

Com esse acordo, o DEG subscre-
veu 2.543.604 ações preferenciais 
de emissão do PINE pelo valor total 
de R$ 43.749.998,80. A estrutura 
acionária do PINE passou a ter a 
seguinte organização:

Estrutura acionária 

  ON % PN % Total %

Controlador 45.443.872 100,0% 14.370.556 37,2% 59.814.429 71,2%

Administradores - 0,0% 3.753.832 9,7% 3.753.832 4,5%

Free float - 0,0% 20.466.006 53,0% 20.466.006 24,4%

Pessoas físicas - 0,0% 3.486.500 9,0% 3.486.500 4,1%

Institucionais - 0,0% 9.008.597 23,3% 9.008.597 10,7%

Estrangeiros - 0,0% 7.970.909 20,7% 7.970.909 9,5%

Subtotal 45.443.872   38.590.394   84.034.267  

Juros soBre CApitAl 
próprio e diVidendos
A política de dividendos adotada 
pelo PINE prevê o pagamento tri-
mestral de juros sobre capital pró-
prio (JCP) e dividendos1. Em 22 de 
dezembro de 2011, o Conselho de 

1  Direito que o acionista tem de par-
ticipar dos resultados de uma empresa 
segundo a quantidade de ações possuídas. 
De acordo com os resultados obtidos pela 
empresa em determinado período, um 
percentual, a ser definido na assembleia 
geral ordinária, é pago aos acionistas, sob a 
forma de dividendos.

Administração aprovou o pagamen-
to de dividendos e juros referentes 
ao quarto trimestre de 2011. Em 
12 de janeiro de 2012, foi pago o 
valor total de R$ 40 milhões, sendo 
R$ 0,48 o valor bruto por ação. 
Desse valor, R$ 14,1 milhões repre-
sentam juros sobre capital próprio, 
e R$ 25,9 milhões, dividendos. No 
total, em 2011, o Banco pagou R$ 
90 milhões aos investidores. Desde 
2008, o Banco distribui dividendos/
juros sobre capital próprio a cada 
trimestre.

Dividendos e JCP (R$ milhões) 
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relações com 
investidores

A comunicação com investidores 
tem tratamento de alta prioridade no 
PINE. Além dos compromissos obri-
gatórios e regulares, os profissionais 
de Relações com Investidores, em 
conjunto com os principais executi-
vos, estão regularmente em contato 
com o mercado, com agendas no 
Brasil e no exterior.  A área de RI tem 
como principal missão transmitir 
informações sobre o Banco, princi-
palmente para analistas de investi-
mentos, acionistas e investidores. 

Sempre adotando as melhores práticas 
de governança corporativa, a equipe 
de RI busca transmitir as informações 
de maneira transparente, equânime e 
precisa. Oferece subsídios para auxiliar 
a comunidade financeira a avaliar as 
ações do PINE a um valor de mercado 
justo, contribuindo para a maximização 
do seu valor e a liquidez das ações. 

A proximidade com o mercado e os 
bons resultados têm garantido o 
acompanhamento de analistas do 
mercado de capitais, com reper-
cussões dentro e fora do Brasil. Ao 
final de 2011, cinco instituições 
mantinham permanente cobertura 
das informações do PINE, e a maioria 
apontava para a compra (buy) dos 
papéis. São elas Bank of America 

Merrill Lynch, HSBC, Santander, 
Ágora e Coinvalores.

Em seu relacionamento com o mer-
cado, o Banco faz uso de um amplo 
sistema de canais de comunicação e 
eventos de divulgação, como confe-
rências online e telefônicas, palestras 
e road shows no Brasil e no exterior e 
non-deal road shows organizados por 
grandes bancos locais e estrangeiros.

As atividades de RI são detalhada-
mente reportadas em relatórios anuais 
e financeiros, press releases e fatos 
relevantes, além das demonstrações 
financeiras regulares. O website de RI 
faz a interface cotidiana e atualizada 
entre a comunidade de investidores e 
analistas e o Banco. 

Relações com Investidores – Ponte do PINE com o mercado

RELAçõES COM INVESTIDORES

MerCAdo

Investidores Analistas Entidades de 
classe

Agências 
de rating Imprensa Órgãos 

reguladores
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Em respeito às obrigações legais 
das empresas de capital aberto, 
a área de RI atende às exigências 
da Bolsa de Valores de São Paulo 
(BM&FBovespa) e da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), ao 
mesmo tempo em que responde aos 
questionamentos do mercado acio-
nário e de investimentos financeiros, 
além de manter a alta administração 
informada sobre a visão que o mer-
cado tem em relação ao desempe-
nho e à estratégia do PINE.

gestão de 
riscos

Para o PINE, o gerenciamento dos 
riscos inerentes ao setor financeiro 
constitui uma prática incorporada 
ao dia a dia, cuja responsabilidade, 
embora compartilhada entre a dire-
ção e cada um dos colaboradores, é 
centralizada na figura do chief risk 
officer (CRO). Trata-se de um pro-
cesso em contínuo aprimoramento. 
O Banco revisa constantemente 
suas políticas e procedimentos, com 
a finalidade de, ao mesmo tempo, 
manter total aderência à legislação 
e aos instrumentos de regulação e 
acompanhar a dinâmica de seguran-
ça do próprio negócio. 

A promoção de uma cultura de con-
trole de riscos entre o corpo funcional 
conta com uma estrutura interna, que 
atua de forma integrada e disciplina-
da. Um exemplo de recurso adotado 
para difundir as práticas é o boletim 
Compliance News, que utiliza lingua-
gem jornalística e casos cobertos pela 

mídia para exemplificar as situações 
possíveis de riscos de uma instituição 
financeira. 

A modelagem da estratégia de 
riscos e seu gerenciamento estão 
fortemente vinculados aos proces-
sos de governança corporativa. O 
Conselho de Administração tem 
papel fundamental na estrutura de 
controles internos, atuando na apro-
vação das principais estratégias e 
políticas. Cabe ao órgão a identifica-
ção e o controle de riscos, comple-
mentado pela atuação da diretoria e 
dos comitês na administração e no 
monitoramento contínuo dos riscos 
de crédito, de liquidez, de mercado e 
operacional (ver detalhes adiante). 

As diretrizes e os princípios que 
norteiam os controles internos estão 
documentados em um conjunto de 
normas e políticas (para obter mais 
detalhes, acessar www.pine.com.br/ri): 

 • Política de Gerenciamento de 
Risco de Crédito; 

 • Política de Gestão de Risco de 
Mercado; 

 • Política de Gestão de Risco de 
Liquidez; 

 • Política de Gestão de Riscos 
Operacionais; 

 • Plano de Continuidade de 
Negócios. 

A produção dos relatórios e estudos 
envolve a captação de informações 
de uma diversidade de fontes de 
dados. Além dos modelos mais avan-
çados de metodologia utilizados pelo 
mercado e que fazem parte do acervo 
do Banco, os analistas dispõem de 
arquiteturas proprietárias de tecno-
logia da informação desenvolvidas 
com exclusividade para o PINE. Os 
sistemas cruzam a abordagem das 

Para o PINE, o 
gerenciamento dos 
riscos inerentes 
ao setor financeiro 
constitui uma 
prática incorporada 
ao dia a dia, cuja 
responsabilidade, 
embora 
compartilhada entre 
a direção e cada um 
dos colaboradores, 
é centralizada na 
figura do chief risk 
officer (CRO)

normas e procedimentos legais das 
instituições reguladoras do sistema 
financeiro mundial com os parâme-
tros da modelagem própria, dando 
mais acuidade ao processamento de 
informações e aumentando a eficiên-
cia na gestão de risco.
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risCo de Crédito 
Decorre da exposição a perdas em 
caso de inadimplência total ou par-
cial dos clientes ou das contrapar-
tes no cumprimento das obrigações 
financeiras com o Banco. O geren-
ciamento de risco de crédito busca 
fornecer subsídios à definição de 
estratégias, além do estabelecimen-
to de limites, abrangendo a análise 
de exposições e tendências, bem 
como a eficácia da política de crédi-
to. O processo de crédito tem início 
com a elaboração de uma proposta 
e respectivo relatório de visita, 
apresentados pela equipe de Ori-
ginação. A área de Crédito analisa 
a capacidade de o cliente tomador 
liquidar as dívidas assumidas dentro 
das condições contratadas (valor e 
prazo). A análise tem continuidade 
durante toda a validade do contrato, 
com o acompanhamento preventivo 
da empresa para antecipar possí-
veis inadimplências.

Instância final do processo, o Co-
mitê de Crédito avalia e aprova – ou 
não – a concessão do financiamen-
to. As normas exigem que a sessão 
tenha quórum mínimo de quatro dos 
cinco membros permanentes e que 
a proposta seja recomendada por 
unanimidade. Em casos de risco 
consolidado e acima de R$ 50 mi-
lhões, a regra obedece o quórum de 
cinco membros na etapa final. 

A área de gestão de riscos de crédito 
trabalha com mais uma instância 
de análise, a Superintendência de 
Research. Cabe a essa equipe, entre 
outras atribuições, dar suporte aos 
analistas de crédito com informações 
relevantes ao processo decisório, 
bem como dar suporte técnico ao 
esforço de distribuição do PINE. 
Também compete à área elaborar 

relatórios de apoio relacionados às 
operações e linhas de negócios, como 
renda fixa de clientes, movimentação 
de potenciais clientes no mercado de 
capitais e novos negócios.

risCo operACionAl 
A definição de risco operacional 
cobre um grande leque de possi-
bilidades de ocorrência de perdas, 
resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas ou de eventos 
externos. Inclui o risco legal, asso-
ciado à inadequação ou deficiência 
em contratos firmados pelo Banco, 
bem como às sanções em razão de 
descumprimento de dispositivos 
legais e às indenizações por danos 
a terceiros decorrentes das ativi-
dades desenvolvidas. Para atenuar 
esse tipo de risco, o Banco adota 
uma estrutura para garantir perma-
nente atualização e mapeamento de 
riscos e controles. 

A gestão de riscos operacionais é 
parte da rotina gerencial do PINE, e 
todos os níveis hierárquicos reco-
nhecem suas responsabilidades 
com relação a esses controles em 
suas atividades. As normas e proce-
dimentos também se aplicam aos 
serviços terceirizados relevantes e 
que potencialmente possam afetar 
negativamente as operações.  

Dentro dos cuidados com riscos 
operacionais está inserido o Plano 
de Continuidade dos Negócios 
(PCN). A iniciativa tem a finalidade 
de assegurar a continuidade dos 
processos de negócio em eventual 
indisponibilidade prolongada de 
recursos essenciais às operações, 
como tecnologia da informação e 
telefonia, suprimentos, documentos 
físicos e pessoas. 

risCo de MerCAdo 
A possibilidade da ocorrência de per-
das 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 mer-
cadorias (commodities), é classifica-
da como risco de mercado. No Brasil, 
o Conselho Monetário Nacional, por 
intermédio da Resolução 3.464/07, 
emitida pelo Banco Central, deter-
minou às instituições financeiras a 
montagem de uma estrutura especí-
fica para monitorar tal risco. 

O PINE vem aprimorando seus me-
canismos de controle, alinhando-os 
às recomendações dos organismos 
internacionais e disposições legais 
dos órgãos supervisores. A políti-
ca adotada está em linha com os 
documentos emitidos pelo Acordo 
de Basileia II e em consonância com 
as melhores práticas do merca-
do financeiro. O cumprimento do 
Manual de Política e Procedimentos 
de Gestão de Riscos de Mercado, 
em implantação, é monitorado pelas 
áreas de Compliance e de Auditoria 
Interna. A gestão é efetuada diaria-
mente, pela Superintendência de 
Risco de Liquidez & Mercado, que 
calcula Valor em Risco, Análise de 
Sensibilidade (DV01) e Análise de 
Estresse, entre outros.

risCo de liquidez 
Caso não tenha recursos suficien-
tes para cumprir suas obrigações 
à medida que vencem ou tenha de 
fazê-lo a um custo excessivo, uma 
instituição financeira incorre em 
risco de liquidez. Trata-se de um 
desequilíbrio entre ativos negociá-
veis e passivos exigíveis, que pode 
afetar a capacidade de pagamento 
da instituição.
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Em sua política conservadora de 
caixa, o PINE mantém o foco na 
prática de caixa mínimo, com a 
gestão cuidadosa do casamento de 
prazos de ativos e passivos. As po-
sições de caixa são conhecidas em 
tempo real e analisadas pela métri-
ca de padrões definidos pelo Banco 
como adequados. Semanalmente, 
as posições de caixa são avaliadas 
em cenários de estresse.

A área de Risco de Liquidez tem 
atuação independente das áreas de 
negócios, e sua responsabilidade 
é monitorar e analisar o risco de 
liquidez em posições assumidas 
pelo PINE. Os membros do Comitê 
de Tesouraria são responsáveis 
pela gestão do risco de liquidez, 
com o acompanhamento diário das 
posições, agrupadas por datas de 
vencimento para identificar possí-
veis descasamentos. 

preVenção à lAVAgeM 
de dinheiro
No PINE, dez áreas estão sujei-
tas ao mapeamento de riscos de 
prevenção à lavagem de dinheiro: 
Originação, Pesquisa Cadastral, 
Compliance, Análise de Crédito, 
Internacional, Cayman, Merca-
do de Capitais & Distribuição, 
Mesa de Clientes, Back Office de 
Câmbio Local e Back Office de 
Câmbio Internacional. Os riscos 
mapeados referentes ao tema são 
avaliados quanto à probabilidade 
de ocorrência e quanto ao impac-
to interno. Nesse mapeamento 
também são identificados os 
controles mitigatórios.

Mesmo não estando submetido às 
exigências da Lei Sarbanes-Oxley e, 
portanto, não tendo a necessidade 
de segui-la integralmente, o PINE 

adota diversos processos pautados 
em boas práticas de governança 
corporativa. Entre as iniciativas 
assumidas pela gestão incluem-se 
a adoção dos preceitos do Instituto 
Brasileiro de Governança Corpo-
rativa (IBGC) e as boas práticas de 
gestão de controles internos e de 
tecnologia da informação pauta-
das no Committee of Sponsoring 
Organizations (Coso) e no Control 
Objectives for Information and rela-
ted Technology (Cobit).

Entre os anos de 2009 e 2011, 
o Banco registrou um importan-
te crescimento no percentual de 
profissionais treinados nas políti-
cas e práticas anticorrupção. Essa 
evolução reflete a preocupação com 
o aculturamento, o treinamento e a 
conscientização de seus colabora-
dores sobre o tema. Mesmo com o 
significativo aumento do quadro de 
colaboradores ocorrido no período, 
o percentual de pessoas treinadas 
acompanhou o crescimento. Para 
2012, a meta é atingir 100% das 
áreas, priorizando as com maior 
exposição ao assunto.

Colaboradores treinados em 
procedimentos anticorrupção, em 
relação ao total (%) 

2009 2010 2011

Gestores 5% 11% 34%

Não gestores 16% 16% 43%

Em sua política 
conservadora de
caixa, o PINE 
mantém o foco na 
prática de caixa 
mínimo, com a 
gestão cuidadosa 
do casamento de 
prazos de ativos e 
passivos

41

relatório anual 2011



gestão de pessoAs

público de valor 
Os colaboradores compartilham seu 
desenvolvimento com o Banco, com 
objetivos claros de crescimento e 
valorização profissional





A qualidade do quadro funcional e o 
conhecimento que cada um dos seus 
profissionais possui representam o 
maior ativo do PINE. A estratégia de 
gestão de pessoas está dividida entre 
as atividades de atração e seleção, 
desenvolvimento organizacional e 
gestão de performance e reconheci-
mento dos talentos. O Banco se pauta 
pela convicção de que uma organiza-
ção bem-sucedida requer um ambien-
te orientado para a meritocracia, em 
que todos, individual e coletivamente, 
sejam motivados a exercer o melhor 
de seus talentos. 

O desenvolvimento de carreira é trata-
do como um processo compartilhado 
entre a empresa e os colaboradores. 
O Banco se preocupa em proporcio-
nar um ambiente com propostas de 
valor que atraiam, retenham e desen-
volvam os melhores talentos. O PINE 
tem sua cultura baseada em uma 
hierarquia horizontal, em que se valo-
rizam a comunicação sem barreiras, 
a construção coletiva de resultados, 
a agilidade na tomada de decisão e o 
conhecimento compartilhado.

perFil do Corpo 
FunCionAl
Em 2011, o Banco contou com 343 
colaboradores diretos, representan-
do 43 novas posições em relação 
a 2010. Cerca de 90% da equipe 
estão alocados na sede corporativa, 
em São Paulo. Do total de colabora-
dores, 37% são mulheres, que ocu-
pam 21% dos cargos executivos. 

Distribuição de colaboradores por gênero

100%
300

100%
12

100%
343

100%
14

Total 2010

Total 2011

Cargos executivos 2010

Cargos executivos 2011

66%
197

83%
10

63%
217

34%
103

17%
2

37%
126

21%
3

79%
11
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Mulher 34%
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Mulher 17%



Total de colaboradores por tipo de emprego, contrato de trabalho e região

Número de colaboradores por nível 
funcional 
 

H M

Diretoria 11 3

Gerência 92 21

Chefia/coordenação 11 9

Administrativo 91 94

Terceiros 25 16

Estagiários 11 12

 Total de colaboradores 241 155

Total sem terceiros* 205 127

Total com terceiros 230 143

% Terceiros/Total 
sem terceiros 12% 13%

* O PINE não considera conselheiros, estagiários e 
terceiros em seu headcount.

Número de colaboradores por  
tipo de contrato
 

H M

Tempo determinado 
(temporário) 0 0

Tempo 
indeterminado 
(permanente, CLT)

205 127

Outros tipos de 
contrato (PJ) 0 0

Terceiros 
(trabalhadores 
contratados)

25 16

Total 230 143

Número de colaboradores por  
tipo de emprego  

H M

Jornada integral (8 h) 230 137

Jornada (6 h) 0 6

Meio período 0 0

Total 230 143

Número de colaboradores  
por Região do Brasil 

H M

Sul 9 1

Sudeste 218 140

Centro- 
-Oeste 0 0

Nordeste 3 2

Norte 0 0

Total 230 143

Número total e taxa de rotatividade  
de colaboradores por faixa etária, 
gênero e região
 

Taxa de desligamentos por gênero (%) 

Masculino 78 38,0%

Feminino 40 31,5%

Total 118 35,5%

Taxa de desligamentos por faixa etária (%)

Abaixo de 30 anos 48 39,0%

Entre 30 e 50 anos 62 30,7%

Acima de 50 anos 8 19,5%

Taxa de desligamentos por Região (%)

Região Sul 3 30,0%

Região Sudeste 112 31,0%

Região Centro-Oeste 0 0

Região Nordeste 3 60,0%

Região Norte 0 0

Taxa de contratações por gênero (%)

Masculino 96 61,9%

Feminino 59 38,1%

Taxa de contratações por faixa etária (%) 

Abaixo de 30 anos 74 60,2%

Entre 30 e 50 anos 74 36,6%

Acima de 50 anos 7 17,1%

Taxa de contratações por Região (%) 

Região Sul 7 70,0%

Região Sudeste 143 45,1%

Região Centro-Oeste 0 0

Região Nordeste 5 100,0%

Região Norte 0 0
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Proporção de salário-base 
entre homens e mulheres, 
por categoria funcional

Composição da alta direção e dos conselhos 
e proporção por grupos e gêneros

Composição dos colaboradores por gênero 

Mulheres Homens

Conselho - 100,0%

Diretoria 21,4% 78,6%

Gerência 18,6% 81,4%

Chefia/coordenação 45,0% 55,0%

Administrativo 50,8% 49,2%

Estagiários 52,2% 47,8%

Total 38,0% 62,0%

Composição dos colaboradores por faixa etária 

Abaixo dos 
30 anos

Entre 30 e 
50 anos

Acima dos 
50 anos

Conselho - 9,1% 90,9%

Diretoria - 71,4% 28,6%

Gerência 17,7% 65,5% 16,8%

Chefia/coordenação - 95,0% 5,0%

Administrativo 43,2% 53,0% 3,8%

Estagiários 100,0% - -

Total 33,6% 55,2% 11,2%

Proporção de salário homem/mulher 

Salário mulheres/salário 
homens (x 100) 2011

Conselho -

Diretoria 95,3%

Gerência 90,6%

Coordenação 110,5%

Administrativo 75,7%

Produção -

Aprendizes -

Trainees -

Estagiários 100,0%

AtrAção e seleção
Tratadas como estágios vitais para 
o desempenho do Banco, a atração 
e a seleção de profissionais rece-
bem do PINE uma profunda aten-
ção. Constituiu-se uma expertise 
própria de busca pelos melhores 
talentos, atividade executada conti-
nuamente, e não apenas na abertura 
de vagas. Para internalizar o proces-
so, a área de Recursos Humanos 
foi estruturada com a contratação 
de profissionais com vivência em 
consultorias especializadas. 
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desenVolViMento 
orgAnizACionAl
O ambiente de trabalho incentiva 
o desenvolvimento constante dos 
colaboradores e extrai o melhor 
do potencial de cada um. Há um 
processo de aculturamento, ao qual 
se dedica muita atenção e que está 
na base da capacidade de retenção 
dos talentos. O objetivo é qualificar 
o profissional em um modelo de 
pensamento comum, que o torne 
capaz de transitar em um cenário 
com múltiplas demandas. 

A preparação do corpo funcional 
se faz em três dimensões. Primeiro, 
com a ajuda externa de consultores 
e do meio acadêmico, como aconte-
ce com a parceria estabelecida com 
a escola de negócios St. Paul para 
formatar programas customizados 
de desenvolvimento. A segunda di-
mensão reside no conceito de agen-
te multiplicador de conhecimento, 
pelo qual se identifica e apoia um 
executivo que tenha uma expertise 
importante para ser disseminada. 
Por fim, o Banco assume o papel 
de corresponsável pelo desenvolvi-
mento do colaborador, com políticas 
bem definidas de financiamento 
para cursos de pós-graduação, MBA, 
mestrado e de idiomas, entre outros.  

Entre os treinamentos obrigatórios 
estão os requisitos básicos de carrei-
ras e também as certificações regula-
tórias CPA-10, CPA-20, CEA e CGA, 
concedidas pela Anbima, a principal 
entidade certificadora de profissio-
nais do mercado financeiro. Todos 
os colaboradores cumprem a capa-
citação de Ouvidoria e Prevenção e 
Combate à Lavagem de Dinheiro. 

Ao longo de 2011, o PINE investiu 
71% a mais em ações de capa-

citação, se comparado a 2010, 
o que representou aproximada-
mente 30% a mais em número de 
treinamentos e subsídios. Além 
de contribuir para a formação dos 
quadros, os programas habilitam os 
colaboradores a lidar com planos de 
sucessão para as posições críticas. 

Parte do processo de aprimoramen-
to, a comunicação interna se realiza 
por meio do sistema de intranet e 
por e-mails, nos quais são tratados 
os assuntos de interesse geral dos 
colaboradores. Trimestralmente, há 
uma reunião de toda a equipe do 
PINE com o CEO, após a divulgação 
dos resultados, aberta para con-
textualização das informações e 
esclarecimentos. 

Superior incompleto

Superior cursando

Superior completo

MBA 

Pós-graduado

Mestrado

Doutorado

Composição dos colaboradores por formação

2010 2011

16,4% 11,6%

57,2%
53,6%

7,0%

20,4% 20,6%

3,0%

1,7% 5,2%
1,3% 1,7%

0,0% 0,3%
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Etapas da avaliação de performance

gestão de pErfOrmanCE
A cultura de meritocracia se exerce 
por meio de um complexo sistema 
de desenvolvimento de carreira 
e reconhecimento, mesclando a 
capacitação técnica e a construção 
de competências comportamentais 
que definem o PINE (ver Quadro 
Princípios e Competências). 

A exposição que o candidato tem 
durante a seleção é uma característi-
ca cotidiana. Independentemente do 
nível que vai ocupar, os profissionais 
são permanentemente incentivados 
a assumir desafios mais complexos 
e a buscar a convivência com os 
profissionais seniores e têm oportu-
nidades de se expor diante de fóruns 
de decisão. A performance em todos 
os escalões é avaliada informalmen-
te por todos, de forma contínua, e 
formalmente, pela área de Recursos 
Humanos, em ciclos semestrais.

Nos comitês de gestão de perfor-
mance, um fórum multidisciplinar 
avalia o resultado técnico e com-
portamental e identifica ou reforça 
as competências a serem desen-
volvidas. A prática da avaliação 
de desempenho e de feedback se 
incorpora à rotina de cada colabora-
dor, assim como o plano de desen-
volvimento individual.  A gestão de 
talentos passa por um monitora-
mento constante das pessoas-cha-
ve, com incentivos a treinamento 
e preparação para preenchimento 
de cargos-chave e sucessão (ver 
quadro ao lado). 

A estratégia de remuneração segue 
uma política claramente definida, 
à qual todos os funcionários são 
elegíveis. Inclui um atrativo pacote 
de remuneração, que engloba parte 
fixa, bônus semestrais e benefícios, 

em um formato competitivo e ali-
nhado ao mercado. A remuneração 
dos executivos em nível de gerên-
cia e da equipe diretiva é fixada 
segundo as regras da Política de 
Remuneração adotada pelo Conse-
lho de Administração e acompanha 
as exigências regulatórias do setor 
financeiro. É estabelecida de forma 
a criar compromissos de médio e 
longo prazos entre o PINE e seus 
principais executivos, mantendo 
uma correlação com os resultados 
apresentados pelo Banco. 

progrAMA de tAlentos
A busca de talentos e a preparação 
de sucessão têm um importante 
apoio no programa desenvolvido 

Autoavaliação

Avaliação e 
comentários do gestor 

imediato

Avaliados confirmam no 
sistema a devolutiva de 

feedback

Gestores  
fornecem  

feedback aos 
avaliados

2

1 3

4
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prinCÍpios e CoMpetênCiAs
O sistema de gestão de performance e de reconhecimento orienta-
se por um conjunto de competências intrinsecamente vinculado aos 
princípios e valores que formam a cultura do PINE. 

Competências
 • Foco e simplicidade
 • Visão de negócios
 • Gestão de processos e riscos
 • Gestão de pessoas
 • Colaboração e parceria
 • Construção de relacionamentos
 • Comprometimento
 • Agilidade e senso de urgência
 • Flexibilidade e resiliência
 • Empreendedorismo

 
Princípios
 • Trabalhamos focados nos resultados, com o senso de urgência que 
nosso negócio exige, priorizando o que é essencial e valorizando 
soluções simples.

 • Celebramos nossos sucessos e, ao mesmo tempo, olhamos para 
o futuro buscando sempre novas oportunidades, crescimento nos 
resultados e melhoria contínua, com complacência zero.

 • Valorizamos pessoas comprometidas com o negócio, promovendo 
seu desenvolvimento e recompensando-as de acordo com o desem-
penho individual e com os resultados da organização.

 • Buscamos continuamente ter processos internos e fluxos de infor-
mações cada vez mais práticos, transparentes e sem burocracia.

 • Estimulamos a colaboração e a troca de ideias, indo além da hie-
rarquia, das funções e das áreas, para obtermos resultados mais 
rápidos e decisões de qualidade.

 • Diferenciamos e reconhecemos quando os objetivos são atingidos 
da maneira adequada (como), e não somente o resultado final (o quê).

 • Construímos relacionamentos, dentro e fora da organização, consi-
derando nossa reputação no longo prazo.

 • Somos empreendedores. Gerenciamos os riscos inerentes ao 
negócio e promovemos as mudanças necessárias, motivados para 
participar dos resultados de um time vencedor.

para a formação de estagiários. Em 
2011, havia 25 estudantes sen-
do preparados, com um plano de 
capacitação voltado, por um lado, 
para a formação técnica e o conheci-
mento do negócio e, por outro, para 
o desenvolvimento das competên-
cias essenciais na cultura interna. A 
grade de treinamento, realizada em 
sala de aula e na própria prática diá-
ria, é adaptada às necessidades de 
desenvolvimento de cada um. A con-
dução do plano de treinamento e a 
integração desse público têm como 
orientação fazer o estagiário se sen-
tir valorizado e ter uma clara noção 
de perspectiva de crescimento.
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responsABilidAde soCioAMBientAl

Ferramenta de 
gestão 
A análise socioambiental das operações 
faz parte dos processos internos e é 
assumida como compromisso 



Na própria linha de negócios, as 
normas e políticas colocadas em 
prática no dia a dia contêm diretri-
zes de gestão sustentável, definidas 
na Política Socioambiental. Em 
paralelo, são adotadas diversas 
iniciativas de investimento social 
privado, com repasse de recursos 
para projetos sociais, culturais e 
esportivos de interesse público. O 
apoio aos projetos se faz de forma 
bastante criteriosa e leva em con-
sideração a efetividade do retorno 
social e cultural.

política para a 
sustentabilidade

As diretrizes de responsabilidade 
socioambiental adotadas pelo Banco 
estão diretamente relacionadas ao 
seu negócio principal, a concessão 
de crédito corporativo, considerado 
um dos mais eficientes caminhos 
para difundir as boas práticas entre a 
sociedade, em razão das exigências 

A formalização de uma política 
socioambiental (a íntegra do con-
teúdo encontra-se disponível em 
www.pine.com.br/ri) teve os seguin-
tes objetivos:

 • reafirmar o compromisso com o de-
senvolvimento sustentável, colabo-
rando para o crescimento econô-
mico consciente, a preservação da 
biodiversidade e do meio ambiente e 
a promoção da qualidade social nas 
regiões em que atua;

 • divulgar as diretrizes socioambien-
tais estabelecidas, buscando ca-
pacitar os profissionais e as partes 
interessadas envolvidas para o seu 
cumprimento;

 • provocar a reflexão e promo-
ver o aprimoramento da cultura 
organizacional;

 • alinhar as atividades do Banco aos 
acordos internacionais Pacto Global, 
Objetivos do Milênio e Princípios do 
Equador, que preconizam os direitos 
humanos e a gestão sustentável.

todos se 
responsABilizAM
Os princípios assumidos na Política 
Socioambiental perpassam uma am-
pla gama de procedimentos e instân-
cias, de modo que todas as áreas do 
Banco se tornam responsáveis pelo 
cumprimento e pela disseminação 
dos conceitos, premissas e diretrizes 
contidos no documento. A cada área 
corresponde um conjunto de tarefas 
articuladas ao processo de avaliação 
dos riscos socioambientais.

Para garantir a adequada aplicação 
dos recursos que o PINE disponibi-
liza aos seus clientes por meio de 
empréstimos, 100% dos contratos 
contêm cláusulas que permitem o 
vencimento antecipado, caso sejam 
identificadas violações dos direitos 

relacionadas a direitos humanos, 
meio ambiente e equilíbrio econômi-
co. Parte da captação de recursos 
ocorre junto às linhas de crédito 
aprovadas por organismos multila-
terais, como Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), DEG 
(pertencente ao banco alemão KFW), 
Finance for Development (FMO), 
Overseas Private Investment Cor-
poration (Opic), Commodity Credit 
Corporation (CCC) e International 
Finance Corporation (IFC). 

Ao transformar o relacionamento 
com os órgãos internacionais em 
uma parte vital do negócio, o Banco 
assumiu as práticas essenciais 
preconizadas por eles. Em 2008, 
foi pioneiro entre os bancos de 
médio porte quando implementou o 
sistema de monitoramento ambien-
tal e passou a publicar relatório de 
sustentabilidade para empréstimos 
corporativos. O sistema, financia-
do pelo BID e coordenado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
exige a construção de uma cadeia 
sustentável entre o Banco e as 
empresas-clientes, apoiada em 
compromissos com a sustentabili-
dade nos negócios, comprovados 
por meio de relatórios.

Além de garantir esses controles 
mútuos, os bancos de fomento 
demandam dos captadores de 
empréstimo o compromisso de 
respeitar as chamadas “listas de 
exclusão”. São mecanismos que 
vetam o financiamento a projetos 
ou organizações que agridam o 
meio ambiente, estejam envolvidas 
com práticas trabalhistas ilegais 
ou, ainda, produzam, comercializem 
ou utilizem determinados produtos, 
substâncias ou atividades conside-
rados nocivos à sociedade.
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humanos nas operações às quais o 
empréstimo foi concedido. O Banco 
dispõe de ferramentas de análise que 
avaliam antecipadamente toda a sua 
carteira de clientes no que se refere 
ao cumprimento das questões so-
cioambientais. Quanto aos contratos 
financeiros em que atua como parte 
receptora de recursos, em especial no 
que se refere aos contratos inter-
nacionais, reporta periodicamente 
informações sobre os avanços nas 
questões socioambientais. 

MonitorAMento de 
risCos AMBientAis
Os fatores climáticos e ambientais 
são considerados risco relevante 
para o nosso negócio, pois a carteira 
de clientes do PINE é formada por 
uma parcela expressiva de organiza-
ções do mercado de agribusiness. 

O Banco realiza constante monito-
ramento da carteira, assim como 
análises setoriais e projeções de 
fluxo de caixa de todos os clientes, 
que são reportados ao Comitê 
Superior de Crédito e discutidos 
periodicamente nesse âmbito. No 
âmbito de oportunidade financei-
ra, caso o cenário seja favorável, 
concedemos crédito para financia-
mento de plantio, terras, máquinas e 
equipamentos agrícolas, bem como 
custeio rural (compra de defensivos). 

Em cada processo de concessão de 
crédito, os impactos de mudanças 
climáticas fazem parte dos pontos 
analisados no fluxo de caixa pro-
jetado dos clientes e tendências 
setoriais. No sistema de análise, 
contamos também com o relatório 
de conformidade ambiental da Sera-
sa Experian. 

gestão de resÍduos
No dia a dia, adotamos medidas 
para controlar o consumo de 
materiais de maior uso, que se 
concentram nas atividades ad-
ministrativas. Em comparação a 
2010, houve redução de consumo 
de papel reciclado por colaborador, 
causado pela maior utilização de 
projetores para apresentações e 
pelo uso de tecnologias como cor-
reios eletrônicos e celulares.

tuitas com atividades socioeducati-
vas em período integral; e instituto 
Alfabetização Solidária (AlfaSol), 
que atua na redução dos índices 
de analfabetismo entre jovens e 
adultos no país. 

O apoio ao esporte é dirigido ao pro-
grama de formação de atletas para 
as equipes de diversas modalidades 
esportivas do Minas Tênis Clube, 
que recebeu contribuição do Banco 
por meio da Lei Federal de Incentivo 
ao Esporte. 

Na área cultural, o PINE apoiou, por 
meio da Lei Rouanet, a exposição 
Trajetória de Paulo Von Poser – Mos-
tra Comemorativa de 30 anos de 
Exposições. Reconhecido principal-
mente por sua série de pinturas e 
instalações inspiradas nas rosas, o 
artista plástico é um dos principais 
expoentes da arte brasileira. Por 
meio da Lei do Audiovisual, o Banco 
patrocinou dois projetos: o documen-
tário Quebrando o Tabu, que conta 
com a análise do ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso sobre os 
caminhos adotados para o combate 
às drogas; e o filme Além da Estra-
da, que recebeu o prêmio de melhor 
diretor no Festival do Rio, em 2010. 
O Banco também participa do grupo 
de empresas que assumiu o projeto 
de reconstrução do Teatro Cultura 
Artística, em São Paulo.

Consumo de materiais  

Material (peso em 
toneladas) 2010 2011

Papel reciclado 11 11,2

Outros tipos de papel 6,5 7,7

Envelopes 0,2 0,2

Toners e cartuchos ----- -----

investimentos 
sociais 
privados

Em sua linha de atuação social, o 
PINE vem, nos últimos anos, contri-
buindo com uma série de manifes-
tações de interesse da sociedade. 
Entre as atividades sociais, procura 
fortalecer o Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente (Fumcad), 
por meio do qual se tornou apoiador 
das seguintes instituições: Casa da 
Providência, que promove assistên-
cia e proteção à criança carente 
com idade entre 4 meses e 4 anos, 
cujas mães comprovadamente 
trabalhem, oferecendo creches gra-
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sobre o relatório 
Com este relato, o PINE espera 
demonstrar como conduziu suas 
atividades em 2011 e a estratégia 
adotada para assegurar uma gestão 
sustentável



As informações deste relatório 
retratam as operações do PINE no 
Brasil, no período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2011. 

Neste relatório anual, apresentamos 
os dados financeiros seguindo o pa-
drão brasileiro de contabilidade – BR 
GAAP. Para levantar as informações 
de âmbito socioambiental, adotamos, 
pela primeira vez, as técnicas de 
medição propostas nos protocolos da 
Global Reporting Initiative (GRI), ver-
são G3.1, com o apoio de consultoria 
externa. O levantamento resultante 
não foi submetido a avaliação externa.

A escolha dos temas prioritários 
deste relatório contemplou o interes-
se demonstrado por nossos públicos 

estratégicos, cuja percepção capta-
mos por meio de contatos pessoais, 
consultas, negociações e por nossos 
canais formais de comunicação. 

Dedicamos esforço especial ao 
relato do nosso desempenho e dos 
avanços nos campos de governan-
ça corporativa, gestão de riscos e 
desenvolvimento de pessoas. São 
os temas mais significativos no atual 
momento vivido pelos negócios do 
Banco, aos olhos de nossos princi-
pais stakeholders – clientes, investi-
dores, acionistas e colaboradores.

Consideramos a publicação des-
te relatório anual uma importante 
contribuição ao fortalecimento das 
relações com os nossos públicos de 
interesse e com a própria trajetória 
do PINE. A partir deste primeiro 
relatório, que traz o desempenho 
de 2011 e as perspectivas para 
2012, temos a intenção de manter 
a periodicidade anual para as futuras 
prestações de contas.

As informações contábeis foram 
auditadas pela PwC. No final do 
relatório, está publicado o índice 
remissivo GRI, no qual reportamos 
as informações demandadas pelos 
indicadores deste protocolo interna-
cional, seja com uma descrição literal 
ou por indicação da página em que 
está publicada. 

Considerando a quantidade e 
a abrangência dos indicadores 
apresentados, esta publicação se 
enquadra no nível C (autodeclarado) 
da estrutura de relatórios da GRI. 
O Banco respondeu 55 indicadores, 
sendo 40 de perfil e governança e 
15 de desempenho.

São bem-vindos comentários, críticas, 
dúvidas e sugestões. Disponibiliza-
mos o formulário de avaliação do 
Relatório Anual 2011 no nosso site 
(www.pine.com.br/ri). Entendemos que 
a iniciativa de coletar informações 
entre nossos públicos de interesse 
e ouvir a diversidade de opiniões que 
representam nos ajudará a aprimorar 
a gestão dos negócios e o processo 
de relato do nosso desempenho. As 
manifestações podem ser encami-
nhadas para ri@pine.com.br. 

Neste relatório anual, apresentamos os 
dados financeiros seguindo o padrão 
brasileiro de contabilidade – BR GAAP. 
Para levantar as informações de âmbito 
socioambiental, adotamos, pela primeira 
vez, as técnicas de medição propostas 
nos protocolos da Global Reporting 
Initiative (GRI), versão G3.1 
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legendA
Indicador integralmente respondido ● 
Indicador parcialmente respondido   ○

Informações de perfil

Estratégia e análise

Indicador Descrição Reportado Página

1.1 Mensagem do presidente ● Mensagem da Administração

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades ○ Mensagem da Administração

Perfil organizacional

Indicador Descrição Reportado Página

2.1 Nome da organização ● Banco PINE S/A

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços ● Perfil/Abertura

Índice 
remissivo gri
O relatório anual do PINE atende aos 
requisitos para o nível C de aplicação 
GRI (3.1), de acordo com os parâme-
tros ressaltados na tabela a seguir.

C C+ B B+ A A+

C
on

te
úd

o 
do

 re
la

tó
rio

Perfil da G3

Responder aos itens:
1.1;
2.1 a 2.10;
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15

C
om

 v
er

ifi
ca

çã
o 

ex
te

rn
a

Responder a todos os 
critérios elencados para o 
nível C, mais:
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13,
4.16 a 4.17

C
om

 v
er

ifi
ca

çã
o 

ex
te

rn
a

O mesmo exigido para o 
nível B

C
om

 v
er

ifi
ca

çã
o 

ex
te

rn
a

Forma de gestão da G3 Não exigido
Informações sobre a 
forma de gestão para cada 
Categoria de indicador

Forma de gestão divulgada 
para cada categoria de 
indicador

Indicadores de desempenho 
da G3 & indicadores de 
desempenho do suplemento 
setorial

Responder a um mínimo 
de 10 indicadores de 
desempenho, incluindo 
pelo menos um de cada 
uma das seguintes áreas 
de desempenho: social, 
econômico e ambiental

Responder a um mínimo de 20 
indicadores de desempenho, 
incluindo pelo menos um de 
cada uma das seguintes áreas 
de desempenho: econômico, 
ambiental, direitos humanos, 
práticas trabalhistas, 
sociedade, responsabilidade 
pelo produto

Responder a cada  
indicador essencial da G3 e 
do suplemento setorial* com 
a devida consideração ao 
Princípio da Materialidade de 
uma das seguintes formas: 
(a) respondendo ao indicador 
ou (b) explicando o motivo da 
omissão
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2.3 Estrutura operacional da organização ●
Perfil/Abertura
Estratégia/Linhas de negócios
Colaboradores

2.4 Localização da sede da organização ● Av. das Nações Unidas 8.501/30º andar, São Paulo, SP, 
Brasil

2.5 Países em que a organização opera e em que suas 
principais operações estão localizadas ● Perfil/Abertura

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade ● O PINE é uma sociedade anônima de capital aberto  
Perfil/Abertura

2.7 Mercados atendidos ● Perfil/Abertura

2.8 Porte da organização ● Destaques 2011

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório ● Governança/Mercado de capitais

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório ● Perfil/Prêmios e reconhecimentos

Parâmetros para o relatório

Indicador Descrição Reportado Página

3.1 Período coberto pelo relatório para as informações 
apresentadas ● Sobre o relatório

3.2 Data do relatório anterior mais recente ● Este é o primeiro relatório anual do PINE produzido a 
partir de critérios da GRI

3.3 Ciclo de emissão de relatórios ● Sobre o relatório

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao 
relatório ou seu conteúdo ● Sobre o relatório

3.5 Processo para definição do conteúdo do relatório ● Foram entrevistados membros da alta gestão do Banco

3.6 Limite do relatório ● Sobre o relatório

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto 
ao escopo ou ao limite do relatório ● Os escopos e eventuais limitações nas respostas dos 

indicadores estão esclarecidos ao longo do relatório 

3.8 Base para a elaboração do relatório ● Sobre o relatório

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos ● Foram utilizadas as ferramentas propostas pelas 
diretrizes GRI G3.1 para relatórios de sustentabilidade. 

3.10 Reformulações de informações fornecidas em relatórios 
anteriores ● Não se aplica, por ser o primeiro relatório do PINE 

elaborado a partir de parâmetros GRI 

3.11 Mudanças significativas de escopo, limite ou métodos de 
medição aplicados no relatório ● Sobre o relatório

3.12 Tabela que identifica a localização das informações  
no relatório ● Índice remissivo GRI

3.13 Política e prática atual relativa à busca de verificação 
externa para o relatório ● O relatório não foi submetido à verificação externa 
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Governança, compromissos e engajamento

Indicador Descrição Reportado Página

4.1 Estrutura de governança da organização, incluindo 
comitês do alto órgão de governança ● Governança/Abertura

4.2 Presidência do mais alto órgão de governança ●
O presidente do Conselho Executivo não ocupa o cargo 
de CEO nem a Diretoria Executiva
Governança/Abertura

4.3 Membros independentes ou não-executivos do mais alto 
órgão de governança ● Governança/Estrutura

4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados façam 
recomendações ● Governança/Gestão da ética

Governança/Relações com investidores

4.5 Relação entre remuneração e o desempenho da 
organização (incluindo social e ambiental) ○

Colaboradores 
O reporte de 2011 aborda apenas a relação com o 
desempenho econômico. Em 2012, o PINE instituiu 
o Comitê de Remuneração, com a finalidade de dar 
transparência à formulação da política de remuneração e 
orientar situações de conflito de interesses

4.6 Processos para assegurar que conflitos de interesse 
sejam evitados ●

Governança/Abertura
Procedimentos previstos no regimento interno do 
Conselho de Administração e na Política de Governança

4.7 Qualificações dos membros do mais alto órgão de 
governança ● Governança/Abertura

4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta e 
princípios internos relevantes ●

Estratégia
Governança/Abertura
Governança/Gestão da ética
Responsabilidade socioambiental

4.9 Responsabilidades pela implementação das políticas 
econômicas, ambientais e sociais ○ Governança/Abertura

Governança/Estrutura

4.10 Processos para a autoavaliação do desempenho do mais 
alto órgão de governança ○

Os conselheiros recebem uma remuneração fixada em 
assembleia e não são submetidos a processo formal de 
autoavaliação

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 
externamente ● Ao longo do relatório

4.13 Participação em associações e/ou organismos  
nacionais/ internacionais ● Governança corporativa

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados  
pela organização ●

Governança/ Relações com investidor
Colaboradores
O relacionamento com clientes é abordado ao longo do 
relatório

4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders com 
os quais se engajar ○

Ao elaborar este relatório, o PINE pretende prestar 
contas aos públicos envolvidos diretamente nos riscos 
de seus negócios. São eles: clientes, colaboradores, 
acionistas, investidores, analistas de mercado 

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders ○ Governança/ Relações com investidor
Colaboradores
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Indicadores de desempenho

Desempenho econômico

Indicador Descrição Reportado Página

EC2 

Implicações financeiras e outros riscos 
e oportunidades para as atividades da 
organização por causa das mudanças 
climáticas

● Responsabilidade socioambiental

Presença no mercado

EC5 Variação da proporção do salário mais baixo, 
comparado ao salário-mínimo local ●

O salário mais baixo pago a funcionários de ambos os gêneros, em 
2011, equivalia ao salário-mínimo nacional – R$ 545,00. Esse valor foi 
pago a 1,46% dos homens e a 2,36% das mulheres.
No quadro de funcionários, 97,5% são bancários. O PINE segue as 
normas do Sindicato dos Bancários em todas as empresas do grupo. 
Não tivemos, em 2011, nenhum funcionário com salário menor que o 
piso da categoria, de R$ 1.400,00 e R$ 2.100,00, respectivamente, 
para seis e oito horas trabalhadas, inclusive os 8% alocados fora da 
matriz em São Paulo

Desempenho ambiental

Indicador Descrição Reportado Página

Materials

EN1 Materiais usados por peso ou volume ● Responsabilidade socioambiental

Desempenho social – Laborais

Indicador Descrição Reportado Página

Emprego

LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, 
contrato de trabalho e região  ● Colaboradores

LA2 Numero total e taxa de rotatividade de 
empregos, por faixa etária, gênero e região ● Colaboradores

Treinamento e educação

LA10 Média de horas por treinamento por ano ○ Em 2011, a carga horária média de treinamentos oferecidos aos 
colaboradores foi de 22 horas 

Diversidade e igualdade de oportunidade

LA13 Composição da alta direção e dos conselhos, 
e proporção por grupos e gêneros   ○ Colaboradores

LA14 Proporção de salário-base entre homens e 
mulheres, por categoria funcional ● Colaboradores
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Desempenho social – Direitos humanos

Indicador Descrição Reportado Página

Processo de compra

HR1
Percentual e número de contratos de 
investimentos que incluam cláusulas de 
direitos humanos 

● Responsabilidade socioambiental

Não-discriminação

HR4 Número total de casos de discriminação e as 
medidas tomadas ●

O Banco não tem ciência de quaisquer casos internos ou externos de 
discriminação por motivo de origem étnica, cor, sexo, religião, ideologia, 
nacionalidade ou origem social, visto não ter havido qualquer tipo de 
reclamação ou denúncia nos canais de comunicação destinados para 
esse fim

Sociedade

Indicador Descrição Reportado Página

Corruption

SO2
Percentual e número total de unidades de 
negócios submetidas a avaliação de riscos 
relacionados a corrupção

○ Governança corporativa/Gestão de riscos

SO3
Percentual de empregados treinados nas 
políticas e procedimentos anticorrupção da 
organização

● Governança/Gestão de riscos

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de 
corrupção ●

O PINE nunca registrou casos de corrupção entre seus funcionários e 
parceiros de negócios. O Banco tem instalado o Comitê de Conduta Ética, 
composto por um membro do Conselho de Administração, presidente e 
pela Diretoria Executiva. Nessa instância, seriam avaliadas as providências 
a serem adotadas, se tivesse sido registrado algum caso

Comunicações de marketing

PR6 Programas de adesão a leis, normas e códigos 
voluntários ●

O PINE adota os critérios do Conselho Executivo das Normas-Padrão 
(CENP) para suas publicações de marketing. Adicionalmente, estamos em 
conformidade com o Conselho de Autorregulação Publicitária (Conar). A 
análise de conformidade de tais critérios é realizada anualmente, e o Banco 
não comercializa produtos proibidos em mercados específicos ou que são 
objeto de questionamento ou debate público

PR7 Casos de não conformidade relacionados à 
comunicação de produtos e serviços ●

Durante o período relatado, o Banco PINE não registrou casos  
de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a marketing
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relAtório dos Auditores 
independentes 

Aos
Administradores e Acionistas
Banco Pine S.A.
Examinamos as demonstrações 
financeiras individuais do Banco Pine 
S.A. (“Instituição”) que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2011, e as respectivas 
demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício 
e semestre findos nessa data, bem 
como as demonstrações financeiras 
consolidadas do Banco Pine S.A. e 
suas controladas (“Consolidado”) que 
compreendem o balanço patrimonial 
consolidado em 31 de dezembro 
de 2011, e as respectivas demons-
trações consolidadas do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido 

e dos fluxos de caixa para o exercí-
cio e semestre findos nessa data, 
assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e as demais notas 
explicativas. 

Responsabilidade da 
administração sobre as 
demonstrações financeiras 
A administração da Instituição é 
responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas de-
monstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil - BACEN e pelos 

Banco pine s.A. 
e empresas 
controladas
Demonstrações Financeiras 
Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras  
31 de dezembro de 2011
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controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos 
auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de 
expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras com 
base em nossa auditoria, conduzida 
de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas pelos auditores 
e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução 
de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados 
nas demonstrações financeiras. 
Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. 
Nessa avaliação de riscos, o auditor 
considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e a 
adequada apresentação das de-
monstrações financeiras da Institui-
ção para planejar os procedimentos 
de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para ex-

pressar uma opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Institui-
ção. Uma auditoria inclui também a 
avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela 
administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira do Banco 
Pine S.A. e do Banco Pine S.A. e suas 
controladas em 31 de dezembro de 
2011, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa, bem 
como o desempenho consolidado de 
suas operações e os seus fluxos de 
caixa consolidados para o exercício 
e semestre findos nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil.

OUTROS ASSUNTOS

Demonstrações do 
valor adicionado
Examinamos também as demons-
trações, individual e consolidada, do 
valor adicionado (DVA) para o se-
mestre e exercício findos em 31 de 
dezembro de 2011, preparadas sob 

a responsabilidade da administração 
da Instituição, cuja apresentação é 
requerida pela legislação societária 
brasileira para companhias abertas. 
Essas demonstrações foram subme-
tidas aos mesmos procedimentos 
de auditoria descritos anteriormente 
e, em nossa opinião, estão adequa-
damente apresentadas, em todos 
os seus aspectos relevantes, em 
relação às demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores 
correspondentes ao 
exercício anterior
O exame das demonstrações finan-
ceiras do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2010, apresentadas 
para fins de comparação, foi conduzi-
do sob a responsabilidade de outros 
auditores independentes, que emiti-
ram relatório de auditoria datado de 
11 de março de 2011, sem ressalva. 
Nossa opinião não está ressalvada 
em função desse assunto.

 

 
São Paulo, 15 de fevereiro de 2012 

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 

Edison Arisa Pereira
Contador CRC 1SP127241/O-0
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A Administração do PINE, em 
observância aos preceitos legais, 
submete à apreciação de Vs. Sas. os 
fatos e eventos relevantes do ano, 
acompanhados das Demonstrações 
Financeiras Individuais e Consoli-
dadas correspondentes, relativas 
ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2011. 

1. MensAgeM dA 
AdMinistrAção
Senhores acionistas, clientes, inves-
tidores e analistas,

Em 2011, tivemos mais um ano 
de importantes conquistas e bons 
resultados. O PINE ultrapassou a 
marca de R$ 1 bilhão de Patrimônio 
Líquido e atingiu um lucro líquido de 
R$ 161,5 milhões, o que representa 
um ROAE de 17,2%. Mas, mais do 
que isso, encerramos o ano com um 
balanço muito  sólido.

Capital e liquidez permaneceram em 
níveis elevados. Finalizamos o ano 
com 18,5% de Índice de Basileia. 
Tínhamos R$ 1,4 bilhão em caixa 
em 31 de dezembro, equivalentes a 

41% dos depósitos, patamar próximo 
ao que temos mantido nos últimos 
dois anos.  E, no último trimestre, 
aumentamos a cobertura da carteira 
de crédito, para 3,6%, ampliando as 
provisões adicionais.

Diversificamos nossas fontes de 
captação. Como exemplos, realizamos 
duas importantes operações no final 
de dezembro, diante de um cenário 
internacional ainda incerto: uma tran-
sação islâmica inédita entre bancos de 
controle nacional e uma captação de 
10 anos com uma multilateral fran-
cesa, como será detalhado ao longo 
deste relatório. No início de 2011, já 
tínhamos concluído uma captação de 
US$ 106 milhões via A/B Loan, coor-
denado globalmente pelo IIC. Outro 
destaque foram as linhas de Trade 
Finance, que cresceram nada menos 
que 110% no ano.

Ao longo do ano, reforçamos o time 
e investimos em treinamento, pilares 
fundamentais para o desenvolvimento 
do Banco. Temos uma equipe de pri-
meira linha, qualificada e muito expe-
riente, que mantém o Banco preparado 

para atender o cliente de forma com-
pleta e para garantir um crescimento 
sustentável dos negócios.

Desta forma, continuamos servindo 
nossos clientes com um portfólio 
de produtos cada vez mais amplo. 
Sempre atendendo aos clientes de 
forma personalizada, conseguimos 
criar fidelidade e diversificar nossas 
fontes de receitas. Todas as nossas 
linhas de negócio contribuíram para 
os resultados: Crédito Corporativo, 
Mesa para Clientes, PINE Investi-
mentos e Tesouraria, com partici-
pação cada vez maior dos negócios 
complementares ao crédito.

A contínua evolução do banco se 
refletiu em melhora de ratings, em 
premiações e reconhecimentos do 
mercado. Encerramos o ano com um 
upgrade em dois graus, para BB+, 
do nosso rating em escala global 
pela Standard & Poor’s. Pela mesma 
agência obtivemos um quase inédito 
upgrade em quatro notches da nota 
em escala nacional ao longo de 
2011, passando de BrA- em janeiro 
para BrAA em dezembro.

relAtório dA 
AdMinistrAção
PINE – 2011
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Para finalizar, lembramos alguns fatos 
importantes deste ano. Primeiro, con-
cluímos o aumento de capital, com 
ações compradas pelo DEG – mem-
bro do KfW Bankengruppe, segundo 
maior banco alemão - sendo este seu 
primeiro investimento em equity em 
uma instituição financeira brasileira, 
representando cerca de 3% do capi-
tal do PINE. A operação reforçou tier 
1 e levou o relacionamento entre os 
dois bancos a uma proximidade ainda 

maior. Em assembléia de acionistas 
realizada em dezembro, aprovamos a 
mudança para o nível 2 de governan-
ça corporativa, o que deve ocorrer de 
fato ainda no primeiro trimestre, e a 
instauração do Comitê de Auditoria.

Encerramos 2011 orgulhosos pelas 
conquistas realizadas e otimistas 
para o ano que se inicia. Vamos 
continuar a investir na equipe e no 
atendimento completo aos clientes, 

aumentando o portfólio de produtos 
e serviços e mantendo um relaciona-
mento muito próximo com cada um 
deles. Iniciamos 2012, ano em que 
comemoraremos cinco anos da aber-
tura de capital e 15 anos do Banco, 
com todos os alicerces necessários 
(capital, liquidez, funding e  recur-
sos humanos) para alavancar nosso 
balanço e expandir nossos negócios 
mantendo o balanceamento adequa-
do entre risco e retorno. 

Ativos Totais Carteira de Crédito de 
Empresas Expandida*

Funding Total

2. destAques do perÍodo

* Inclui Carteira de Crédito de Empresas 
em Balanço, Fianças e Títulos Privados

9.151

21,8%

11.144

5.747

20,4%

6.921 5.589

18,1%

6.600

Patrimônio Líquido Lucro Líquido ROAE (%)

867

17,1%

1.015

118,3

36,6%

161,5

14,0%

3,2 p.p.

17,2%

2010

2011

(R$ milhões)
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3. perFil instituCionAl
O PINE (BM&FBovespa: PINE4) é um 
banco de atacado, especializado no 
atendimento a empresas. O Banco 
oferece crédito, incluindo capital de 
giro, BNDES, Trade Finance, Fianças, 
assim como produtos de Hedging, 
Mercado de Capitais, Assessoria Fi-
nanceira e Gestão de Recursos. São 
quatro principais linhas de negócios: 
Corporate Banking (Originação de 
Crédito); Mesa de Clientes (Hedging); 
PINE Investimentos; e Distribuição. 

4. Cenário 
MACroeConôMiCo
O 2S11, principalmente o seu último 
trimestre, foi marcado pela continui-
dade da deterioração financeira e 
fiscal soberana dos países europeus 
tanto periféricos quanto centrais, 
temperada pela expectativa de acor-
do sobre a renegociação organizada 
da dívida pública grega, a qual não foi 
concretizada. Em meio a um cenário 
passível de desorganização institu-
cional, caracterizado por descon-
fianças acerca da concentração dos 
ativos de bancos europeus em títulos 
públicos de governos membros da 
zona do euro, o mercado interbancá-
rio europeu praticamente congelou e 
trilhou a iliquidez. 

A reação da comunidade européia 
envolveu duas ações institucionais: 
(a) a criação do Longer-Term Refinan-
cing Operations (LTRO) de três anos, 
ao juro de 1,0% ao ano e totalizando 
€489 bilhões, (b) a possível ante-
cipação do European Stabilization 
Mechanism (ESM) de meados de 
2013 para julho de 2012, também 
no valor de €500 bilhões. O LTRO foi 
uma medida duplamente eficaz ao 
contrabalançar a queda da liquidez 
associada ao aumento dos depósitos 
overnight no BCE e ao alimentar, 

simultaneamente, o otimismo gene-
ralizado que desaguou na compra de 
ativos de risco não só na Europa, nos 
EUA e em economias emergentes. Já 
o ESM se destinará ao socorro dos 
países membros da zona do euro.

Além das medidas européias no 
4T11, a continuidade da recuperação 
da economia norte-americana tam-
bém engendrou a redução da aversão 
ao risco, empurrando o índice S&P 
500 para 1.244 pontos em dezem-
bro de 2011 contra 1.131 pontos 
em setembro. Apesar de a inflação 
norte-americana ao consumidor e o 
seu núcleo terem encerrado 2011 
acima do teto da meta (implícita) de 
2,0%, da recuperação da atividade 
econômica no 4T11 e do aumento de 
projeções de crescimento do PIB dos 
EUA para 2,7% em 2012, a taxa de 
desemprego fechou o ano passado 
em 8,5%. É exatamente por isso que 
o yield médio da curva de juros dos 
Treasuries norte-americanos entre 2 
e 10 anos caiu de 1,3% para 1,0% 
entre 3T11 e o 4T11. Isso quer dizer 
que as expectativas dos investidores 
estão mais voltadas para a fraque-
za do emprego do que tanto para a 
inflação.

Já o Brasil e a China buscaram trilhar 
o caminho do crescimento em meio 
à crise européia, a qual atualmente 
se amaina pari passu com a (tem-
porária) diminuição da incerteza dos 
investidores. O governo chinês já está 
preparado para elevar os investimen-
tos brutos em infraestrutura em até 
US$1,5 trilhão e o próprio banco 
central chinês está com o dedo no 
gatilho para promover mais uma redu-
ção do recolhimento compulsório. As 
medidas monetárias e fiscais chine-
sas são condições necessárias para 
manter o crescimento do PIB chinês 

entre 8,5% e 9,0% entre 2012 e 
2013 e para sustentar os preços das 
commodities nos elevados patama-
res atuais, principalmente as expor-
tadas pelo Brasil.

O BC brasileiro, por seu turno, 
continuou trilhando a queda da Selic, 
levando-a para 11,0% em dezembro 
passado, apesar de o IPCA ter fecha-
do 2011 no teto da meta de inflação. 
A desaceleração econômica que já 
vinha se desenhado desde o início do 
3T11, principalmente na indústria, e 
a crise das dívidas na Europa podem 
trazer efeitos contrativos sobre o PIB 
mundial e doméstico, provocando, 
conseqüentemente, a desaceleração 
da alta nos preços das commodities 
e a desinflação no mundo e, particu-
larmente, no Brasil. Nesse sentido, o 
governo tem trabalhado para evitar 
que a expansão real do PIB seja 
inferior a 4,0%. Para isso, medidas 
macroprudenciais de contenção à 
expansão do crédito pessoal foram 
relaxadas no 4T11, assim como o IPI 
para a aquisição de linha branca foi 
diminuído. Aparentemente, o governo 
visa manter a taxa de crescimento 
anual (nominal) do crédito doméstico 
acima de 20%, induzindo o cresci-
mento do PIB a permanecer perto de 
4,0% ao ano.

5. deseMpenho 

Destaques do Resultado
O lucro líquido do PINE alcançou  
R$ 161.514 mil em 2011, com re-
sultado operacional de R$ 284.856 
mil. Os principais fatores que contri-
buíram para o aumento no período 
foram: crescimento da carteira de 
crédito e a contribuição da Mesa 
para Clientes. 
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Destaques do Balanço
O total de ativos montou a R$ 
11.143.527 mil em 31 de dezembro 
de 2011, um crescimento de 21,8 % 
em 12 meses. O Patrimônio Líquido 
ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão, 
um crescimento de 17,1% em rela-
ção a dezembro de 2010.

Carteira de Crédito
O saldo da carteira de crédito 
registrado em balanço em dezembro 
de 2011 atingiu R$ 4.979.926 mil. 
Considerando-se a carteira expandi-
da de empréstimos a Empresas, que 
inclui Fianças e Títulos Privados, o 
saldo atingiu R$ 6.920.526  mil. A 
carteira de Trade Finance foi desta-
que, com aumento de 47,5% no ano, 
atingindo R$ 767.623 mil.

Do total da carteira de crédito para 
Empresas, 85% provêm de clientes 
com faturamento acima de R$ 150 

milhões e 69%, acima de R$ 500 mi-
lhões. Considerando-se as empresas 
acima de R$ 1 bilhão, o percentual é 
de 52%. 

2011 2010 ∆%

Resultado e rentabilidade

Lucro líquido (R$ milhares) 161.514 118.270 36,6%

ROAE anualizado 17,2% 14,0% 22,8%

Balanço patrimonial (R$ milhares)

Carteira de crédito de empresas expandida1 6.920.526 5.746.649 20,4%

Depósitos totais2 3.794.166 3.698.360 2,6%

Patrimônio líquido 1.015.081 867.132 17,1%

Qualidade da carteira

Non performing loans – 15 dias 0,4% 0,3% 0,1 p.p.

Cobertura da carteira 3,6% 2,5% 1,1 p.p.

Desempenho

Índice da Basiléia 18,5% 17,4% 1,1 p.p.

Lucro por ação (R$) 1,87 1,41 32,6%

Valor patrimonial por ação (R$) 11,72 10,33 13,5%

Participação na Carteira 
de Crédito – Setores 

(1) Inclui fianças e títulos privados.
(2) Inclui LCA.

Açúcar e Álcool 19%

Infraestrutura 10%

Construção Civil 9%

Energia Elétrica e Renovável 8%

Agricultura 7%

Comércio Exterior 6%

Transportes e Logística 6%

Processamento de Carne 4%

Telecomunicações 3%

Metalurgia 3%

Veículos e Peças 3%

Alimentos 3%

Serviços Especializados 3%

Bebidas e Fumo 2%

Instituição Financeira 2%

Química e Petroquímica 2%

Outros 10%
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Monitoramento e 
Concessão de Crédito
A agilidade e a segurança na apro-
vação e estruturação de operações 
são fatores críticos para o desen-
volvimento dos negócios e para a 
manutenção da qualidade da car-
teira de crédito. O PINE possui uma 
equipe qualificada de analistas que 
avalia profundamente cada cliente e 
produz os relatórios que baseiam as 
decisões do Comitê de Crédito (única 
instância de aprovação de risco de 
crédito no Banco). 

Estes relatórios são detalhados e 
possuem um formato pré-estabeleci-
do, baseado numa análise fundamen-
talista da capacidade de pagamento 
dos clientes, entre outras informa-
ções financeiras, organizacionais e 
estratégicas.

O PINE possui forte expertise em 
todos os setores que atua, desde a 
originação até a análise de crédito e 
research para clientes. Para setores 
com maior exposição, o Banco possui 
modelagens específicas e analistas 
especializados nestas indústrias.

As operações de crédito para 
Empresas são analisadas, forma-

lizadas e monitoradas por uma 
equipe composta por 72 colabora-
dores (correspondentes a 19,7% 
do total), envolvidos nas áreas de 
Crédito, Formalização e Jurídico, 
estas duas últimas focadas na ava-
liação e formalização de garantias e 
contratos. A Formalização também 
é responsável pelo acompanha-
mento das garantias durante a vida 
da operação.

Mesa para Clientes 
A Mesa para Clientes oferece pro-
dutos 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, 
Moedas, Commodities e Juros. O 
PINE oferece os principais produtos 
de derivativos, entre eles, NDF (Non 
Deliverable Forward), estruturas de 
opção e swaps. O Banco não oferece 
derivativos exóticos ou alavancados.

O total do valor nocional da carteira 
de derivativos com clientes atingiu 
R$ 3.712.763 mil, em 31 de dezem-
bro de 2011, enquanto que o MTM 
da carteira encerrou o trimestre no 
valor de R$ 156.770 mil. Segundo 
ranking da CETIP, em dezembro, o 
PINE está classificado entre os 13 
maiores bancos em operações de 
derivativos para clientes e o 2º maior 
em termo de commodities para 
clientes.

PINE Investimentos
A PINE Investimentos, unidade de 
Banco de Investimentos do PINE, 
atua com profundo alinhamen-
to junto aos clientes oferecendo 
soluções customizadas e diferen-
ciadas nas áreas de Mercado de 
Capitais, Assessoria Financeira e 
Gestão de Recursos. 

Em 2011, a PINE Investimentos, 
através de sua unidade de Mercado 
de Capitais, estruturou e emitiu mais 
de R$ 1 bilhão em operações, utili-
zando os mais diversos instrumentos, 
tais como operações de debêntures, 
bônus de subscrição, Bonds, FIDC, 
CCBs e CRIs. No total, foram realiza-
das 11 operações de underwriting no 
ano. Na área de Gestão de Recursos, 
a PINE Investimentos atingiu um to-
tal de ativos sob gestão de R$ 732,4 
milhões entre fundos mútuos, fundos 
exclusivos e carteiras administradas.

Mesa de Distribuição
Com o objetivo de atender o cliente 
com um leque de investimentos em 
linha com a evolução do mercado, 
para os mais diversos perfis de inves-
tidores, a Mesa de Distribuição conta 
com a expertise do PINE na estrutu-
ração e intermediação de operações 
de renda fixa.

A Mesa de Distribuição do PINE 
é responsável pelo atendimento a 
investidores, fornecendo alternativas 
de investimentos tradicionais, vin-
culados a plataforma de originação 
de Crédito Corporativo, a mercado 
de capitais e gestão de recursos e a 
outras operações estruturadas. Seu 
atendimento é segmentado por tipo 
de investidor, procurando atendê-lo 
de forma personalizada.

Funding
O total de funding, excluindo cessão 
de crédito, atingiu R$ 6.544.002 mil 
em dezembro de 2011, um cresci-
mento de 4,7% em relação a setem-
bro e de 20,4% em relação a dezem-
bro de 2010. O saldo de depósitos a 
prazo, incluindo Letras de Crédito do 
Agronegócio (LCA) e Imobiliário (LCI), 
atingiu R$ 3.576.455 mil, 3,8% aci-
ma do 3T11 e 7,2% acima do 4T10.  

Índice da Cobertura da 
Carteira de Crédito 

2,5% 2,7% 2,7%
2,9%

3,6%

Dez/10

Mar/11

Jun/11

Set/11

Dez/11
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O prazo médio histórico ponderado 
dos depósitos atingiu 15 meses, 
enquanto o prazo médio do funding 
total ficou em 18 meses. A liquidez 
do PINE permanece alta, com o caixa 
representando 41% dos depósitos a 
prazo na data.

O PINE trabalha constantemente 
para diversificar suas fontes de fun-
ding. Um dos destaques do trimestre 
foram captações externas efetuadas 
mesmo diante de um cenário externo 
desfavorável. O PINE captou USD 
25 milhões, em um prazo de 10 
anos, junto ao Proparco, instituição 
francesa de fomento, presente no 
Brasil desde 2007. Além disso, 
efetuou a primeira captação no 
formato islâmico por uma instituição 
financeira 100% brasileira, no valor 
de USD 37,5 milhões junto ao banco 
saudita Al Rajhi Bank, cujos recursos 
ingressaram no primeiro trimestre de 
2012.

Adicionalmente, o PINE possui re-
lacionamento com mais de 40 ban-
cos correspondentes, permitindo 
que o PINE acesse diversas fontes 
e modalidades no exterior, incluin-
do bancos em diversos países e 
agências multilaterais como DEG, 
IFC, IDB, FMO e Proparco. O Banco 
sempre realiza o hedge de 100% 
das suas captações externas.

Índice da Basiléia
No trimestre, o índice de Basileia 
atingiu 18,5%, um índice bastan-
te confortável e muito acima do 
patamar mínimo regulatório de 11%. 
A queda no trimestre é explicada 
pela mudança do tratamento das 
operações de Repo na ponderação 
da Basileia, conforme determinação 
regulatória, além do aumento da ex-
posição a risco de crédito no período.

Resultado Extraordinário
O PINE obteve êxito na ação judicial 
movida com o objetivo de questionar 
o alargamento da base de cálculo da 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins).  Este êxito 
produziu reflexos nos resultados do 
último trimestre de 2011. O impacto 
líquido relativo à conclusão desta ação 
judicial é de R$ 109 milhões. O PINE 
utilizou a maior parte dos recursos 
para constituir provisões extraordiná-
rias e adicionais em diversas linhas do 
balanço, tornando-o ainda mais sólido.

Adicionalmente, a base de cálculo do 
Cofins passa a ser menor, gerando uma 
economia bruta trimestral de aproxi-
madamente R$ 3,0 milhões. Por fim, 
há também um efeito positivo sobre o 
Capital Circulante Líquido do Banco.

6. rede de originAção
O PINE está localizado nos mercados 
mais atraentes do País. A originação 
está organizada em dez agências em 
todo o Brasil, localizadas em Curitiba, 
Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, 
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, 
além da matriz em São Paulo, divididas 
em 14 originação. O PINE também 
conta com sua agência Cayman e, no 
começo de 2012, foi inaugurada a 
agência de Tangará da Serra, no Cen-
tro Oeste do país.

A estratégia de negócios do PINE com 
empresas não é dependente de uma 
ampla rede de agências, já que a equi-
pe está organizada regionalmente e o 
Banco está constantemente monito-
rando e visitando seus clientes, o que 
beneficia sobremaneira a estrutura 
de seus custos fixos. O PINE foca sua 
atuação nas regiões mais atrativas do 
país. Em dezembro de 2011, 78% das 
operações de crédito foram realizadas 

com empresas no Sudeste, 10% no 
Centro-Oeste do país, 6% no Sul, 5% 
no Nordeste e 1% no Norte.

7. reCursos huMAnos
Pessoas são o principal ativo do 
PINE. Por isso, o objetivo de Recursos 
Humanos é atrair, reter e desenvol-
ver os melhores talentos, através da 
manutenção de um ambiente de alto 
desempenho, com foco em resultados 
e baseado em meritocracia. O total de 
funcionários do PINE em dezembro de 
2011, incluindo terceiros, foi de 407 
colaboradores.

8. goVernAnçA 
CorporAtiVA
O PINE possui políticas ativas de 
governança corporativa, em decor-
rência do compromisso permanente 
com seus acionistas e demais partes 
relacionadas. Entre os diferenciais 
de governança praticados pelo PINE, 
destacam-se:

 • Dois membros independentes e um 
membro externo no Conselho de 
Administração;

 • 100% de tag along para todas as 
ações, inclusive as preferenciais;

 • Procedimentos de arbitragem para 
rápida solução em caso de disputas;

 • Conselho Fiscal.

O PINE possui uma estrutura interna 
de Compliance e auditoria, de modo 
a assegurar um ambiente operacional 
baseado nos melhores valores da 
instituição. Em linha com as melhores 
práticas de Governança Corporativa, 
o PINE mantém a divulgação simul-
tânea e trimestral de resultados nos 
dois padrões contábeis, BR GAAP e 
IFRS, simultaneamente.
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Migração para o Nível 2 de 
Governança Corporativa
Em dezembro de 2011, foi 
aprovada em assembléia geral 
extraordinária o ingresso do PINE 
no segmento especial de Lista-
gem para negociação de valores 
mobiliários da BM&FBOVESPA, 
denominado Nível 2 de Governan-
ça Corporativa. A adesão ao nível 2 
será concluída no 1T12, quando as 
ações do Banco passam a circular 
com o novo selo. Trata-se de uma 
importante evolução, que demons-
tra o compromisso do PINE com 
seus acionistas e com o mercado 
como o todo.

Comitê de Auditoria
Em dezembro de 2011, foi aprovada 
em assembléia geral extraordinária a 
constituição do Comitê de Auditoria, 
de acordo com a Resolução-CMN nº 
3.198/04. A implementação ocorrerá 
em 2012.

Este comitê substituirá o Conselho 
Fiscal, e suas principais atribuições 
são zelar: pela integridade das de-
monstrações financeiras; pela atu-
ação, independência e qualidade do 
trabalho das Auditorias independente 
e interna; pela qualidade e efetividade 
dos sistemas de controles internos 
e de administração de riscos; e pelo 

Juros sobre Capital próprio e dividendos

Valor Bruto
R$ milhões R$

Valor Total Valor por Ação

1T11 15,0 0,18

2T11 20,0 0,24

3T11 15,0 0,18

4T11 40,0 0,48

Total distribuído em 2011 90,0 1,08

cumprimento das exigências legais e 
regulamentares. Este é mais um passo 
no comprometimento do PINE com 
a Governança Corporativa. O Comitê 
será composto por um dos mem-
bros independentes do Conselho de 
Administração, um membro indicado 
pelo Conselho e um terceiro membro 
indicado por acionista minoritário.

Dividendos / Juros sobre 
Capital Próprio
Em 2011, o PINE realizou pagamen-
tos trimestrais de Juros sobre Capital 
Próprio e/ou Dividendos, num total 
bruto distribuído de R$ 90 milhões, 
conforme tabela a seguir. 

9. relAçÕes CoM 
inVestidores
O PINE disponibiliza informações 
aos acionistas por meio de seu 
site corporativo (www.pine.com.br/
ri), boletins eletrônicos e relatórios 
trimestrais, bem como através de 
seu departamento de Relações com 
Investidores (telefone: 11-3372-
5553, e-mail: ri@pine.com.br).

10. responsABilidAde 
soCioAMBientAl
O PINE entende que atuar com 
responsabilidade socioambiental 
é, sobretudo, agir de maneira ética 
em todas as suas esferas e, através 

de seu negócio, contribuir para o 
desenvolvimento econômico da so-
ciedade, zelando para que todos os 
recursos sejam utilizados de maneira 
sustentável. A cada ano, o PINE vem 
ampliando sua atuação social com 
o aumento do número de projetos 
apoiados, abrangendo as áreas cul-
tural, esportiva, educacional e social, 
entre os quais se destacam:

Premiação IFC
O PINE foi considerado pela IFC “The 
Most Green Bank” (“O Banco Mais 
Verde”) da América Latina e Caribe. A 
IFC - International Finance Corpo-
ration - membro do Grupo Banco 

Mundial, que promove o desen-
volvimento sustentável em vários 
países, concedeu ao PINE este 
prêmio pelo volume de recursos 
disponibilizados por meio de seu 
Global Trade Finance Program, para 
setores considerados benéficos 
para a sociedade e meio ambiente, 
em especial o de Etanol.

Cultura
O PINE apoiou, por meio da Lei 
Rouanet, a exposição “Trajetória de 
Paulo Von Poser – Mostra comemo-
rativa de 30 anos de exposições”. 
Reconhecido principalmente por 
sua série de pinturas e instalações 

PINE
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 Moody’s Standard & Poor’s Fitch Ratings Riskbank LFRating Austing

Moeda Local e 
Estrangeira

Longo Prazo Ba2 BB+ BB- - - -

Curto Prazo B B - - -

Longo Prazo Ba2 BB- BB- - - -

Curto Prazo B B - - -

Nacional

Longo Prazo A1.br brAA A(bra)

10,73 A+ A+

Curto Prazo Br-1 F1(bra)

inspiradas nas rosas, Paulo é um 
dos principais expoentes da arte 
brasileira. Por meio da Leio do Au-
diovisual patrocinou do documen-
tário “Quebrando o Tabu”, que conta 
com a análise do ex-presidente 
Fernando Henrique sobre combate 
às drogas; e também do filme Além 
da Estrada, que recebeu prêmio de 
melhor diretor no Festival do Rio, 
em 2010.

Esporte
Pela Lei Federal de Incentivo ao 
Esporte, o PINE é apoiador do pro-
grama de formação de atletas para 
as equipes de diversas modalidades 
esportivas do Minas Tênis Clube. 

Social
Por meio do Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente (FUM-
CAD), o PINE é apoiador: do instituto 

Casa da Providência, que promove 
assistência e proteção à criança 
carente com idade entre 4 meses 
e 4 anos, cujas mães comprovada-
mente trabalhem, através de cre-
ches gratuitas em período integral, 
com atividades sócio-educativas; e 
do instituto Alfabetização Solidária 
(AlfaSol), que atua na redução dos 
índices de analfabetismo entre 
jovens e adultos no país.

Upgrade da S&P
A agência Standard & Poor’s elevou 
seu rating em escala global em dois 
graus, de BB- para BB+, e também 
elevou em três graus a nota em 
escala nacional de brA para brAA. A 
perspectiva para ambas as escalas 
é estável. A agência baseou seus 
ratings na forte qualidade da carteira 
de crédito, adequados patamares de 
liquidez, capital e resultados. A S&P 
ainda destaca a gradual diversifica-
ção das fontes de funding através de 
emissões externas, securitizações e 
o recente aumento de capital subs-
crito pelo DEG.

12. AçÕes
Em janeiro o Banco Central homolo-
gou o aumento de capital subscrito 
pelo DEG. Com este acordo, o DEG 
subscreveu 2.543.604 ações prefe-
renciais de emissão do Banco, pelo 
valor total de R$ 43.749.998,80.

13. Auditores externos
O PINE tem como procedimento res-
tringir os serviços prestados pelos 
seus auditores independentes, de 
forma a preservar a independência e 
a objetividade do auditor em conso-
nância com as normas brasileiras e 
internacionais. 

A Administração

11.  
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ATIVO Nota
Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

CIRCULANTE  8.488.630  6.412.283  8.531.220  6.412.744 

Disponibilidades 4.  114.008  91.821  114.010  91.821 

Aplicações interfinanceiras de liquidez 5.  473.049  53.312  490.817  53.312 

Aplicações no mercado aberto  181.027  -  198.795  - 

Aplicações em depósitos interfinanceiros 267.585  31.615  267.585  31.615 

Aplicações em moedas estrangeiras  24.437  21.697  24.437  21.697 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos  4.687.695  3.324.174  4.710.264  3.324.558 

Carteira própria 6. a)  1.152.901  766.072  1.175.470  766.456 

Vinculados a compromissos de recompra 6. a)  3.205.733  2.364.269  3.205.733  2.364.269 

Instrumentos financeiros derivativos 6. b)  143.115  140.191  143.115  140.191 

Vinculados ao Banco central 6. a)  45.392  -  45.392  - 

Vinculados à prestação de garantias 6. a)  140.554  53.642  140.554  53.642 

Relações interfinanceiras  12.678  2.730  12.678  2.730 

Pagamentos e recebimentos a liquidar  -  1.758  -  1.758 

Créditos vinculados:

Depósitos no Banco Central do Brasil  12.678  972  12.678  972 

Operações de crédito 7.  2.385.747  2.391.912  2.385.747  2.391.912 

Operações de crédito - setor privado  2.490.107  2.390.683  2.490.107  2.390.683 

Operações de crédito - setor público  18.362  26.537  18.362  26.537 

(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa  (122.722)  (25.308)  (122.722)  (25.308)

Outros créditos  755.926  511.763  758.177  511.840 

Carteira de câmbio 8.  602.419  417.912  602.419  417.912 

Rendas a receber  11.940  5.717  11.940  5.717 

Negociação e Intermediação de Valores  30.275  32.208  30.275  32.208 

Diversos 9.  124.513  81.110  126.764  81.187 

(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa  (13.221)  (25.184)  (13.221)  (25.184)

Outros valores e bens  59.527  36.571  59.527  36.571 

Bens não de uso próprio  58.017  35.404  58.017  35.404 

Despesas antecipadas   1.510  1.167  1.510  1.167 

BAnCo pine s.A. e ControlAdAs
BAlAnços pAtriMoniAis leVAntAdos eM 31 de dezeMBro 
de 2011 e de 2010 (EM MILHARES DE REAIS – R$)

CONTINUA NA PRóxIMA PÁGINA >>
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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ATIVO Nota
Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  2.411.985  2.722.725  2.602.202  2.725.123 

Aplicações interfinanceiras de liquidez 5.  5.253  20.523  5.253  20.523 

Aplicações em depósitos interfinanceiros  5.253  20.523  5.253  20.523 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos  519.938  483.074  414.724  483.074 

Carteira própria 6. a)  342.721  373.483  237.507  373.483 

Instrumentos financeiros derivativos 6. b)  177.217  106.041  177.217  106.041 

Vinculados à prestação de garantias 6. a)  -  3.550  -  3.550 

Operações de crédito 7.  1.560.452  1.905.928  1.853.621  1.905.928 

Operações de crédito - setor privado  1.593.070  1.949.711  1.886.239  1.949.711 

Operações de crédito - setor público  4.269  21.805  4.269  21.805 

(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa  (36.887)  (65.588)  (36.887)  (65.588)

Outros créditos  315.086  302.340  317.348  304.738 

Rendas a receber  24.330  9.908  24.330  9.908 

Devedores por depósito em garantia 16. b)  181.448  154.797  182.910  156.605 

Diversos 9.  109.548  137.637  110.348  138.227 

(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa  (240)  (2)  (240)  (2)

Outros valores e bens  11.256  10.860  11.256  10.860 

Despesas antecipadas   11.256  10.860  11.256  10.860 

PERMANENTE  124.473  44.310  10.105  12.680 

Investimentos  114.677  32.053  159  159 

Participações em controladas no país 10.  114.520  31.896  -  - 

Outros investimentos  157  157  159  159 

Imobilizado de uso 11. a)  7.395  9.132  7.471  9.229 

Instalações, móveis e equipamentos de uso  14.045  13.609  14.045  13.609 

Outras imobilizações de uso  4.792  4.297  4.901  4.407 

Depreciações acumuladas  (11.442)  (8.774)  (11.475)  (8.787)

Intangíveis  11.b)   2.401  3.125  2.475  3.292 

Gastos com aquisição e desenvolvimento de logiciais  9.072  8.701  9.537  9.166 

Amortização acumulada  (6.671)  (5.576)  (7.062)  (5.874)

TOTAL DO ATIVO 11.025.088  9.179.318 11.143.527  9.150.547 

>> CONTINUAçãO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PASSIVO Nota
Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

CIRCULANTE  6.925.245  5.673.227  6.891.325  5.649.411 

Depósitos 12.  1.861.636  1.775.476  1.821.671  1.746.315 

Depósitos à vista  112.415  41.795  111.826  41.685 

Depósitos interfinanceiros  117.637  275.166  97.827  247.669 

Depósitos a prazo  1.631.584  1.458.515  1.612.018  1.456.961 

Captações no mercado aberto 13.  3.190.416  2.358.840  3.190.416  2.358.840 

Carteira própria  3.190.416  2.358.840  3.190.416  2.358.840 

Recursos de aceites e emissão de títulos 18.  451.008  571.245  451.008  571.245 

Recursos de letras de crédito imobiliário  3.581  -  3.581  - 

Recursos de letras de crédito do agronegócio  283.606  529.145  283.606  529.145 

Recursos de letras financeiras  5.256  -  5.256  - 

Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior  158.565  42.100  158.565  42.100 

Relações interfinanceiras 14.  6.366  10.650  6.366  10.650 

Correspondentes  6.366  10.650  6.366  10.650 

Relações interdependências  2.422  15.476  2.422  15.476 

Recursos em trânsito de terceiros  2.422  15.476  2.422  15.476 

Obrigações por empréstimos e repasses  17.  1.235.614  756.105  1.235.614  756.105 

Empréstimos no país - outras instituições  2.012  3.577  2.012  3.577 

Empréstimo no exterior  932.878  472.229  932.878  472.229 

Repasses do país - instituições oficiais - BNDES  299.600  279.331  299.600  279.331 

Repasses do exterior  1.124  968  1.124  968 

Instrumentos financeiros derivativos 6. b)  74.027  86.550  74.027  86.550 

Instrumentos financeiros derivativos  74.027  86.550  74.027  86.550 

Outras obrigações  103.756  98.885  109.801  104.230 

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 15. a)  1.182  2.354  1.182  2.354 

Carteira de câmbio 8.  390  2.340  390  2.340 

Sociais e estatutárias  11.161  18.103  11.161  18.103 

Fiscais e previdenciárias 15. b)  21.193  29.854  27.145  35.112 

Negociação e intermediação de valores  11.222  5.587  11.222  5.587 

Dívida subordinada 19.  11.564  12.481  11.564  12.481 

Diversas 15. c)  47.044  28.166  47.137  28.253 

  Outros   47.044  28.166  47.137  28.253 
CONTINUA NA PRóxIMA PÁGINA >>

BAnCo pine s.A. e ControlAdAs
BAlAnços pAtriMoniAis leVAntAdos eM 31 de dezeMBro 
de 2011 e de 2010 (EM MILHARES DE REAIS – R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PASSIVO Nota
Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  3.034.355  2.617.859  3.183.730  2.612.904 

Depósitos 12.  1.741.176  1.412.226  1.661.858  1.405.616 

Depósitos interfinanceiros  8.752  72.439  8.058  72.439 

Depósitos a prazo  1.732.424  1.339.787  1.653.800  1.333.177 

Recursos de aceites e emissão de títulos 18.  204.088  117.537  204.088  117.537 

Recursos de letras de crédito do agronegócio  23.449  17.284  23.449  17.284 

Recursos de letras financeiras  17.746  20.744  17.746  20.744 

Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior  162.893  79.509  162.893  79.509 

Obrigações por empréstimos e repasses  17.  637.251  619.828  865.543  619.828 

Empréstimos no país - outras instituições  -  1.784  228.292  1.784 

Empréstimo no exterior  3.958  18.407  3.958  18.407 

Repasses do país - instituições oficiais - BNDES  567.661  549.675  567.661  549.675 

Repasses do exterior  65.632  49.962  65.632  49.962 

Instrumentos financeiros derivativos 6. b)  39.371  47.179  39.371  47.179 

Instrumentos financeiros derivativos  39.371  47.179  39.371  47.179 

Outras obrigações  412.469  421.089  412.870  422.744 

Fiscais e previdenciárias   15. b)   59.681  199.813  60.081  201.468 

Dívida subordinada 19.  292.655  207.678  292.655  207.678 

Diversos 15. c)  60.133  13.598  60.134  13.598 

  Provisão para passivos contingentes 16.  48.292  11.026  48.292  11.026 

  Outros  11.841  2.572  11.842  2.572 

RESULTADO DE ExERCÍCIOS FUTUROS  50.407 21.100 53.391 21.100

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  20.  1.015.081  867.132  1.015.081  867.132 

Capital social  796.045  422.606  796.045  422.606 

De domiciliados no país  723.551  387.764  723.551  387.764 

De domiciliados no exterior  72.494  34.842  72.494  34.842 

Reservas de capital  14.032  222.938  14.032  223.341 

Reservas de lucros  179.739  237.915  179.739  237.528 

Dividendos adicionais propostos  26.726  -  26.726  - 

Ajuste de avaliação patrimonial  (1.461)  (6.008)  (1.461)  (6.024)

( - ) Ações em tesouraria  -  (10.319)  -  (10.319)

TOTAL DO PASSIVO 11.025.088  9.179.318 11.143.527  9.150.547 

>> CONTINUAçãO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BAnCo pine s.A. e ControlAdAs
deMonstrAçÕes dos resultAdos pArA os exerCÍCios Findos eM 31 de dezeMBro de 
2011 e de 2010 e pArA o seMestre Findo eM 31 de dezeMBro de 2011 
(EM MILHARES DE REAIS – R$, ExCETO O LUCRO LíQUIDO POR AçãO)

Nota

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

2º semestre Exercício Exercício 2º semestre Exercício Exercício

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA  779.462  1.368.381  1.050.886  805.495  1.400.572  1.054.806 

Operações de crédito 21.a)  349.672  632.909  526.204  371.696  658.090  526.204 

Resultado de operações com 
títulos e valores mobiliários 21.b)  255.896  436.915  196.569  259.905  443.925  200.206 

Resultado com instrumentos 
financeiros derivativos  132.368  161.562  128.378  132.368  161.562  128.661 

Resultado de operações de câmbio  41.526  136.995  199.735  41.526  136.995  199.735 

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA  (628.794) (1.043.717)  (712.654)  (647.484) (1.067.176)  (710.634)

Operações de captação no mercado 21.c)  (424.370)  (706.876)  (409.562)  (419.348)  (700.007)  (407.542)

Operações de empréstimos e repasses 21.d)  (141.993)  (248.116)  (225.630)  (165.705)  (278.444)  (225.630)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (62.431)  (88.725)  (77.462)  (62.431)  (88.725)  (77.462)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA   150.668 324.664  338.232 158.011  333.396 344.172

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS   21.629  (47.422)  (149.728)  17.866  (48.540)  (147.767)

Receitas de prestação de serviços  25.023  40.990  41.562  29.832  56.363  54.333 

Rendas de tarifas bancárias  3.204  5.053  6.993  3.204  5.053  6.993 

Despesas de pessoal 21.e)  (38.448)  (69.286)  (50.130)  (39.288)  (71.098)  (51.637)

Outras despesas administrativas 21.f)  (53.824)  (100.382)  (84.330)  (54.694)  (102.013)  (85.060)

Despesas tributárias 21.g)  (21.546)  (33.757)  (27.028)  (23.369)  (36.689)  (28.687)

Resultado de participação em controladas  6.769  12.623  6.935  -  -  - 

Outras receitas operacionais 21.h)  215.421  228.971  32.804  218.157  231.886  33.010 

Outras despesas operacionais 21.i)  (114.970)  (131.634)  (76.534)  (115.976)  (132.042)  (76.719)

RESULTADO OPERACIONAL  172.297  277.242  188.504  175.877  284.856  196.405 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL  (2.688)  4.403  (943)  (2.688)  4.403  (1.022)

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO 
SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES  169.609  281.645  187.561  173.189  289.259  195.383 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL 22.  (33.911)  (59.235)  (43.388)  (37.159)  (66.307)  (49.085)

Provisão para imposto de renda corrente  (19.296)  (19.296)  (32.269)  (21.117)  (23.643)  (35.943)

Provisão para contribuição social corrente  (12.185)  (12.185)  (20.399)  (13.101)  (14.612)  (22.616)

Imposto de renda e contribuição social diferidos   (2.430)  (27.754)  9.280  (2.941)  (28.052)  9.474 

PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO  (41.718)  (60.896)  (27.745)  (42.050)  (61.438)  (28.028)

LUCRO LÍQUIDO  93.980  161.514  116.428  93.980  161.514  118.270 

QUANTIDADE DE AçÕES EM CIRCULAçãO  84.034.266 84.034.266 83.334.266  84.034.266 84.034.266 83.334.266 

LUCRO LÍQUIDO POR AçãO - R$  1,11835  1,92200  1,39712  1,11835  1,92200  1,41922 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BAnCo pine s.A. e ControlAdAs
deMonstrAçÕes do VAlor AdiCionAdo pArA os exerCÍCios Findos eM 31 de dezeMBro 
de 2011 e de 2010 e pArA o seMestre Findo eM 31 de dezeMBro de 2011 
(EM MILHARES DE REAIS – R$)

Individual Consolidado

2º semestre
2011 

Exercício
2010 

Exercício 2º semestre
2011 

Exercício
2010 

Exercício

Receitas  843.020  1.427.439  977.306  875.594  1.477.509  993.939 

Intermediação financeira  779.462  1.368.381  1.050.886  805.495  1.400.572  1.054.806 

Receitas de prestação de serviços  25.023  40.990  41.562  29.832  56.363  54.333 

Rendas de tarifas bancárias  3.204  5.053  6.993  3.204  5.053  6.993 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (62.431)  (88.725)  (77.462)  (62.431)  (88.725)  (77.462)

Outras  97.762  101.740  (44.673)  99.494  104.246  (44.731)

Despesas de intermediação financeira  566.363  954.992  635.192  585.053  978.451  633.172 

Insumos adquiridos de terceiros  46.522  86.179  71.164  47.233  87.512  71.662 

Materiais, energias e outros  302  835  601  307  843  609 

Serviços de terceiros  38.489  67.247  51.503  39.029  68.354  51.857 

Outros  7.731  18.097  19.060  7.897  18.315  19.196 

Valor adicionado bruto  230.135  386.268  270.950  243.308  411.546  289.105 

Depreciação e amortização  1.917  3.884  4.259  1.974  3.998  4.361 

Valor adicionado líquido produzido pela entidade  228.218  382.384  266.691  241.334  407.548  284.744 

Valor adicionado recebido em transferência  6.769  12.623  6.935 - - -

Resultado de equivalência patrimonial  6.769  12.623  6.935 - - -

Valor adicionado total a distribuir  234.987  395.007  273.626  241.334  407.548  284.744 

Distribuição do valor adicionado  234.987  395.007  273.626  241.334  407.548  284.744 

Remuneração do trabalho  80.166  130.182  77.875  81.338  132.536  79.665 

Proventos  25.172  45.948  33.300  25.739  47.176  34.335 

Benefícios, treinamento  4.003  6.771  5.003  4.076  6.931  5.119 

Encargos sociais  9.273  16.567  11.827  9.473  16.991  12.183 

Participação nos lucros  41.718  60.896  27.745  42.050  61.438  28.028 

Remuneração de governos  55.457  92.992  70.416  60.528  102.996  77.772 

Federais  19.203  30.395  24.568  20.761  32.539  25.597 

Estaduais  2  5  19  2  6  20 

Municipais  2.341  3.357  2.441  2.606  4.144  3.070 

Imposto de renda e contribuição social  33.911  59.235  43.388  37.159  66.307  49.085 

Remuneração de capitais de terceiros  5.384  10.319  8.907  5.488  10.502  9.037 

Aluguéis e arrendamento de bens  5.384  10.319  8.907  5.488  10.502  9.037 

Remuneração de capitais próprios  93.980  161.514  116.428  93.980  161.514  118.270 

Juros sobre o capital próprio/dividendos  55.000  90.000  75.000  55.000  90.000  75.000 

Lucros retidos  38.980  71.514  41.428  38.980  71.514  43.270 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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deMonstrAçÕes dAs MutAçÕes do pAtriMônio lÍquido pArA os exerCÍCios Findos eM 
31 de dezeMBro de 2011 e de 2010 e pArA o seMestre Findo eM 31 de dezeMBro de 2011
 (EM MILHARES DE REAIS - R$, ExCETO DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO POR AçãO)

Capital Social 
Realizado

Aumento 
de Capital

reservas de Capital reservas de lucros
Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial

Ações em 
Tesouraria

Dividendo 
Adicional 
Proposto

lucros 
Acumulados Total

Subvenção para 
Investimentos

Ágio por 
Subscrição 

de Ações Legal Estatutária

Saldos em 31 de dezembro de 2009  422.606  -  247  218.543  18.495  177.745  2.093  (14.517)  -  -  825.212 
Ágio na venda de ações em tesouraria  -  -  -  4.395  -  -  -  -  -  -  4.395 

Venda de ações em tesouraria  -  -  -  -  -  -  -  4.198  -  -  4.198 

Reclassificação de reservas  -  -  (247)  -  -  247  -  -  -  -  - 

Ajustes de avaliação patrimonial  -  -  -  -  -  -  (8.101)  -  -  -  (8.101)

Lucro líquido  -  -  -  -  -  -  -  -  -  116.428  116.428 

Destinação do lucro: (Nota 20)  -  -  - 

Reserva legal  -  -  -  -  5.821  -  -  -  (5.821)

Reserva estatutária  -  -  -  -  -  35.607  -  -  -  (35.607)  - 

Dividendos (R$0,3059 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (25.489)  (25.489)

Juros sobre o capital próprio (R$0,5941 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (49.511)  (49.511)

Saldos em 31 de dezembro de 2010  422.606  -  -  222.938  24.316  213.599  (6.008)  (10.319)  -  -  867.132 

Aumento de capital  -  373.439  -  (200.000)  (16.810)  (112.880)  -  -  -  -  43.749 

Ágio na venda de ações em tesouraria  -  -  713  -  -  -  -  -  -  -  713 

Venda de ações em tesouraria  -  -  -  -  -  -  -  700  -  -  700 

Cancelamento de ações em tesouraria  -  -  -  (9.619)  -  -  9.619  -  -  - 

Ajustes de avaliação patrimonial  -  -  -  -  -  -  4.547  -  -  -  4.547 

Lucro líquido  -  -  -  -  -  -  -  -  -  161.514  161.514 

Destinação do lucro (Nota 20):  - 

Reserva legal  -  -  -  -  8.076  -  -  -  -  (8.076)  - 

Reserva estatutária  -  -  -  -  -  63.438  -  -  -  (63.438)  - 

Aprovação/pagamento dividendo adicional proposto  -  -  -  -  -  -  -  -  26.726  (26.726)  - 

Dividendos (R$0,4423 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (19.862)  (19.862)

Juros sobre o capital próprio (R$0,6286 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (43.412)  (43.412)

Saldos em 31 de Dezembro de 2011  422.606  373.439  713  13.319  15.582  164.157  (1.461)  -  26.726  -  1.015.081 

Saldos em 30 de Junho de 2011  422.606  -  713  222.938  27.693  242.756  (14.387)  (9.619)  -  -  892.700 
Aumento de capital  -  373.439  -  (200.000)  (16.810)  (112.880)  -  -  -  -  43.749 

Cancelamento de ações em tesouraria  -  -  -  (9.619)  -  -  9.619  -  -  - 

Ajustes de avaliação patrimonial  -  -  -  -  -  -  12.926  -  -  -  12.926 

Lucro líquido  -  -  -  -  -  -  -  -  -  93.980  93.980 

Destinação do lucro (Nota 20):  - 

Reserva legal  -  -  -  -  4.699  -  -  -  -  (4.699)  - 

Reserva estatutária  -  -  -  -  -  34.281  -  -  -  (34.281)  - 

Aprovação/pagamento dividendo adicional proposto  -  -  -  -  -  -  -  -  26.726  (26.726)  - 

Dividendos (R$0,3309 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (10.497)  (10.497)

Juros sobre o capital próprio (R$0,3236 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (17.777)  (17.777)

Saldos em 31 de Dezembro de 2011  422.606  373.439  713  13.319  15.582  164.157  (1.461)  -  26.726  -  1.015.081 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Capital Social 
Realizado

Aumento 
de Capital

reservas de Capital reservas de lucros
Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial

Ações em 
Tesouraria

Dividendo 
Adicional 
Proposto

lucros 
Acumulados Total

Subvenção para 
Investimentos

Ágio por 
Subscrição 

de Ações Legal Estatutária

Saldos em 31 de dezembro de 2009  422.606  -  247  218.543  18.495  177.745  2.093  (14.517)  -  -  825.212 
Ágio na venda de ações em tesouraria  -  -  -  4.395  -  -  -  -  -  -  4.395 

Venda de ações em tesouraria  -  -  -  -  -  -  -  4.198  -  -  4.198 

Reclassificação de reservas  -  -  (247)  -  -  247  -  -  -  -  - 

Ajustes de avaliação patrimonial  -  -  -  -  -  -  (8.101)  -  -  -  (8.101)

Lucro líquido  -  -  -  -  -  -  -  -  -  116.428  116.428 

Destinação do lucro: (Nota 20)  -  -  - 

Reserva legal  -  -  -  -  5.821  -  -  -  (5.821)

Reserva estatutária  -  -  -  -  -  35.607  -  -  -  (35.607)  - 

Dividendos (R$0,3059 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (25.489)  (25.489)

Juros sobre o capital próprio (R$0,5941 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (49.511)  (49.511)

Saldos em 31 de dezembro de 2010  422.606  -  -  222.938  24.316  213.599  (6.008)  (10.319)  -  -  867.132 

Aumento de capital  -  373.439  -  (200.000)  (16.810)  (112.880)  -  -  -  -  43.749 

Ágio na venda de ações em tesouraria  -  -  713  -  -  -  -  -  -  -  713 

Venda de ações em tesouraria  -  -  -  -  -  -  -  700  -  -  700 

Cancelamento de ações em tesouraria  -  -  -  (9.619)  -  -  9.619  -  -  - 

Ajustes de avaliação patrimonial  -  -  -  -  -  -  4.547  -  -  -  4.547 

Lucro líquido  -  -  -  -  -  -  -  -  -  161.514  161.514 

Destinação do lucro (Nota 20):  - 

Reserva legal  -  -  -  -  8.076  -  -  -  -  (8.076)  - 

Reserva estatutária  -  -  -  -  -  63.438  -  -  -  (63.438)  - 

Aprovação/pagamento dividendo adicional proposto  -  -  -  -  -  -  -  -  26.726  (26.726)  - 

Dividendos (R$0,4423 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (19.862)  (19.862)

Juros sobre o capital próprio (R$0,6286 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (43.412)  (43.412)

Saldos em 31 de Dezembro de 2011  422.606  373.439  713  13.319  15.582  164.157  (1.461)  -  26.726  -  1.015.081 

Saldos em 30 de Junho de 2011  422.606  -  713  222.938  27.693  242.756  (14.387)  (9.619)  -  -  892.700 
Aumento de capital  -  373.439  -  (200.000)  (16.810)  (112.880)  -  -  -  -  43.749 

Cancelamento de ações em tesouraria  -  -  -  (9.619)  -  -  9.619  -  -  - 

Ajustes de avaliação patrimonial  -  -  -  -  -  -  12.926  -  -  -  12.926 

Lucro líquido  -  -  -  -  -  -  -  -  -  93.980  93.980 

Destinação do lucro (Nota 20):  - 

Reserva legal  -  -  -  -  4.699  -  -  -  -  (4.699)  - 

Reserva estatutária  -  -  -  -  -  34.281  -  -  -  (34.281)  - 

Aprovação/pagamento dividendo adicional proposto  -  -  -  -  -  -  -  -  26.726  (26.726)  - 

Dividendos (R$0,3309 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (10.497)  (10.497)

Juros sobre o capital próprio (R$0,3236 por ação)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (17.777)  (17.777)

Saldos em 31 de Dezembro de 2011  422.606  373.439  713  13.319  15.582  164.157  (1.461)  -  26.726  -  1.015.081 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Nota

Individual Consolidado

2º semestre
2011 

Exercício
2010 

Exercício 2º semestre
2011 

Exercício
2010 

Exercício

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido ajustado  173.791  292.084  185.828  181.128  305.119  194.187 

Lucro líquido do período  93.980  161.514  116.428  93.980  161.514  118.270 

Provisão para Perdas de Bens não de Uso Próprio  9.957  9.957 -  9.957  9.957 -

Provisão para créditos de liquidação duvidosa  62.431  88.725  77.462  62.431  88.725  77.462 

Impostos diferidos  2.430  27.754  (9.280)  2.941  28.052  (9.474)

Depreciação e amortização  1.917  3.884  4.259  1.974  3.998  4.361 

Provisão para contingências  9.773  12.782  3.078  9.773  12.782  3.078 

Resultado de participação em controlada  (6.769)  (12.623)  (6.935) - - -

Prejuízo na alienação de imobilizado  72  91  844  72  91  534 

Outros - -  (28) - -  (44)

Variação de ativos e passivos  7.697  686  (188.506)  (127.313)  (64.580)  (205.000)

(Aumento) Redução de aplicações 
interfinanceiras de liquidez  (195.936)  (223.245)  (9.135)  (195.936)  (223.244)  (9.135)

(Aumento) Redução de títulos 
e valores mobiliários  (660.729) (1.321.738)  (919.495)  (579.782) (1.238.709)  (918.449)

(Aumento) Redução de operações de crédito  9.864  251.191 (1.142.670)  (143.039)  (41.978) (1.142.670)

(Aumento) Redução de outros créditos  8.829  (272.939)  (56.649)  6.891  (275.275)  (57.966)

(Aumento) Redução de outros valores e bens  (45.016)  (33.309)  (16.800)  (45.016)  (33.309)  (16.800)

(Aumento) Redução de relações 
interfinanceiras e interdependências  (64.809)  (27.286)  (30.378)  (64.809)  (27.286)  (30.378)

(Aumento) Redução de instrumentos 
financeiros derivativos  (190.880)  (94.431)  (71.229)  (190.880)  (94.431)  (71.229)

Aumento (Redução) de depósitos  300.533  415.110  387.290  222.642  331.598  368.384 

Aumento (Redução) de operações 
compromissadas  896.732  831.576  758.736  896.732  831.576  758.736 

Aumento (Redução) de recursos de 
aceites e emissões de títulos  49.601  (33.686)  201.293  49.601  (33.686)  201.293 

Aumento (Redução) de obrigações 
por empréstimos e repasses  (17.629)  496.932  560.681  (2.953)  725.224  560.681 

Aumento (Redução) de outras obrigações  (96.766)  (16.796)  131.403  (97.651)  (17.351)  134.086 

Aumento (Redução) de resultado 
de exercícios futuros  13.903  29.307  18.447  16.887  32.291  18.447 

Caixa líquido proveniente em 
atividades operacionais  181.488  292.770  (2.678)  53.815  240.539  (10.813)

BAnCo pine s.A. e ControlAdAs
deMonstrAçÕes dos Fluxos de CAixA (Método indireto) pArA os e exerCÍCios Findos  
eM 31 de dezeMBro de 2011 e de 2010 e seMestre Findo eM 31 de dezeMBro de 2011 
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

CONTINUA NA PRóxIMA PÁGINA >>Os títulos classificados na categoria "para negociação" estão demonstrados pelo prazo do papel.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Nota

Individual Consolidado

2º semestre
2011 

Exercício
2010 

Exercício 2º semestre
2011 

Exercício
2010 

Exercício

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento de capital em controladas  (70.000)  (70.000) - - - -

Alienação de imobilizado de uso  39  104  129  39  104  545 

Aquisição de imobilizado de uso  (919)  (1.247)  (1.156)  (919)  (1.247)  (1.266)

Aquisição (alienação) de investimentos  (2)  (2)  1 - - -

Aplicações no intangível  (338)  (371)  (2.210)  (338)  (371)  (2.210)

Caixa líquido (aplicado em) 
atividades de investimento  (71.220)  (71.516)  (3.236)  (1.218)  (1.514)  (2.931)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento de capital  43.749  43.749 -  43.749  43.749 -

Venda de ações em tesouraria -  1.413  8.593 -  1.413  8.593 

Juros sobre o capital próprio 
e dividendos pagos  (31.494)  (63.009)  (36.703)  (31.494)  (63.009)  (36.703)

Caixa líquido (aplicado em) proveniente 
de atividades de financiamento  12.255  (17.847)  (28.110)  12.255  (17.847)  (28.110)

AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA 
E EQUIVALENTES DE CAIXA  122.523  203.407  (34.024)  64.852  221.178  (41.854)

Caixa e Equivalentes de Caixa 
no Ínicio do período 4.  199.473  118.589  152.613  274.915  118.589  160.443 

Caixa e Equivalentes de Caixa 
no Fim do período 4.  321.996  321.996  118.589  339.767  339.767  118.589 

>> CONTINUAçãO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1. Contexto operACionAl
O Banco Pine S.A. (“Banco ou Banco 
Pine”) está autorizado a operar as 
carteiras comerciais, de crédito e 
financiamento e de câmbio.

As operações do Banco são condu-
zidas no contexto de um conjunto 
de instituições que atuam integrada-
mente, e certas operações têm a co-
-participação ou a intermediação de 
instituições controladas, integrantes 
do Conglomerado Financeiro Pine. 
O benefício dos serviços prestados 
entre essas instituições e os custos 
das estruturas operacional e admi-
nistrativa são absorvidos segundo 
a praticabilidade e razoabilidade 
de lhes serem atribuídos, em con-
junto ou Individualmente, por essas 
instituições.

2. ApresentAção 
dAs deMonstrAçÕes 
FinAnCeirAs
Estão sendo apresentadas as de-
monstrações financeiras do Ban-
co Pine, que inclui  sua Agência de 
Grand Cayman (Individual) e as de-
monstrações financeiras consoli-
dadas do Banco Pine e Controladas 
(Consolidado). 

As demonstrações financeiras estão 
sendo apresentadas em Reais (R$), 
que é a moeda funcional do Banco 
e inclusive a agência no Exterior. 
Exceto quando indicado, as informa-
ções financeiras expressas em Reais 
foram arredondadas para o milhar 
mais próximo. 

As demonstrações financeiras conso-
lidadas contemplam as operações do 
Banco Pine S.A., que inclui a agência 
de Grand Cayman, e de suas controla-

BAnCo pine s.A. 
e ControlAdAs
NOTAS ExPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAçÕES FINANCEIRAS 
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA 
OS ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 
(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto 
preço unitário da ação)
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2011

Agência 
Cayman 

Pine 
Investimentos

BP 
Empreend. (1)

Pine
Corretora (2)

Pine
Assessoria (2)

Ativo  505.595  37.394  81.367  3.001 2.032

Disponibilidades  56.025  546  40  1 1

Aplicações interfinanceiras  24.437  20.504  - - -

Títulos e valores mobiliários -  14.145  81.293  750 2.001

Instrumentos financeiros derivativos  14.851 - - - -

Operações de crédito  401.216 - - - -

Outros créditos  8.577  2.199  34  2.250 -

Outros valores  489 - - - 30

Permanente -  78  74 - -

Total do ativo  505.595  37.472  81.441  3.001 2.032

Passivo  422.114  5.172  847  4  419 

Depósitos  252.915 - - - - 

Recursos de aceites e emissão de títulos  2.042 - - - - 

Obrigações por empréstimos e repasses  158.161 - - - - 

Instrumentos financeiros derivativos  8.996 - - - - 

Outras obrigações -  5.172  847  4  419 

Resultado de exercícios futuros  111 - -  2.984 - 

Patrimônio líquido  83.370  32.300  80.594  13  1.613 

Capital social - de domiciliado no país  5.627  13.385  77.400  1  1 

Reservas de lucros  77.743  18.915  3.194  12  1.612 

Total do passivo  505.595  37.472  81.441  3.001  2.032 

(1)  Na AGE de 19 de agosto de 2011, foi deliberado o aumento de capital da BP Empreendimentos e Participações S.A. no valor de R$70.000, passando 
seu capital social de R$ 7.400 para R$77.400, mediante a emissão de 60.069.871 novas ações ordinárias nominativas.
(2) Em 12 de dezembro de 2011, foram constituídas a Pine Assessoria e Consultoria Ltda e Pine Corretora de Seguros Ltda. O capital social de cada 
empresa é de R$500, dividido em 500 quotas, sendo intregralizados no ato, R$1 do capital social devendo os restantes R$499 serem integralizados em 
moeda corrente nacional até 12 de dezembro de 2012. 

das Pine Investimentos Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(Pine Investimentos), BP Empreen-
dimentos e Participações S.A. (BP 
Empreendimentos), BP Promotora de 
Serviços Bancários Ltda. (BP Promo-
tora), Pine Corretora de Seguros Ltda. 
(Pine Corretora), Pine Assessoria e 
Consultoria Ltda. (Pine Assessoria) e 

da entidade de propósito específico 
representada pelo Pine Crédito Priva-
do Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios Financeiros (Pine Crédito 
Privado).

Em atendimento à deliberação CVM 
nº 505/06, informamos que foi auto-
rizada, em 13 de fevereiro de 2012, 

a conclusão das Demonstrações Fi-
nanceiras, Individuais e Consolidadas, 
de 31 de dezembro de 2011, pelo 
Conselho de Administração do Banco, 
dentre outras providências.

Apresentamos a seguir um sumário 
dos balanços da agência de Grand 
Cayman e empresas controladas:
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2010

Agência Cayman Pine Investimentos BP Empreend. (1)

Ativo 559.356 30.379 8.250

Disponibilidades  20.516  95  15 

Aplicações interfinanceiras  15.017  27.497 - 

Títulos e valores mobiliários  26.569  383  8.164 

Instrumentos financeiros derivativos  26.532 - - 

Operações de crédito  463.006 - - 

Outros créditos  6.482  2.404  71 

Outros valores e bens  1.234 - 

Permanente -  99  167 

Total do ativo  559.356  30.478  8.417 

Passivo 500.350 6.901 98

Depósitos  293.510 - - 

Recursos de aceites e emissão de títulos  8.952 - - 

Obrigações por empréstimos e repasses  179.297 - - 

Instrumentos financeiros derivativos  18.591 - - 

Outras obrigações -  6.901  98 

Patrimônio líquido  59.006  23.577  8.319 

Capital social - de domiciliado no país  4.999  5.006  7.400 

Reservas de lucros  54.007  18.571  919 

Total do passivo  559.356  30.478  8.417 

a) Pine Crédito Privado
Pelo fato do controle sobre os rece-
bíveis cedidos ao fundo remanescer 
com o Banco (recebimento, repasse 
e cobrança), e na essência o Banco 
fornecer garantias aos investidores 
do FIDC em relação aos recebi-
mentos e rendimentos esperados, 
a administração do Banco deci-
diu consolidar o FIDC, conforme 
previsto no Oficio - circular da CVM 
01/2007.

(1)  Na AGE de 19 de agosto de 2011, foi deliberado o aumento de capital da BP Empreendimentos e Participações S.A. no valor de R$70.000, passando 
seu capital social de R$ 7.400 para R$77.400, mediante a emissão de 60.069.871 novas ações ordinárias nominativas.
(2) Em 12 de dezembro de 2011, foram constituídas a Pine Assessoria e Consultoria Ltda e Pine Corretora de Seguros Ltda. O capital social de cada 
empresa é de R$500, dividido em 500 quotas, sendo intregralizados no ato, R$1 do capital social devendo os restantes R$499 serem integralizados em 
moeda corrente nacional até 12 de dezembro de 2012. 

Conforme artigo 5º da Instrução CVM 
nº 408/04, seguem informações 
relacionadas ao Pine Crédito Privado 
considerado na elaboração das demons-
trações financeiras consolidadas:

i) Denominação, natureza, propósito e 
atividades desenvolvidas pelo FIDC.

O Fundo denominado Pine Crédito 
Privado Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Financeiros, 
administrado pelo Citibank Distribui-

dora de Títulos e Valores Mobiliários 
S/A. foi constituído sob a forma 
de condomínio fechado em 07 de 
dezembro de 2010. A data de início 
da distribuição foi em 28 de  
março de 2011. O Fundo ofertou 
207.000 cotas seniores no valor 
unitário de R$1. A data de encerra-
mento da distribuição foi em 06 de 
abril de 2011. O Fundo encerrará 
suas atividades no prazo de 180 
dias contados do resgate integral 
das cotas seniores em circulação 
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(54 meses após a data de distribuição 
do Fundo).  

O objetivo do Fundo é atuar no senti-
do de propiciar aos Cotistas a valori-
zação de suas Cotas, exclusivamente 
por meio da aquisição de Direitos 
Creditórios do segmento financeiro, 
exclusivamente empréstimos para 
empresas (capital de giro) originados 
e cedidos pelo Pine, que atendam aos 
Critérios de Elegibilidade, observados 
todos os índices de composição e 
diversificação de carteira estabele-
cidos no Regulamento. Em caráter 
complementar, o Fundo aplicará seus 
recursos em Outros Ativos.

ii) Participação no patrimônio  
e nos resultados do FIDC.

Em conformidade com o artigo 24, 
inciso xV, da Instrução CVM nº 356, 
com redação dada pela Instrução CVM 
nº 393, e capítulo 21 do Regulamento 
do Fundo, a relação entre o valor das 
cotas seniores e o patrimônio líquido 
do Fundo será de 69%. Isto quer dizer 
que o Fundo deverá ter 31% de seu 
patrimônio representado por cotas 
subordinadas. Esta relação será apu-
rada diariamente e será acessível aos 
cotistas do Fundo, mensalmente.

iii) Natureza de seu envolvimento com 
o FIDC e tipo de exposição a per-
das, se houver, decorrentes desse 
envolvimento.

A verificação do enquadramento 
dos direitos creditórios às condi-
ções de cessão é, na forma do con-
trato de cessão, de responsabili-
dade exclusiva do Cedente (Banco 
Pine), sem prejuízo do direito do 
cessionário (Fundo), diretamente 
ou por intermédio de terceiros, 
também efetuar tal verificação.

O descumprimento de qualquer 
obrigação originária dos direitos 
creditórios pelos sacados e demais 
ativos componentes da carteira do 
Fundo é atribuído às cotas subor-
dinadas até o limite equivalente à 
somatória do valor total destas. 
Uma vez excedido esta somatória, 
a inadimplência dos direitos credi-
tórios de titularidade do Fundo é 
atribuída às cotas seniores. As co-
tas subordinadas não apresentam 
uma meta de rentabilidade, porém 
deverão se beneficiar dos eventuais 
retornos excedentes gerados pela 
carteira de direitos creditórios.

Na hipótese de inobservância do 
percentual de cotas subordinadas 
representando menos de 31% do 
patrimônio líquido do Fundo, o Banco 
terá 5 dias úteis para providenciar o 
restabelecimento dessa relação mí-
nima, através de subscrição de novas 
cotas subordinadas, o que caso não 
ocorra, deverá a Administradora con-
vocar um Evento de Avaliação nos 
termos do regulamento. Na hipótese 
das cotas subordinadas represen-
tarem mais que 31% do patrimônio 
líquido do Fundo, a administradora 
poderá realizar uma amortização 
parcial de cotas subordinadas em 
montante necessário ao re-equilíbrio 
desse fator. 

iv) Montante e natureza dos créditos, 
obrigações, receitas e despesas 
entre a companhia e o FIDC, ativos 
transferidos pela companhia e di-
reitos de uso sobre ativos do FIDC.

Durante o exercício de 2011, o 
Banco Pine cedeu o montante 
de R$303.651 de operações 
de crédito ao Fundo. Não houve 
resultado nas cessões realizadas 
para o Fundo.

Adicionalmente, por conta da 
manutenção de aplicação em 
cotas subordinadas neste Fundo, 
o Banco reconheceu, no exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 
2011, receita de R$10.614, reco-
nhecidas contabilmente na rubrica 
de “resultado de operações com 
títulos e valores mobiliários”.  

v) Total dos ativos, passivos e patri-
mônio do FIDC.

Ativo 2011

Disponibilidades  3 

Aplicações interfinanceiras 
de liquidez  17.768 

Títulos e valores mobiliários  22.569 

Operações de crédito  293.169 

Outros créditos  1 

Total do ativo  333.510 

Passivo 2011

Outras obrigações  4 

Patrimônio líquido  333.506 

Total do passivo  333.510 

vi) Avais, fianças, hipotecas ou 
outras garantias concedidas em 
favor do FIDC.

O Banco Pine não ofereceu qual-
quer tipo de aval, fiança, hipoteca 
ou outras garantias em favor do 
Fundo ou de seus investidores.

vii) Identificação do beneficiário 
principal ou grupo de beneficiários 
principais das atividades do FIDC.

O Banco Pine é o detentor da 
totalidade das cotas subordinadas 
deste Fundo. Sendo que as cotas 
seniores pertencem a diversos 
investidores qualificados.
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3. prinCipAis  
prátiCAs ContáBeis
As demonstrações financeiras do 
Banco Pine são elaboradas e estão 
apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil 
–  Bacen e  das sociedades por ações 
e da Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM, quando aplicável.

Não foram adotados nos balanços 
Consolidados as normas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis – CPC, relacionadas ao processo 
de convergência contábil internacio-
nal, aprovadas pela CVM, mas não 
homologadas pelo Bacen. Foram 
adotados para fins de divulgação das 
demonstrações financeiras os nor-
mativos aprovados pela CVM que não 
conflitaram com a regulamentação do 
Conselho Monetário Nacional - CMN 
e Bacen, e as que foram referendadas 
pelo Bacen.

As principais práticas contábeis utiliza-
das são as seguintes:

a) Consolidação

Nas demonstrações financeiras 
consolidadas, os saldos e os resul-
tados das transações entre o Banco 
Pine e suas controladas Pine Inves-
timentos, BP Empreendimentos, BP 
Promotora, Pine Corretora e Pine 
Assessoria, foram eliminados. No 
processo de consolidação do FIDC, 
o saldo da carteira de recebíveis de 
direitos creditórios, foi incorporado 
a carteira de crédito do Banco, 
com o correspondente registro 
das cotas seniores, na rubrica de 
“Obrigações por empréstimos e 
repasses - no país”, líquido do saldo 
de aplicação em cotas de fundos 

de investimento, representada pelas 
cotas detidas deste fundo.

b) Apuração do resultado

As receitas e despesas são apro-
priadas pelo regime de competência, 
que estabelece que as receitas 
e despesas devem ser incluídas 
na apuração dos resultados dos 
períodos em que ocorrem, sempre 
simultaneamente quando se corre-
lacionam, independemente de seu 
recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza 
financeira são apropriadas obser-
vando-se o critério “pro rata tempo-
ris”, substancialmente com base no 
método exponencial. 

As operações com taxas pós-
-fixadas ou indexadas a moedas 
estrangeiras são atualizadas até as 
datas dos balanços.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são 
representados por disponibilidades 
em moeda nacional, moeda estran-
geira, aplicações interfinanceiras 
de liquidez e depósitos a prazo, 
cujo vencimento das operações na 
data da efetiva aplicação seja igual 
ou inferior a 90 dias e apresentam 
risco insignificante de mudança de 
valor justo, que são utilizados pelo 
Banco para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo.

d) Aplicações interfinanceiras  
de liquidez

As aplicações interfinanceiras de 
liquidez são apresentadas pelo valor 
de aplicação, acrescidas dos rendi-
mentos auferidos até as  

datas dos balanços.

e) Títulos e valores mobiliários

De acordo com a Circular nº 3.068, 
do Bacen, de 8 de novembro de 
2001, os títulos e valores mobiliá-
rios do Banco são classificados nas 
categorias “títulos para negociação”, 
“títulos disponíveis para venda” e 
“títulos mantidos até o vencimento”.

Os títulos classificados na categoria 
“títulos para negociação” são os títu-
los e valores mobiliários adquiridos 
com o propósito de serem ativa e 
frequentemente negociados. Esses 
títulos apresentam seu valor de 
custo atualizado pelos rendimentos 
incorridos até as datas dos balanços 
e ajustado pelo valor de mercado, 
sendo esses ajustes registrados à 
adequada conta de receita ou despe-
sa no resultado do período.

Os títulos classificados na categoria 
“títulos disponíveis para venda” são 
aqueles para os quais a Administra-
ção não tem intenção de mantê-los 
até o vencimento, nem foram adquiri-
dos com o objetivo de serem ativa e 
frequentemente negociados. Esses 
títulos apresentam seu valor de 
custo atualizado pelos rendimentos 
incorridos até as datas dos balanços 
e são ajustados pelo valor de merca-
do, sendo esses ajustes lançados no 
patrimônio líquido na rubrica “Ajustes 
de Avaliação Patrimonial”, deduzidos 
dos efeitos tributários.

Os títulos classificados na categoria 
“títulos mantidos até o vencimento” 
são aqueles para os quais a Adminis-
tração tem intenção e capacidade 
financeira de mantê-los até o venci-
mento. Esses títulos são registrados 
pelo seu valor de custo, acrescido 
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dos rendimentos auferidos. O ágio e 
deságio, quando aplicável, são apro-
priados ao resultado em função dos 
prazos de vigência dos títulos.

Os títulos classificados na categoria 
“para negociação” estão apresenta-
dos no ativo circulante, independente 
do seu vencimento.

f) Instrumentos Financeiros Derivativos

De acordo com a Circular Bacen nº 
3.082, de 30 de janeiro de 2002, e 
a Carta-Circular Bacen nº 3.026, de 
5 de julho de 2002, os instrumentos 
financeiros derivativos compostos pe-
las operações com opções, a termo, 
futuros e “swaps” são contabilizados 
obedecendo aos seguintes critérios:

•	 Operações	com	opções:	Os	prêmios	
pagos ou recebidos são contabili-
zados no ativo ou passivo, respecti-
vamente, até o efetivo exercício da 
opção, e contabilizado como redu-
ção ou aumento do custo do bem 
ou direito, pelo efetivo exercício da 
opção, ou como receita ou despesa 
no caso de não-exercício;

•	 Operações	de	futuro:	os	valores	
dos ajustes diários são contabiliza-
dos em conta do ativo ou passivo 
e apropriados diariamente como 
receita ou despesa;

•	 Operações	de	"swap":	os	valores	re-
lativos ao diferencial a receber ou a 
pagar são contabilizados em conta 
de ativo ou passivo, respectivamen-
te, e apropriados como receita ou 
despesa “pro rata dia” até a data  
do balanço;

•	 Operações	a	termo:	pelo	valor	final	
do contrato deduzido da diferença 
entre esse valor e o preço à vista do 

bem ou direito, reconhecendo as 
receitas e despesas em razão da 
fluência dos contratos até a data 
do balanço.

Os instrumentos financeiros deri-
vativos são avaliados pelos seus 
valores de mercado contabilizando 
a valorização ou a desvalorização 
conforme segue: 

•	 Instrumentos	financeiros	deri-
vativos não considerados como 
“hedge”, em conta de receita ou 
despesa, no resultado do período;

•	 Instrumentos	financeiros	consi-
derados como “hedge”, são classi-
ficados como “hedge” de risco de 
mercado e “hedge” de fluxo de caixa.

Os “hedges” de risco de mercado são 
destinados a compensar os riscos 
decorrentes da exposição à variação 
no valor de mercado do item objeto 
de “hedge”. Os instrumentos e os itens 
objetos de “hedge” são ajustados a valor 
de mercado e registrados em conta  
de resultado. 

Os “hedges” de fluxo de caixa são desti-
nados a compensar a variação no fluxo 
de caixa futuro estimado. Os instrumen-
tos e os itens objetos de “hedge” são 
ajustados a valor de mercado e registra-
dos em conta destacada no patrimônio 
líquido, líquidos dos efeitos tributários.

g) Operações de crédito e provisão 
para operações de crédito de  
liquidação duvidosa

As operações de crédito são classifica-
das quanto ao nível de risco de acordo 
com critérios que levam em considera-
ção a conjuntura econômica, a experiên-
cia passada e os riscos específicos em 
relação às operações, aos devedores 

e garantidores, observando os parâ-
metros estabelecidos pela Resolução 
CMN nº 2.682, os quais requerem a 
análise periódica da carteira e sua clas-
sificação em nove níveis (de AA a H).

As rendas de operações de crédito 
vencidas há mais de 60 dias, 
independentemente de seu nível 
de risco, somente são reconheci-
das como receita quando efetiva-
mente recebidas. A receita com 
operações cedidas, com ou sem 
coobrigação, são reconhecidas 
no resultado na data em que as 
cessões são efetuadas.

As operações classificadas no nível 
H (100% de provisão) permanecem 
nessa classificação por seis meses, 
quando então são baixadas contra 
a provisão existente e controladas 
por cinco anos em conta de com-
pensação, não mais figurando no 
balanço patrimonial.

As operações renegociadas são 
mantidas, no mínimo, no mesmo 
nível em que estavam classificadas 
no momento da renegociação.

As renegociações de operações de 
crédito que haviam sido baixadas 
contra prejuízo e que estavam em 
contas de compensação são clas-
sificadas como nível H, sendo que 
os eventuais ganhos provenientes 
das renegociações somente são 
reconhecidos como receita quando 
efetivamente recebidos.

A provisão para operações de cré-
dito de liquidação duvidosa atende 
ao requisito mínimo estabelecido 
pela Resolução anteriormente 
referida, conforme demonstrado 
na nota explicativa nº 7.
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A provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa relativa às operações 
de crédito cedidas com coobrigação 
é calculada de acordo com as mes-
mas diretrizes estabelecidas pelo 
Bacen para as operações de crédito 
ativas.

h) Despesas antecipadas 

São controladas por contrato e con-
tabilizadas na rubrica de despesas 
antecipadas. A apropriação dessa 
despesa ao resultado do período 
é efetuada de acordo com o prazo 
de vigência dos contratos e regis-
trada na rubrica “Outras despesas 
administrativas”.

i) Outros ativos circulante  
e realizável a longo prazo

São demonstrados pelos valores de 
custo, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetá-
rias auferidos, deduzidos das corres-
pondentes provisões para perdas ou 
ajustes ao valor de realização. 

j) Permanente

É demonstrado ao custo corrigido 
até 31 de dezembro de 1995, com-
binado com os seguintes aspectos:

•	 A	participação	em	controladas	é	
avaliada pelo método da equivalên-
cia patrimonial;

•	 Os	bens	do	Ativo	Imobilizado	cor-
respondem aos bens e direitos que 
tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das 
atividades ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive os decorrentes 
de operações que transfiram os 
riscos, benefícios e controles dos 
bens para a entidade;

•	 A	depreciação	do	imobilizado	é	
calculada e registrada com base 
no método linear, considerando 
taxas que contemplam a vida útil e 
econômica dos bens;

•	 O	Ativo	Intangível	corresponde	aos	
direitos adquiridos que tenham por 
objeto bens incorpóreos destina-
dos à manutenção da entidade 
ou exercidos com essa finalidade. 
Os ativos intangíveis com vida útil 
definida são geralmente amortiza-
dos de forma linear no decorrer de 
um período estimado de benefício 
econômico..

k) Redução do valor recuperável de 
ativos não financeiros (impairment)

É reconhecida uma perda por impair-
ment se o valor contabilizado de um 
ativo ou de sua unidade geradora de 
caixa excede seu valor recuperável. 
Uma unidade geradora de caixa é o 
menor grupo identificável de ativos 
que gera fluxos de caixa substancial-
mente independentes de outros ati-
vos e grupos. Perdas por impairment 
são reconhecidas no resultado do 
período. A partir de 2008, os valores 
dos ativos não financeiros, exceto os 
créditos tributários são revistos, no 
mínimo, anualmente para determinar 
se há alguma indicação de perda por 
impairment.

l) Operações compromissadas 

Compra (venda) de ativos financei-
ros com base em um contrato de 
revenda (recompra) a preço fixo são 
reconhecidas no balanço patrimonial 
consolidado como financiamento 
concedido (recebido), com base na 
natureza do devedor (credor),  
sob a rubrica Captações no merca-
do aberto.

m) Passivos circulante  
e exigível a longo prazo

São demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, incluindo, quando 
aplicável, os encargos e as variações 
monetárias ou cambiais incorridos até 
as datas dos balanços.

n) Ativos e passivos contingentes  
e obrigações legais

O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação dos ativos e passivos con-
tingentes, e obrigações legais (fiscais 
e previdenciárias) são efetuados de 
acordo com os critérios definidos na 
Resolução nº 3.823/09, e Carta-
-Circular nº 3.429/10, que aprovou o 
Pronunciamento Técnico CPC nº 25, 
da seguinte forma:

•	 Ativos	contingentes:	não	são	
reconhecidos nas demonstrações 
financeiras, exceto quando da exis-
tência de evidências que propiciem 
a garantia de sua realização, sobre 
as quais não cabem mais recursos;

•	 Contingências	passivas:	É	determi-
nada a probabilidade de quaisquer 
julgamentos ou resultados desfa-
voráveis destas ações, assim como 
do intervalo provável de perdas. A 
determinação da provisão necessá-
ria para essas contingências é feita 
após análise de cada ação e com 
base na opinião dos seus assesso-
res legais. Estão provisionadas as 
contingências para aquelas ações 
que julgamos como provável a 
possibilidade de perda. As provisões 
requeridas para essas ações podem 
sofrer alterações no futuro devido 
às mudanças relacionadas ao anda-
mento de cada ação;

•	 Obrigações	legais	(fiscais	e	

PINE

88



previdenciárias): referem-se a 
processos administrativos ou 
judiciais relacionados a obrigações 
tributárias e previdenciárias, cujo 
objeto de contestação é sua legali-
dade ou a constitucionalidade que, 
independente da avaliação acerca 
da probabilidade de sucesso, os 
montantes discutidos são integral-
mente provisionados e atualizados 
de acordo com a legislação vigente.

o) Provisão para imposto  
de renda e contribuição social

As provisões para imposto de renda e 
contribuição social são constituídas 
às alíquotas vigentes, sendo: imposto 
de renda - 15%, acrescidos de adicio-
nal de 10% para o lucro tributável 
excedente a R$240 (no exercício), e 
contribuição social - 15%. Adicional-
mente, são constituídos créditos tri-
butários sobre as diferenças tempo-
rárias, no pressuposto de geração de 
lucros tributáveis futuros suficientes 
para a compensação desses créditos.

De acordo com a Medida Provisória 
nº 449/08 e posteriormente com a 
Lei nº 11.941/09, as modificações 
no critério de reconhecimento de re-
ceita, custos e despesas computadas 
na apuração do lucro líquido, introdu-
zidas pela Lei nº 11.638/07 e pelos 
artigos 36 e 37 da referida lei, não 
terão efeitos para fins de apuração do 
lucro real da pessoa jurídica optante 
pelo Regime Tributário de Transição – 
RTT, devendo ser considerados, para 
fins tributários, os métodos e critérios 
contábeis vigentes em 31 de dezem-
bro de 2007.

p) Participações no resultado

O Banco Pine possui um programa 
próprio de participação nos lucros 

e resultados atrelados e homolo-
gados pelo PPLR do Sindicato dos 
Bancários.

As premissas gerais deste programa 
consistem em: (a) Performance das 
unidades de negócios; (b) Formação 
de fundo para distribuição em todos 
os níveis da organização; e (c) Avalia-
ção de competências e cumprimento 
de metas nas áreas de apoio. Essas 
despesas foram registradas na rubri-
ca de “Participações no resultado”.

q) Uso de estimativas

A preparação das demonstrações fi-
nanceiras requer que a Administração 
efetue estimativas e adote premis-
sas, no seu melhor julgamento, que 
afetam os montantes apresentados 
de certos ativos, passivos, receitas 
e despesas e outras transações, tais 
como valor de mercado de ativos e 
derivativos e provisão para créditos 
de liquidação duvidosa; determinação 
de prazo para realização dos créditos 
tributários; taxas de depreciação do 
ativo imobilizado; amortização do 
diferido; constituição e reversão de 
provisões para passivos contingentes, 
entre outras. Os valores reais podem 
diferir dessas estimativas.

r) Lucro por ação

É calculado com base na quantidade 
de ações em circulação do capital 
social integralizado na data das 
demonstrações financeiras.

s) Alterações de normas contábeis

Em 28 de dezembro de 2007, foi 
promulgada a Lei n.º 11.638 com 
o objetivo de atualizar a legislação 
societária brasileira para possibilitar 
o processo de convergência das 

práticas contábeis adotadas no Brasil 
com as normas internacionais de 
contabilidade emitidas pelo "Interna-
tional Accounting Standards Board" 
- IASB.

Em decorrência deste processo 
de convergência com as normas 
internacionais de contabilidade, 
algumas normas e suas interpreta-
ções foram emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
as quais serão aplicáveis às institui-
ções financeiras somente quando 
aprovadas pelo Bacen. Os pronuncia-
mentos contábeis já aprovados pelo 
Bacen são: 

•		Resolução	n.º	3.566/08	–	Redução	
ao Valor Recuperável de Ativos; 

•		Resolução	n.º	3.604/08	–	Demons-
tração do Fluxo de Caixa; 

•		Resolução	n.º	3.750/09	–	Divulga-
ção sobre Partes Relacionadas; 

•		Resolução	n.º	3.823/09	–	Pro-
visões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes; 

•		Resolução	n.º	3.973/11	–	Eventos	
Subsequentes; 

•		Resolução	n.º	3.989/11	–	Paga-
mento Baseado em Ações;

•		Resolução	n.º	4.007/11	–	Políticas	
Contábeis, Mudança de Estimativa 
e Retificação de Erro.

Atualmente não é possível estimar 
quando o Bacen irá aprovar os de-
mais pronunciamentos contábeis do 
CPC e, nem tampouco, se a utilização 
dos mesmos será de forma prospec-
tiva ou retrospectiva para a demons-
tração financeira da controladora.
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4. CAixA e equiVAlentes de CAixA

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Disponibilidades (Caixa)  114.008  91.821  114.010  91.821 

Aplicações interfinanceiras de liquidez(1)  207.988  26.768  225.757  26.768 

Total de Caixa e Equivalentes de Caixa  321.996  118.589  339.767  118.589 

(1) Refere-se a operações cujo vencimento na data efetiva da aplicação foi igual ou inferior a 90 dias.

5. ApliCAçÕes interFinAnCeirAs de liquidez
As aplicações interfinanceiras de liquidez, em 31 de dezem-
bro de 2011 e de 2010, estão compostas como segue:

Individual
Papel/Vencimento

2011

Até  
30 dias

De 31 a  
90 dias

De 91 a  
180 dias

De 181 a 
360 dias

Acima de   
360 dias Total

Aplicações em operações compromissadas

Posição Bancada

LFT  81.539 - - - -  81.539 

LTN  21.003 - - - -  21.003 

NTN  78.485 - - - -  78.485 

Subtotal  181.027 - - - -  181.027 

Total de aplicações em operações compromissadas  181.027 - - - -  181.027 

Aplicações em depósitos interfinanceiros

Carteira própria

CDI Pós -  5.195  196.459  390  5.003  207.047 

CDI Rural  531  3.151  11.363  401 -  15.446 

Subtotal  531  8.346  207.822  791  5.003  222.493 

Vinculados à prestação de garantias

CDI Pós - -  15.472  34.623  250  50.345 

Subtotal - -  15.472  34.623  250  50.345 

Total de aplicações em  
depósitos interfinanceiros 531  8.346  223.294  35.414  5.253  272.838 

Aplicações em moedas estrangeiras

Aplicações em moedas estrangeiras  24.437 - - - -  24.437 

Total de aplicações em moedas estrangeiras  24.437 - - - -  24.437 

Total de aplicações interfinanceiras de liquidez  205.995  8.346  223.294  35.414  5.253  478.302 
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Consolidado
Papel/Vencimento

2011

Até  
30 dias

De 31 a  
90 dias

De 91 a  
180 dias

De 181 a 
360 dias

Acima de   
360 dias Total

Aplicações em operações compromissadas 

Posição Bancada

LFT  81.539 - - - -  81.539 

LTN  38.771 - - - -  38.771 

NTN  78.485 - - - -  78.485 

Subtotal  198.795 - - - -  198.795 

Total de aplicações em operações compromissadas  198.795 - - - -  198.795 

Aplicações em depósitos interfinanceiros

Carteira própria

CDI Pós -  5.195  196.459  390  5.003  207.047 

CDI Rural  531  3.151  11.363  401 -  15.446 

Subtotal  531  8.346  207.822  791  5.003  222.493 

Vinculados à prestação de garantias

CDI Pós - -  15.472  34.623  250  50.345 

Subtotal - -  15.472  34.623  250  50.345 

Total de aplicações em depósitos interfinanceiros 531  8.346  223.294  35.414  5.253  272.838 

Aplicações em moedas estrangeiras

Aplicações em moedas estrangeiras  24.437 - - - -  24.437 

Total de aplicações em moedas estrangeiras  24.437 - - - -  24.437 

Total de aplicações interfinanceiras de liquidez  223.763  8.346  223.294  35.414  5.253  496.070 

Individual e Consolidado
Papel/Vencimento

2010

Até  
30 dias

De 31 a  
60 dias

De 61 a  
90 dias

De 91 a 
180 dias

De 181 a 
360 dias

Acima de 
360 dias Total

Aplicações em depósitos interfinanceiros

Carteira própria

CDI Pós  5.071  1.737 4.451  2.514  7.725 20.523  42.021 

CDI Rural  3.079 - -  7.038 - -  10.117 

Total de aplicações em 
depósitos interfinanceiros  8.150  1.737 4.451  9.552  7.725 20.523  52.138 

Aplicações em moedas estrangeiras

Aplicações em moedas estrangeiras  21.697 - - - - - 21.697

Total de aplicações em moedas
estrangeiras  21.697 - - - - - 21.697

Total de aplicações  
interfinanceiras de liquidez  29.847 1.737 4.451 9.552 7.725 20.523  73.835 
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6. tÍtulos e VAlores MoBiliários e 
instruMentos FinAnCeiros deriVAtiVos

a) Títulos e valores mobiliários
A carteira de títulos e valores mobiliários, em 31 de dezem-
bro de 2011 e de 2010, estava apresentada como segue:

Individual 
Papel/Vencimento

2011

Valores atualizados pelo mercado

Sem 
Vencimento

Até  
30 dias

De 181 a
360 dias

Acima de 
360 dias Total Valor de 

curva 

Títulos disponíveis para venda:

Carteira própria:

LTN - -  3.334 - 3.334  3.307 

NTN - - -  222.489  222.489  223.462 

Cotas de fundos de investimento 
em direitos creditórios - - - 105.214 105.214 105.214

Cotas de fundos de investimento (2)  280.301 - - -  280.301  280.301 

Certificados de recebíveis imobiliários - - -  15.018  15.018  15.018 

Subtotal  280.301 -  3.334  342.721  626.356  627.302 

Vinculados a compromissos de recompra:

NTN -  289.190 - -  289.190  290.722 

Subtotal -  289.190 - -  289.190  290.722 

Total de títulos disponíveis para venda  280.301  289.190  3.334  342.721  915.546  918.024 

Títulos para negociação(1):

Carteira própria:

LTN - -  85.158  106.566  191.724  191.404 

NTN -  629.027 -  27.135  656.162  656.136 

Debêntures - - -  21.380  21.380  21.380 

Subtotal -  629.027  85.158  155.081  869.266  868.920 

Vinculados a compromissos de recompra:

LTN -  2.575.197 - -  2.575.197 2.563.730 

NTN -  310.534 - -  310.534  308.953 

Debêntures -  30.812 - -  30.812  30.812 

Subtotal -  2.916.543 - -  2.916.543 2.903.495 

Vinculados ao Bacen:

LTN - -  45.392 -  45.392  44.968 

Subtotal -  2.916.543  45.392 -  45.392  44.968 

Vinculados à prestação de garantias:

LTN - -  140.036 -  140.036  138.726 

NTN - - -  518  518  504 

Subtotal - -  140.036  518  140.554  139.230 

Total de títulos para negociação -  3.545.570  270.586  155.599  3.971.755 3.956.613 

Total de Títulos  280.301  3.834.760  273.920  498.320  4.887.301 4.874.637 

(1) Os títulos classificados na categoria "para negociação" estão demostrados pelo prazo do papel. (2) As cotas estão compostas por R$280.301, sendo 
R$236.698 do Pine CM Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado  e R$43.603 do Pine FICFI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior.
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Consolidado
Papel/Vencimento

2011

Valores atualizados pelo mercado

Sem 
Vencimento

Até  
30 dias

De 181 a
360 dias

Acima de 
360 dias Total Valor de 

curva 

Títulos disponíveis para venda:

Carteira própria:

LTN - -  3.334 -  3.334  3.307 

NTN - - -  222.489  222.489  223.462 

Cotas de fundos de investimento (2)  280.301 - - -  280.301  280.301 

Certificados de recebíveis Imobiliários - - -  15.018  15.018  15.018 

Subtotal  280.301 -  3.334  237.507  521.142  522.088 

Vinculados a compromissos de recompra:

NTN -  289.190 - -  289.190  290.722 

Subtotal -  289.190 - -  289.190  290.722 

Total de títulos disponíveis para venda  280.301  289.190  3.334  237.507  810.332  812.810 

Títulos para negociação(1):

Carteira própria:

LTN - -  85.158  106.566  191.724  191.404 

NTN -  629.027 -  27.135  656.162  656.136 

LFT - - -  22.569  22.569  22.569 

Debêntures - - -  21.380  21.380  21.380 

Subtotal -  629.027  85.158  177.650  891.835  891.489 

Vinculados a compromissos de recompra:

LTN -  2.575.197 - -  2.575.197 2.563.730 

NTN -  310.534 - -  310.534  308.953 

Debêntures -  30.812 - -  30.812  30.812 

Subtotal -  2.916.543 - -  2.916.543 2.903.495 

Vinculados ao Bacen:

LTN - -  45.392 -  45.392  44.968 

Subtotal - -  45.392 -  45.392  44.968 

Vinculados à prestação de garantias:

LTN - -  140.036 -  140.036  138.726 

NTN - - -  518  518  504 

Subtotal - -  140.036  518  140.554  139.230 

Total de títulos para negociação -  3.545.570  270.586  178.168  3.994.324 3.979.182 

Total de Títulos  280.301  3.834.760  273.920  415.675  4.804.656 4.791.992 

(1) Os títulos classificados na categoria "para negociação" estão demostrados pelo prazo do papel. (2) As cotas estão compostas por R$280.301, sendo 
R$236.698 do Pine CM Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado  e R$43.603 do Pine FICFI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior.
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Individual
Papel/Vencimento

2010

Valores atualizados pelo mercado

Sem 
Vencimento

Até  
30 dias

De 31 a  
180 dias

De 181 a 
360 dias

Acima de 
 360 dias Total Valor de 

curva

Títulos disponíveis para venda:

Carteira própria:

LTN - -  48.695 -  113  48.808  48.748 

NTN - - - -  373.370  373.370  373.085 

Subtotal - -  48.695 -  373.483  422.178  421.833 

Vinculados à prestação de garantias:

LTN - - - - 2.829  2.829  2.839 

NTN - - - - 721  721  722 

Subtotal - - - - 3.550  3.550  3.561 

Total de títulos disponíveis para venda - -  48.695 -  377.033  425.728  425.394 

Títulos para negociação (1):

Carteira própria:

LTN -  208.390  266.249  31.135  180.033  685.807  685.742 

NTN  27.372  27.372  27.263 

Ações de Companhias Abertas  4.198 - - - -  4.198  3.691 

Subtotal  4.198  208.390  266.249  31.135  207.405  717.377  716.696 

Vinculados a compromissos 
de recompra:

LTN -  2.364.269 - - -  2.364.269 2.365.192 

Subtotal -  2.364.269 - - -  2.364.269 2.365.192 

Vinculados à prestação de garantias:

LTN - - -  53.146  53.146  53.110 

NTN - - - -  496  496  497 

Subtotal - - - -  53.642  53.642  53.607 

Total de títulos para negociação  4.198  2.572.659  266.249  31.135  261.047  3.135.288 3.135.495 

Total de Títulos  4.198  2.572.659  314.944  31.135  638.080  3.561.016 3.560.889 

(1) Os títulos classificados na categoria "para negociação" estão demostrados pelo prazo do papel.
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Consolidado
Papel/Vencimento

2010

Valores atualizados pelo mercado

Sem 
Vencimento

Até  
30 dias

De 31 a  
180 dias

De 181 a 
360 dias

Acima de 
 360 dias Total Valor de 

curva

Títulos disponíveis para venda:

Carteira própria:

LTN - -  48.695 -  113  48.808  48.748 

NTN - - - -  373.370  373.370  373.085 

Subtotal - -  48.695 -  373.483  422.178  421.833 

Vinculados à prestação de garantias:

LTN - - - - 2.829  2.829  2.839 

NTN - - - - 721  721  722 

Subtotal - - - - 3.550  3.550  3.561 

Total de títulos disponíveis para venda - -  48.695 -  377.033  425.728  425.394 

Títulos para negociação (1):

Carteira própria:

LTN -  208.390  266.249  31.135  180.033  685.807  685.742 

NTN - - - -  27.372  27.372  27.263 

Ações de Companhias Abertas  4.582 - - - -  4.582  3.709 

Subtotal  4.582  208.390  266.249  31.135  207.405  717.761  716.714 

Vinculados a compromissos 
de recompra:

LTN -  2.364.269 - - -  2.364.269 2.365.192 

Subtotal -  2.364.269 - - -  2.364.269 2.365.192 

Vinculados à prestação de garantias:

LTN - - - -  53.146  53.146  53.110 

NTN - - - -  496  496  497 

Subtotal - - - -  53.642  53.642  53.607 

Total de títulos para negociação  4.582  2.572.659  266.249  31.135  261.047 3.135.672 3.135.513

Total de Títulos  4.582  2.572.659  314.944  31.135  638.080  3.561.400 3.560.907 

(1) Os títulos classificados na categoria "para negociação" estão demostrados pelo prazo do papel.
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O valor de mercado dos títulos e 
valores mobiliários registrados na 
categoria “disponíveis para venda” e 
“para negociação” foi apurado com 
base em preços e taxas praticados 
em 31 de dezembro de 2011 e 
de 2010, divulgados pela Anbima 
- Associação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiro e de 
Capitais, BM&FBovespa S.A. - Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros, 
pelos administradores dos fundos 
de investimento e pelas Agências 
Internacionais de Informações.  A 
marcação a mercado dos títulos 
registrados na categoria “disponíveis 
para venda” resultou em um ajuste 
negativo no montante de R$2.478 
no Individual e no Consolidado (ajuste 
positivo de R$334 no Individual e 
Consolidado em 31 de dezembro 
de 2010), impactando o patrimônio 
líquido do Banco em R$1.487 no 
Individual e no Consolidado (R$176 
no Individual e Consolidado em 31 
de dezembro de 2010), líquidos dos 
efeitos tributários. A marcação a 
mercado dos títulos registrados na 
categoria “para negociação” resultou 
em um ajuste positivo no montante 
de R$15.142 no Individual no Conso-
lidado (ajuste negativo de R$207 no 
Individual e ajuste positivo de R$159 
no Consolidado em 31 de dezembro 
de 2010) no resultado.

b) Instrumentos 
financeiros derivativos

i) Política de utilização

O crescente nível de sofisticação 
das empresas em um mercado 
globalizado, ocasionou um aumen-
to na demanda por instrumentos 
financeiros derivativos para admi-
nistrar riscos de mercado dos seus 
balanços, resultantes basicamente 

de flutuações em taxas de juros, 
câmbio, commodities e demais 
preços de ativos. Desta forma, 
o Pine oferece alternativas de 
mitigação de riscos de mercado 
aos seus clientes, através de ins-
trumentos adequados, bem como 
para atender às suas próprias 
necessidades no gerenciamento 
destes riscos.

ii) Gerenciamento

O controle de gerenciamento de 
risco das carteiras é efetuado 
utilizando-se de metodologias, 
tais como: VaR, Sensibilidade, 
Risco de Liquidez e Cenários 
de Estresse. Com base nessas 
informações, a tesouraria provi-
dencia os instrumentos financei-
ros derivativos necessários, de 
acordo com a política de riscos de 
mercado e liquidez previamente 
definidas pela Administração. As 
operações de derivativos efetua-
das pelo Pine junto a clientes são 
neutralizadas de modo a eliminar 
os riscos de mercado. 

A comercialização de instrumen-
tos financeiros derivativos junto a 
clientes é precedida da aprovação 
de limites de crédito. O processo 
de aprovação dos limites também 
leva em consideração potenciais 
cenários de stress.

O conhecimento do cliente, do 
setor em que atua e do seu perfil 
de apetite a riscos, assim como a 
prestação de informações sobre os 
riscos envolvidos na operação e so-
bre as condições negociadas, asse-
guram a transparência na relação 
entre as partes e permitem que se 
ofereça ao cliente o produto mais 
adequado às suas necessidades. 

A maior parte dos contratos 
de derivativos negociados pela 
instituição com clientes no Brasil 
refere-se a operações de swap, 
termos, opções e futuros, registra-
das na BM&FBovespa ou na CETIP 
S.A. - Balcão Organizado de Ativos 
e Derivativos. No exterior, realizam-
-se operações com contratos deri-
vativos de futuros, termos, opções, 
swaps com registro principalmente 
nas Bolsas de Chicago, Nova York e 
Londres. Importante destacar que 
no exterior existem operações de 
balcão, mas seus riscos são baixos 
em relação ao total da instituição. 

Como principais fatores de riscos 
de mercado monitorados pelo Pine, 
destacam-se os de natureza cam-
bial, oscilação de taxa de juros local 
(Pré, TR, IGP-M, TJLP, IPCA), cupom 
cambial e commodities. O Banco 
vem atuando de forma conservado-
ra, minimizando as exposições por 
fatores de risco bem como os des-
casamentos de prazo da carteira.

iii) Critérios de avaliação e men-
suração, métodos e premissas 
utilizados na apuração do valor  
de mercado

Para a apuração do valor de mer-
cado dos instrumentos financeiros 
derivativos, o Banco utiliza as 
taxas referenciais de mercado 
divulgadas principalmente pela 
BM&Fbovespa, Intercontinental 
Exchange - ICE e Bloomberg. 
Para derivativos que não têm 
preços diretamente divulgados 
por bolsas, os preços justos são 
obtidos por meio de modelos de 
apreçamento que utilizam informa-
ções de mercado, inferidas a partir 
de preços divulgados de ativos 
de maior liquidez. Destes preços 
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são extraídas as curvas de juros 
e as volatilidades de mercado 
que servem de dados de entrada 
para os modelos. Nesta situação, 
encontram-se os derivativos de 
balcão, contratos a termos e 
títulos pouco líquidos.

iv) Valores registrados em contas 
patrimoniais e de compensa-
ção, segregados nas categorias 
indexador, contraparte, local de 
negociação, valores de referência, 
faixas de vencimento, valores de 
custo e de mercado

Instrumentos financeiros derivativos
Individual e Consolidado

2011 2010

ATIVO

"Swap" - diferencial a receber  218.386  192.325 

Contratos a termo - a receber  89.876  36.496 

Prêmios de opções a exercer  12.070  17.411 

Total a receber  320.332  246.232 

PASSIVO

"Swap" - diferencial a pagar  59.914  72.526 

Contratos a termo - a pagar  41.722  40.519 

Prêmios de opções lançadas  11.762  20.684 

Total a pagar  113.398  133.729 

Valor líquido  206.934  112.503 

Em 31 de dezembro de 2011 e 
de 2010, as posições dos instru-
mentos financeiros derivativos 
são as seguintes:

v) Instrumentos financeiros derivati-
vos por indexador

Individual e Consolidado

2011

Valor de 
referência

Valor de  
mercado

Valor de 
curva

Ganho 
(perda)

"Swap"

"Hedge" de fluxo de caixa

Posição ativa:  378.378  513.066  455.213  57.853 

Juros  176.755  203.048  200.945  2.103 

Moeda  201.623  310.018  254.268  55.750 

Fluxo de caixa

Posição passiva:  378.378  505.676  448.102  (57.574)

Juros  378.378  505.676  448.102  (57.574)

Valor líquido -  7.390  7.111  279 

CONTINUA NA PRóxIMA PÁGINA >>
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Individual e Consolidado

2011

Valor de 
referência

Valor de  
mercado

Valor de 
curva

Ganho 
(perda)

Risco de mercado

Posição ativa:  3.361.674  3.668.486  3.558.486  110.000 

Juros  2.551.354  2.718.439  2.650.710  67.729 

Moeda  692.150  810.262  769.158  41.104 

Commodities  68.936  82.088  82.088 -

Renda variável  49.234  57.697  56.530  1.167 

Posição passiva:  3.361.674  3.517.404  3.514.720  2.684 

Juros  2.253.571  2.344.982  2.346.322  (1.340)

Moeda  1.107.084  1.171.308  1.167.284  4.024 

Commodities  1.019  1.114  1.114 -

Valor líquido -  151.082  43.766  112.684 

Total "Swap"   158.472  50.877  112.963 

Contratos a termo

Posição ativa:  1.911.012  2.017.793  2.072.136  (54.343)

Juros  1.623.686  1.708.350  1.753.913  (45.563)

Moeda  287.326  309.443  318.223  (8.780)

Posição passiva:  1.911.012  1.969.639  1.996.274  26.635 

Moeda  1.644.086  1.664.603  1.704.045  39.442 

Commodities  266.926  305.036  292.229  (12.807)

Valor líquido -  48.154  75.862  (27.708)

Opções

Prêmios de opções a exercer:  116.737  12.070  8.192  3.878 

Moeda  68.087  6.471  2.198  4.273 

Commodities  48.650  5.599  5.994  (395)

Prêmios de opções lançadas:  301.316  11.762  15.815  4.053 

Moeda  199.087  5.799  3.117  (2.682)

Commodities  102.229  5.963  12.698  6.735 

Valor líquido  308  (7.623)  (175)

Futuros

Compra:  1.064.871 - -  (10.300)

Juros  883.792 - -  (741)

Moeda  35.974 - -  (9.559)

Commodities  145.105 - - -

Venda:  4.115.825 - -  13.184 

Juros  3.154.424 - -  1.776 

Moeda  871.105 - -  11.400 

Commodities  90.296 - -  8 

Valor líquido  - -  2.884 

Total a receber (pagar) e ganho (perda)   206.934  119.116  87.964 

>> CONTINUAçãO
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Individual e Consolidado

2010

Valor de 
referência

Valor de  
mercado

Valor de 
curva

Ganho 
(perda)

"Swap"

"Hedge" de fluxo de caixa

Posição ativa:  195.553  244.834  195.179  49.655 

Moeda  195.553  244.834  195.179  49.655 

Fluxo de caixa

Posição passiva:  195.553  279.643  221.062  (58.581)

Juros  195.553  279.643  221.062  (58.581)

Valor líquido  (34.809)  (25.883)  (8.926)

Risco de mercado

Posição ativa:  2.555.477  2.693.891  2.595.515  98.376 

Juros  1.947.029  2.067.649  1.983.870  83.779 

Moeda  499.935  500.475  486.309  14.166 

Commodities  94.577  110.959  110.959 -

Renda variável  13.936  14.808  14.377  431 

Posição passiva:  2.555.477  2.539.283  2.551.578  12.295 

Juros  1.350.446  1.361.327  1.371.859  10.532 

Moeda  1.125.770  1.085.185  1.086.948  1.763 

Commodities  79.261  92.771  92.771 -

Valor líquido   154.608  43.937  110.671 

Total "Swap"   119.799  18.054  101.745 

Contratos a termo

Posição ativa:  823.147  1.353.544  1.365.280  (11.736)

Juros  728.733  1.210.917  1.223.194  (12.277)

Moeda  94.414  142.627  142.086  541 

Posição passiva:  823.147  1.357.567  1.372.514  14.947 

Moeda  711.016  1.214.335  1.228.398  14.063 

Commodities  112.131  143.232  144.116  884 

Valor líquido   (4.023)  (7.234)  3.211 

Opções

Prêmios de opções a receber:  89.338  17.411  5.183  12.228 

Renda variável  30  53  21  32 

Moeda  12.660  8  160  (152)

Commodities  76.648  17.350  5.002  12.348 

Prêmios de opções lançadas:  98.624  20.684  8.906  (11.778)

Commodities  91.824  20.354  8.608  (11.746)

Renda variável  6.800  330  298  (32)

Total   (3.273)  (3.723)  450 

CONTINUA NA PRóxIMA PÁGINA >>
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Individual e Consolidado

2010

Valor de 
referência

Valor de  
mercado

Valor de 
curva

Ganho 
(perda)

Futuros

Compra:  890.271 - -  (3.560)

Juros  832.005 - -  (3.219)

Moeda  44.119 - -  (351)

Commodities  8.193 - - -

Renda variável  5.954    10 

Venda:  3.860.799 - -  5.080 

Juros  3.431.401 - -  3.027 

Moeda  289.074 - -  2.053 

Commodities  140.324 - - -

Valor líquido - -  1.520 

Total a receber (pagar) e ganho (perda)   112.503 7.097  106.926 

>> CONTINUAçãO

vi) Instrumentos financeiros derivativos  
por vencimento 

Individual e Consolidado

2011

Valor de mercado

De 1 a  
30 dias

De 31 a  
60 dias

De 61 a  
90 dias

De 91 a  
180 dias

De 181 a  
360 dias

Acima de  
360 dias Total

Posição ativa:

"Swap"  70.507  348.539  14.245  805.415  290.667  2.652.179  4.181.552 

Contratos a termo  160.686  309.844  308.763  524.459  562.406  151.635  2.017.793 

Opções  -    28  4.141  6.375  1.526  -    12.070 

Futuros  364.469  362.163  84.804  119.907  -    133.528  1.064.871 

Posição passiva:

"Swap"  72.109  360.569  13.612  796.381  270.994  2.509.415  4.023.080 

Contratos a termo  162.099  310.283  301.848  496.136  546.694  152.579  1.969.639 

Opções  9  237  4.295  5.695  1.526  -    11.762 

Futuros  985.334  23.437  24.087  89.189  1.850.687  1.143.091  4.115.825 
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vii)   Instrumentos financeiros derivativos 
por local de negociação

Em 31 de dezembro de 2011 e de 
2010, as operações de “swap”, con-
tratos a termo e opções, cujo valor 
de referência encontra-se registrado 
em conta de compensação, estão 
compostas como segue:

Custodiante

Individual e Consolidado

2011 2010

"Swaps"
Contratos 

a termo Opções Futuros "Swaps"
Contratos 

a termo Opções Futuros

Bolsa  49.700 -  170.166  5.110.629  20.700 -  74.438  4.751.070 

BM&FBovespa  49.700 -  81.500 4.920.315  20.700 -  6.832  4.556.710 

Bolsas no exterior - -  88.666  190.314 - -  67.606  194.360 

Balcão  3.690.352  1.911.012  247.887  70.067  2.730.330  823.147  113.524 -

Instituições Financeiras 1.671.614  182.678  54.951  70.067 1.337.316  5.314  100.864 -

Empresas 2.018.738  1.728.334  192.936 - 1.393.014  817.833  12.660 -

Total 3.740.052  1.911.012  418.053 5.180.696  2.751.030  823.147  187.962  4.751.070 

Individual e Consolidado

2010

Valor de mercado

De 1 a  
30 dias

De 31 a  
60 dias

De 61 a  
90 dias

De 91 a  
180 dias

De 181 a  
360 dias

Acima de  
360 dias Total

Posição ativa:

"Swap"  319.553  57.403  28.179  487.524  441.493  1.604.573  2.938.725 

Contratos a termo  126.796  231.892  151.384  315.582  506.568  21.322  1.353.544 

Opções  53  -    -    17.358  -    -    17.411 

Futuros  371.930  24.201  556  35.592  91.561  366.431  890.271 

Posição passiva:

"Swap"  277.239  56.942  26.935  475.977  436.517  1.545.316  2.818.926 

Contratos a termo  125.324  235.450  152.786  317.418  504.872  21.717  1.357.567 

Opções  -    330  -    20.354  -    -    20.684 

Futuros  572.705  27.223  45.287  463.182  1.728.740  1.023.662  3.860.799 
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viii) Resultado com Instrumentos Financeiros 
Derivativos

Informamos a seguir os ganhos e as perdas 
(realizados ou não) que impactaram o 
resultado dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2011 e de 2010:

Instrumentos financeiros derivativos

Individual

2011 2010

Ganho Perda Líquido Ganho Perda Líquido

"Swap"  260.934  144.511  116.423  226.594  83.489  143.105 

Futuros  2.505.439  2.456.547  48.892  71.661  114.957  (43.296)

Termo  184.258  201.532  (17.274)  791.361  763.596  27.765 

Opções  132.324  118.803  13.521  9.171  8.367  804 

Total  3.082.955  2.921.393  161.562  1.098.787  970.409  128.378 

Instrumentos financeiros derivativos

Consolidado

2011 2010

Ganho Perda Líquido Ganho Perda Líquido

"Swap"  260.934  144.511  116.423  226.594  83.489  143.105 

Futuros  2.505.439  2.456.547  48.892  71.661  114.957  (43.296)

Termo  184.258  201.532  (17.274)  791.361  763.596  27.765 

Opções  132.324  118.803  13.521  9.454  8.367  1.087 

Total  3.082.955  2.921.393  161.562  1.099.070  970.409  128.661 
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ix) Valor e tipo de margem dados em garantia

O montante de margem depositado em 
garantia em 31 de dezembro de 2011 e de 
2010 tem a seguinte composição:

Título

  Individual e Consolidado
Valor de mercado

2011 2010

Margem de garantia - Judicial

NTN  517  1.217 

LTN -  97 

Subtotal  517  1.314 

Margem de garantia - Camara de câmbio - BMC

LTN  1.029  1.261 

Subtotal  1.029  1.261 

Margem de garantia - BMF&Bovespa

LTN  139.008  54.617 

Subtotal  139.008  54.617 

Total  140.554 57.192

x) “Hedge” de Fluxo de Caixa

Em 31 de dezembro de 2011, os 
itens objetos de “hedge” (dívidas 
subordinadas e obrigações por 
títulos e valores mobiliários no 
exterior), apresentavam saldos 
ajustados a valor de mercado de 
R$245.944 e R$201.720, res-
pectivamente. Estes contratos 
apresentaram em 31 de dezem-
bro de 2011 ajuste negativo a 

mercado, líquido dos efeitos tri-
butários, no montante de R$381 
o qual foi registrado em conta 
destacada do patrimônio líquido. 
A efetividade apurada para esta 
relação em 31 de dezembro de 
2011, estava em conformidade 
com o padrão estabelecido pelo 
Bacen e não foi identificada 
nenhuma parcela que devesse 
ter sido registrada no resultado 
durante o exercício.
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Fator de Risco Exposição

Análise de Sensibilidade

2011

Cenários

Provável (I) Possível (II) Remoto (III)

Taxa de Juros Prefixada (PRE) Variações na taxa de juros prefixada  (4.678) (54.357) (102.987)

Índice de Preços  (IGPM) Variações no cupom de IGPM  135 (477) (930)

Índice de Preços  (IPCA) Variações no cupom de IPCA  412  (3.239)  (6.294)

Taxa TJLP  (TJLP) Variações na TJLP  (3.143)  (6.489)  (13.356)

Taxa TR (TR) Variações na TR  (87) (3.610) (7.390)

Taxa de Cupom de Dólar Variação cupom cambial  451  (623) (1.239)

Taxa de Cupom de Outras Moedas Variação cupom cambial  28  (38) (75)

Taxa LIBOR USD Variação na taxa Libor  (462) (274) (550)

Taxa LIBOR Outras Moedas Variação na taxa Libor  (1) (17) (34)

Moedas Variação na variação cambial - - (1)

Total (soma não correlacionada)* (7.345) (69.123) (132.854)

Total (soma correlacionada)** (9.402) (48.104) (90.736)

xi) Demonstrativo de Análise de 
Sensibilidade

Conforme Instrução Nº 475 da 
CVM, de 17 de dezembro de 
2008, segue abaixo quadro de-

* Soma não correlacionada: representa a soma dos resultados obtidos no pior cenário de estresse para cada fator de risco.
** Soma correlacionada: representa o pior resultado da soma do estresse de todos os fatores de risco considerando a correlação entre eles.

monstrativo de análise de sensi-
bilidade para todas as operações 
com instrumentos financeiros, 
que exponham o Banco a riscos 

oriundos de variação cambial, 
juros ou quaisquer outras fontes 
de exposição em 31 de dezem-
bro de 2011:
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Cenários

Cenário I - Provável
Cenário composto pela variação dos fatores de mercado entre os dias 30/12/2011 e 
18/01/2012 (variação da Pre de 10,04% para 10,02% no vértice de 1 ano, de 10,98% para 
11,11% no vértice de 5 anos, e variação do dólar de 1,8758 para 1,7791)

Cenário II - Possível Cenário composto pelo choque de 25% nos valores das curvas de juros de mercado (divulgadas 
pela BM&F), e nas cotações de fechamento (dólar e equity), conforme exemplo a seguir:

Curva Taxa Mercado (1 ano) Choque Nova Taxa Mercado (1 ano)

Taxa de Juros Prefixada (PRE) 10,04% 25% 12,55%

Índice de Preços  (IGPM) 5,52% 25% 6,90%

Índice de Preços  (IPCA) 4,28% 25% 5,35%

Taxa TJLP  (TJLP) 2,61% -25% 1,96%

Taxa TR (TR) 9,53% -25% 7,15%

Taxa de Cupom de Dólar 2,95% 25% 3,68%

Taxa de Cupom de Outros Moedas 3,38% 25% 4,23%

Taxa LIBOR USD 1,10% -25% 0,83%

Taxa LIBOR Outras Moedas 1,31% -25% 0,98%

Moedas 1,8758 -25% 1,4069

Equity (Ibovespa) 56.754 25% 70.943

Cenário III - Remoto Cenário composto pelo choque de 50% nos valores das curvas de juros de mercado (divulgadas 
pela BM&F), e nas cotações de fechamento, (dólar e equity), conforme exemplo a seguir:

Curva Taxa Mercado (1 ano) Choque Nova Taxa Mercado (1 ano)

Taxa de Juros Prefixada (PRE) 10,04% 50% 15,06%

Índice de Preços  (IGPM) 5,52% 50% 8,28%

Índice de Preços  (IPCA) 4,28% 50% 6,42%

Taxa TJLP  (TJLP) 2,61% -50% 1,30%

Taxa TR (TR) 9,53% -50% 4,76%

Taxa de Cupom de Dólar 2,95% 50% 4,42%

Taxa de Cupom de Outros Moedas 3,38% 50% 5,07%

Taxa LIBOR USD 1,10% -50% 0,55%

Taxa LIBOR Outras Moedas 1,31% -50% 0,65%

Moedas 1,8758 -50% 0,9379

Equity (Ibovespa) 56.754 50% 85.131

* Para os Cenários II e III, foi considerado o resultado do estresse de alta ou baixa de forma a obter um resultado de maiores perdas para a carteira..
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7. operAçÕes de Crédito
As informações da carteira de operações 
de crédito, em 31 de dezembro de 2011 
e de 2010, estão assim sumariadas:

a) Por tipo de operação: 

Descrição
Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Setor público  22.631  48.342  22.631  48.342 

Capital de giro  2.336.923  2.581.953  2.630.092  2.581.953 

Resolução nº 3.844 (antiga Resolução nº 2.770)  9.616  13.495  9.616  13.495 

Conta corrente garantida  23.265  102.390  23.265  102.390 

Repasses do BNDES/Finame  873.177  832.529  873.177  832.529 

Crédito consignado  43.115  115.558  43.115  115.558 

Financiamento em moeda estrangeira  217.859  83.232  217.859  83.232 

Financiamentos a exportação  503.819  511.114  503.819  511.114 

Títulos descontados e outros  65.653  83.355  65.653  83.355 

CDC veículos  514  1.561  514  1.561 

Compror  9.236  15.207  9.236  15.207 

Subtotal de operações de crédito  4.105.808  4.388.736  4.398.977  4.388.736 

Devedores por compra de valores e bens  31.185  15.952  31.185  15.952 

Adiantamento sobre contratos de 
câmbio e rendas a receber  549.764  437.090  549.764  437.090 

Subtotal  4.686.757  4.841.778  4.979.926  4.841.778 

Provisão para operações de crédito 
de liquidação duvidosa  (173.070)  (116.082)  (173.070)  (116.082)

Total  4.513.687  4.725.696  4.806.856  4.725.696 

Prazo

Individual

2011

A vencer Vencidas Total

Valor % Valor % Valor %

Até 3 meses  1.651.554 35,39  6.151 31,63  1.657.705 35,37

De 3 a 12 meses  1.394.507 29,88  13.296 68,37  1.407.803 30,04

De 1 a 3 anos  1.196.143 25,63 - 0,00  1.196.143 25,52

De 3 a 5 anos  280.009 6,00 - 0,00  280.009 5,97

De 5 a 15 anos  145.097 3,10 - 0,00  145.097 3,10

Total  4.667.310 100,00  19.447 100,00  4.686.757 100,00

b) Por vencimento:
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Prazo

Consolidado

2011

A vencer Vencidas Total

Valor % Valor % Valor %

Até 3 meses  1.651.554 33,29  6.151 31,63  1.657.705 33,29

De 3 a 12 meses  1.394.507 28,11  13.296 68,37  1.407.803 28,27

De 1 a 3 anos  1.196.143 24,11 - 0,00  1.196.143 24,02

De 3 a 5 anos  573.178 11,55 - 0,00  573.178 11,51

De 5 a 15 anos  145.097 2,94 - 0,00  145.097 2,91

Total  4.960.479 100,00  19.447 100,00  4.979.926 100,00

Prazo

Individual e Consolidado

2010

A vencer Vencidas Total

Valor % Valor % Valor %

Até 3 meses  1.409.672 29,19  7.158 55,36  1.416.830 29,26

De 3 a 12 meses  1.431.769 29,65  5.056 39,10  1.436.825 29,68

De 1 a 3 anos  1.475.068 30,55  717 5,54  1.475.785 30,48

De 3 a 5 anos  309.024 6,40 - -  309.024 6,38

De 5 a 15 anos  203.314 4,21 - -  203.314 4,20

Total  4.828.847 100,00  12.931 100,00  4.841.778 100,00

Nível

Individual

2011

Total das Operações
Provisão 

Res.2682
Provisão 

Adicional TotalA vencer Vencidos Total % Carteira

AA  1.597.062 -  1.597.062 34,08 - - -

A  1.049.926 -  1.049.926 22,40  5.250 -  5.250 

B  1.425.046  58  1.425.104 30,41  14.251  26.700  40.951 

C  423.676  614  424.290 9,05  12.727  18.229  30.956 

D  48.701  5.134  53.835 1,15  5.383 -  5.383 

E  12.451  22  12.473 0,27  3.742 -  3.742 

F  64.945  6.717  71.662 1,53  35.832 -  35.832 

G  3.450  1.380  4.830 0,10  3.381 -  3.381 

H  42.053  5.522  47.575 1,01  47.575 -  47.575 

Total  4.667.310  19.447  4.686.757 100,00  128.141  44.929 173.070 

c)  Por nível de risco e provisionamento:
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Nível

Consolidado

2011

Total das Operações
Provisão 

Res.2682
Provisão 

Adicional TotalA vencer Vencidos Total % Carteira

AA  1.890.231 -  1.890.231 37,96 - - -

A  1.049.926 -  1.049.926 21,08  5.250 -  5.250 

B  1.425.046  58  1.425.104 28,62  14.251  26.700  40.951 

C  423.676  614  424.290 8,52  12.727  18.229  30.956 

D  48.701  5.134  53.835 1,08  5.383 -  5.383 

E  12.451  22  12.473 0,25  3.742 -  3.742 

F  64.945  6.717  71.662 1,44  35.832 -  35.832 

G  3.450  1.380  4.830 0,10  3.381 -  3.381 

H  42.053  5.522  47.575 0,95  47.575 -  47.575 

Total  4.960.479  19.447  4.979.926 100,00  128.141  44.929  173.070 

Nível

Individual e Consolidado

2010

Total das Operações
Provisão 

Res.2682
Provisão 

Adicional TotalA vencer Vencidos Total % Carteira

AA  2.058.659 -  2.058.659 42,52 - - -

A  1.197.983 -  1.197.983 24,74  5.990 -  5.990 

B  1.153.437  176  1.153.613 23,83  11.536  18.229  29.765 

C  306.188  274  306.462 6,33  9.194 -  9.194 

D  17.364  4.236  21.600 0,45  2.160 -  2.160 

E  20.412  1.016  21.428 0,44  6.428 -  6.428 

F  18.366  1.293  19.659 0,41  9.830 -  9.830 

G  31.375  821  32.196 0,66  22.537 -  22.537 

H  25.063  5.115  30.178 0,62  30.178 -  30.178 

Total  4.828.847  12.931  4.841.778 100,00  97.853  18.229  116.082

Provisão Adicional

No quarto trimestre de 2011 o Pine ad-
quiriu um novo sistema de avaliação de 
crédito para o aprimoramento do modelo 
de avaliação da nossa carteira. Essa 
nova metodologia aliada ao modelo pro-

prietário trará ainda mais conservado-
rismo na determinação de ratings, con-
sequentemente reforçando a cobertura 
da carteira de crédito. Entendemos 
que ao longo da implementação desta 

metodologia poderemos realizar alguns 
ajustes nos níveis de provisionamento. O 
saldo da provisão adicional em dezembro 
de 2011 é de R$44.928 (R$18.229 em 
31 de dezembro de 2010).
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d)  Por nível de concentração

Maiores devedores

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Valor

% 
sobre a  

carteira Valor

% 
sobre a  

carteira Valor
% sobre 

a carteira Valor

% 
sobre a  

carteira

Maior devedor  216.539 4,62  157.380 3,25  216.539 4,35  157.380 3,25

2º ao 11º  898.739 19,18  842.743 17,41  898.739 18,05  842.743 17,41

12º ao 21º  539.449 11,51  534.374 11,04  539.449 10,83  534.374 11,04

22º ao 51º  1.036.356 22,11  1.032.196 21,32  1.036.356 20,81  1.032.196 21,32

52º ao 101º  869.638 18,56  1.024.007 21,15  869.638 17,46  1.024.007 21,15

102º em diante  1.126.036 24,02  1.251.078 25,83  1.419.205 28,50  1.251.078 25,83

Total  4.686.757  100,00  4.841.778  100,00  4.979.926  100,00  4.841.778  100,00 

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Rural  5.103  4.276  5.103  4.276 

Habitação  15.390 -  15.390 -

Indústria  1.117.889  832.390  1.117.889  832.390 

Comércio  24.536  39.301  24.536  39.301 

Intermediação financeira  21.779  69.822  21.779  69.822 

Outros serviços  3.401.821  3.864.055  3.694.990  3.864.055 

Pessoas físicas  100.239  31.934  100.239  31.934 

Total  4.686.757  4.841.778  4.979.926  4.841.778 

Descrição
Individual e Consolidado

2011 2010

Saldo inicial  116.082  76.122

Constituição/Reversão  88.725  77.462 

Baixas  (34.253)  (37.502)

Variação cambial (1)  2.516 -

Saldo final  173.070  116.082 

e) Por concentração do total da 
carteira de crédito do Banco, 
por setor de atividade:

f)  Movimentação da provisão para 
operações de crédito e outros 
créditos de liquidação duvidosa:

(1) Valor refere-se a variação cambial da PDD da agência no exterior, classificado na rubrica de "outras despesas operacionais" na demonstração  
de resultado.
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g) Movimentação da provisão para operações 
de crédito cedidas com coobrigação*:

Descrição
Individual e Consolidado

2011 2010

Saldo inicial  6.036  8.713 

Constituição  8.801  38 

Reversão  (4.871)  (2.715)

Saldo final  9.966  6.036 

Individual e Consolidado

Outros Créditos Outras Obrigações

2011 2010 2011 2010

Câmbio comprado a liquidar  583.641  404.849 - -

Direitos sobre venda de câmbio  32  1.069 - -

Rendas a receber  18.746  11.994 - -

Câmbio vendido a liquidar - -  34  1.050 

Obrigações por compra de câmbio - -  531.374  426.386 

Adiantamentos sobre contratos de câmbio - -  (531.018)  (425.096)

Total  602.419  417.912   390  2.340 

* Apresentada em "Outras Informações" (nota 28.a)

h) Cessões de crédito
No período findo em 31 de dezembro 
de 2011, foram realizadas operações 
de cessões de crédito sem coobriga-
ção de operações em curso normal no 
montante de R$303.651 para o Pine 
Crédito Privado Fundo de Investimen-
to em Direitos Creditórios Financeiros 
e de créditos de curso anormal no 
montante de R$137.971 (R$14.779 
em 31 de dezembro de 2010) para 
outras empresas não ligadas ao Banco. 

Essas cessões resultaram em prejuízo 
de R$63.716 (R$14.099 em 31 de 
dezembro de 2010) em relação ao va-
lor de face. Os resultados nas cessões 
estão registrados na rubrica "Outras 
despesas operacionais". Não houve 
resultado nas cessões realizadas para 
o Fundo (FIDC).

i) Recuperação de Crédito
No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2011,  foram recuperados créditos 

anteriormente baixados como prejuízo 
no montante de R$12.618 (R$10.175 
em 31 de dezembro de 2010).

j) Renegociação de contratos
Em 31 de dezembro de 2011 
existiam contratos renegociados no 
valor de R$17.935. Para estes con-
tratos foram atribuídos os mesmos 
ratings das operações renegociadas. 
Não existiam contratos renegocia-
dos em 31 de dezembro de 2010.

8. CArteirA de CÂMBio
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Individual

2011 2010

Curto prazo Longo prazo Total Curto prazo Longo prazo Total

Adiantamentos e antecipações salariais  313 -  313  135 -  135 

Adiantamentos para pagamento 
por nossa conta  3.753 -  3.753  2.438 -  2.438 

Créditos tributários (*)  85.712  56.158  141.870  63.135  123.381  186.516 

Devedores por compra de valores e bens  15.363  15.822  31.185  1.917  14.035  15.952 

Imposto de renda a compensar (nota 16.b)  12.351  36.804  49.155  3.404  172  3.576 

Opções por incentivos fiscais -  49  49 -  49  49 

Títulos e créditos a receber  2.598  715  3.313  3.633 -  3.633 

Devedores diversos - País  4.423 -  4.423  6.448 -  6.448 

Total  124.513  109.548  234.061  81.110  137.637  218.747 

Consolidado

2011 2010

Curto prazo Longo prazo Total Curto prazo Longo prazo Total

Adiantamentos e antecipações salariais  313 -  313  135 -  135 

Adiantamentos para pagamento 
por nossa conta  3.753 -  3.753  2.442 -  2.442 

Créditos tributários (*)  85.712  56.289  142.001  63.135  123.971  187.106 

Devedores por compra de valores e bens  15.363  15.822  31.185  1.917  14.035  15.952 

Imposto de renda a compensar (nota 16.b)  12.350  37.473  49.823  3.477  172  3.649 

Opções por incentivos fiscais -  49  49 -  49  49 

Títulos e créditos a receber  2.598  715  3.313  3.633 -  3.633 

Devedores diversos - País  6.675 -  6.675  6.448 -  6.448 

Total  126.764  110.348  237.112  81.187  138.227  219.414 

(*)  Créditos Tributários

9. outros Créditos – diVersos
Estão representados pelos valores que seguem:
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Em 31 de dezembro de 2011 e 
de 2010, os créditos tributários 

Créditos tributários

Individual

2011 2010

IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total

Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa  43.178  25.907  69.085  27.921  16.766  44.687 

Ajuste de títulos para negociação - - -  180  108  288 

MTM "Hedge" fluxo de caixa  95  57  152  2.777  1.667  4.444 

Ajuste de títulos disponíveis para venda  620  371  991 - - -

Créditos baixados para prejuízo  12.523  7.513  20.036  37.292  22.391  59.683 

Mercado futuro - Lei 11.196  334  200  534 - - -

Provisão para perdas com créditos 
cedidos com coobrigação  2.492  1.495  3.987  1.486  906  2.392 

Provisão para riscos fiscais e passivos contingentes  11.489  6.813  18.302  44.088  26.468  70.556 

Provisão para participações nos lucros  8.287  4.973  13.260  2.236  1.356  3.592 

Provisão para atualização de repasse de cessão  458  275  733  546  328  874 

Provisão para Honorários advocatícios  2.960  1.776  4.736 - - -

Provisão para Fiança bancária  3.794  2.277  6.071 - - -

Provisão para desvalorização para valores e bens  2.489  1.494  3.983 - - -

Total  88.719  53.151  141.870  116.526  69.990  186.516 

Créditos tributários

Consolidado

2011 2010

IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total

Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa  43.178  25.907  69.085  27.921  16.766  44.687 

Ajuste de títulos para negociação - - -  180  108  288 

MTM "Hedge" fluxo de caixa  95  57  152  2.777  1.667  4.444 

Ajuste de títulos disponíveis para venda  620  371  991 - - -

Créditos baixados para prejuízo  12.523  7.513  20.036  37.292  22.391  59.683 

Mercado futuro - Lei 11.196  334  200  534 - - -

Provisão para perdas com créditos 
cedidos com coobrigação  2.492  1.495  3.987  1.486  906  2.392 

Provisão para riscos fiscais e passivos contingentes  11.579  6.854  18.433  44.439  26.707  71.146 

Provisão para participações nos lucros  8.287  4.973  13.260  2.236  1.356  3.592 

Provisão para atualização de repasse de cessão  458  275  733  546  328  874 

Provisão para Honorários advocatícios  2.960  1.776  4.736 - - -

Provisão para Fiança bancária  3.794  2.277  6.071 - - -

Provisão para desvalorização para valores e bens  2.489  1.494  3.983 - - -

Total  88.809  53.192  142.001  116.877  70.229  187.106 

e as obrigações fiscais diferidas 
de imposto de renda e contribui-

ção social, estavam compostos 
como segue:
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Obrigações fiscais diferidas

Individual

2011 2010

IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total

Ajustes a valor de mercado dos instrumentos 
financeiros derivativos  24.858  14.914  39.772  27.153  16.277  43.430 

Ajuste de títulos para negociação  3.784  2.270  6.054 - - -

Ajuste de títulos disponíveis para venda - - -  108  50  158 

Atualização ativa de depósitos judiciais  356  161  517  8.384  5.045  13.429 

Mercado futuro - Lei 11.196 - - -  1.903  1.127  3.030 

MTM ações em negociação  39  23  62  67  40  107 

MTM "Hedge" fluxo de caixa  70  42  112 - - -

Total (Nota 15.b)  29.107  17.410  46.517  37.615  22.539  60.154 

Obrigações fiscais diferidas

Consolidado

2011 2010

IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total

Ajustes a valor de mercado dos instrumentos 
financeiros derivativos  24.858  14.914  39.772  27.153  16.277  43.430 

Ajuste de títulos para negociação  3.784  2.270  6.054 - - -

Ajuste de títulos disponíveis para venda - - -  108  50  158 

Atualização ativa de depósitos judiciais  369  171  540  8.416  5.077  13.493 

Mercado futuro - Lei 11.196 - - -  1.903  1.127  3.030 

MTM ações em negociação  39  23  62  133  95  228 

MTM "Hedge" fluxo de caixa  70  42  112 - - -

Total (Nota 15.b)  29.120  17.420  46.540  37.713  22.626  60.339 

Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas 

Créditos tributários
Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Saldo inicial  186.516  144.804  187.106  145.046 

Constituição  168.756  73.381  169.325  73.729 

Reversão  (213.402)  (31.669)  (214.430)  (31.669)

Saldo final  141.870  186.516  142.001  187.106 

Obrigações fiscais diferidas
Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Saldo inicial  60.154  33.364  60.339  34.572 

Constituição  64.995  45.206  88.639  46.647 

Reversão  (78.632)  (18.416)  (102.438)  (20.880)

Saldo final  46.517  60.154  46.540  60.339 
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Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas

Créditos tributários

Individual Consolidado

2011 2011

IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total

Até 1 ano  56.067  33.641  89.708  56.067  33.641  89.708 

De 1 a 2 anos  11.639  6.983  18.622  11.639  6.983  18.622 

De 2 a 3 anos  4.001  2.400  6.401  4.001  2.400  6.401 

De 3 a 4 anos  1.902  1.141  3.043  1.902  1.141  3.043 

De 4 a 5 anos  1.732  1.039  2.771  1.732  1.039  2.771 

De 5 a 10 anos  13.378  7.947  21.325  13.468  7.988  21.456 

Total  88.719  53.151  141.870  88.809  53.192  142.001 

Obrigações fiscais diferidas

Individual Consolidado

2011 2011

IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total

Até 1 ano  10.021  6.012  16.033  10.021  6.012  16.033 

De 1 a 2 anos  1.906  1.144  3.050  1.906  1.144  3.050 

De 2 a 3 anos  4.974  2.984  7.958  4.974  2.984  7.958 

De 3 a 4 anos  4.538  2.722  7.260  4.538  2.722  7.260 

De 4 a 5 anos  4.600  2.708  7.308  4.600  2.708  7.308 

De 5 a 10 anos  3.068  1.840  4.908  3.081  1.850  4.931 

Total  29.107  17.410  46.517  29.120  17.420  46.540 

2011

Pine 
Investimentos

BP 
Empreend.(1)

Pine
Assessoria(2)

Pine
Corretora(2) Total

Participação - % 99,9998 100,00 99,9998 99,9998 -

Quantidade de cotas possuídas  892.298  77.400  500  500 -

Capital social  13.385  77.400  1  1 -

Patrimônio líquido  32.300  80.594  1.613  13 -

Lucro (prejuízo) líquido do período  8.723  2.276  1.612  12  12.623 

Valor do investimento  32.300  80.594  1.613  13  114.520 

Lucro (prejuízo) líquido do período  8.723  2.276  1.612  12  12.623 

10. inVestiMentos
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Depreciação 
Anual - %

2011

Individual Consolidado

Custo
Depreciação 

Acumulada
Valor  

Líquido Custo
Depreciação 

Acumulada
Valor  

Líquido

Instalações  20  10.446  (7.221)  3.225  10.446  (7.221)  3.225 

Móveis e equipamentos de uso  10  3.599  (1.763)  1.836  3.599  (1.763)  1.836 

Sistema de comunicação  10  1.866  (923)  943  1.868  (923)  945 

Sistema de processamento de dados  10  1.074  (972)  102  1.074  (972)  102 

Sistema de segurança  10  147  (119)  28  147  (119)  28 

Sistema de transporte  20  1.705  (444)  1.261  1.812  (477)  1.335 

Total   18.837  (11.442)  7.395  18.946  (11.475)  7.471 

2010

Pine Investimentos (4) BP Empreend. BP Promotora (3) Total

Participação - % 99,9998 100,00 99,99 -

Quantidade de cotas possuídas  892.298  7.400  19.998 -

Capital social  5.006  7.400  20 -

Patrimônio líquido  23.577  8.319  5 -

Lucro (prejuízo) líquido do período  8.508  273  (4) -

Valor do investimento  23.577  8.319 -  31.896 

Lucro (prejuízo) líquido do período  6.666  273  (4)  6.935 

(1) Na AGE de 19 de agosto de 2011, foi deliberado o aumento de capital da BP Empreendimentos e Participações S.A. no valor de R$70.000, passando 
seu capital social de R$ 7.400 para R$77.400, mediante a emissão de 60.069.871 novas ações ordinárias nominativas.

(2) Em 12 de dezembro de 2011, foram consituídas a Pine Assessoria e Consultoria Ltda e a Pine Corretora de Seguros Ltda. O capital social de cada 
empresa é de R$500, dividido em 500 quotas, sendo intregralizados no ato, R$1 do capital social devendo os restantes R$499 serem integralizados em 
moeda corrente nacional até 12 de dezembro de 2012.

(3)  As atividades operacionais da controlada foram encerradas durante o primeiro semestre de 2010.
(4)   A diferença entre o lucro líquido da controlada e a equivalência patrimonial reconhecida no resultado é decorrente do ajuste a mercado de títulos   

classificados como disponíveis para venda pela controlada.

11. iMoBilizAdo e intAngÍVel

a) Imobilizado de uso
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b)  Intangíveis

Depreciação 
Anual - %

2010

Individual Consolidado

Custo
Depreciação 

Acumulada
Valor  

Líquido Custo
Depreciação 

Acumulada
Valor  

Líquido

Instalações  20  10.310  (5.245)  5.065  10.310  (5.245)  5.065 

Móveis e equipamentos de uso  10  3.299  (1.478)  1.821  3.299  (1.478)  1.821 

Sistema de comunicação  10  1.876  (774)  1.102  1.878  (774)  1.104 

Sistema de processamento de dados  10  1.039  (893)  146  1.039  (893)  146 

Sistema de segurança  10  145  (105)  40  145  (105)  40 

Sistema de transporte  20  1.237  (279)  958  1.345  (292)  1.053 

Total   17.906  (8.774)  9.132  18.016  (8.787)  9.229 

Amortização 
Anual - %

2011

Individual Consolidado

Custo
Amortização 

Acumulada
Valor  

Líquido Custo
Depreciação 

Acumulada
Valor  

Líquido

Gastos com aquisição e 
desenvolvimento de logiciais 10  9.072  (6.671)  2.401  9.537  (7.062)  2.475 

Total   9.072  (6.671)  2.401  9.537  (7.062)  2.475 

Amortização 
Anual - %

2010

Individual Consolidado

Custo
Amortização 

Acumulada
Valor  

Líquido Custo
Amortização 

Acumulada
Valor  

Líquido

Gastos com aquisição e 
desenvolvimento de logiciais 10  8.701  (5.576)  3.125  9.166  (5.874)  3.292 

Total   8.701  (5.576)  3.125  9.166  (5.874)  3.292 
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12. depósitos

a) Composição por vencimento:

2011

Individual Consolidado

Depósitos  
à vista

Depósitos  
a prazo

Depósitos 
interfinanceiros

Depósitos  
à vista

Depósitos  
a prazo

Depósitos 
interfinanceiros

Sem vencimento  112.415 - -  111.826 - -

Até 30 dias -  386.244  24.059 -  375.101  24.059 

De 31 a 60 dias -  153.694  36.553 -  153.694  36.553 

De 61 a 90 dias -  281.324  8.542 -  281.324  8.542 

De 91 a 180 dias -  416.850  25.731 -  416.850  25.034 

De 181 a 360 dias -  393.472  22.752 -  385.049  3.639 

Acima de 360 dias -  1.732.424  8.752 -  1.653.800  8.058 

Total  112.415  3.364.008  126.389  111.826  3.265.818  105.885 

2010

Individual Consolidado

Depósitos  
à vista

Depósitos  
a prazo

Depósitos 
interfinanceiros

Depósitos  
à vista

Depósitos  
a prazo

Depósitos 
interfinanceiros

Sem vencimento  41.795 - -  41.685 - -

Até 30 dias -  201.657  9.621 -  201.657 9.621

De 31 a 60 dias -  122.710  125.885 -  122.710 125.854

De 61 a 90 dias -  271.641  79.063 -  271.641 79.063

De 91 a 180 dias -  502.200  16.382 -  502.200 16.382

De 181 a 360 dias -  360.307  44.215 -  358.753 16.749

Acima de 360 dias -  1.339.787  72.439 -  1.333.177 72.439

Total  41.795  2.798.302  347.605  41.685  2.790.138 320.108
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b) Composição por segmento de mercado:

2011

Individual Consolidado

Depósitos  
à vista

Depósitos  
a prazo

Depósitos 
interfinanceiros

Depósitos  
à vista

Depósitos  
a prazo

Depósitos 
interfinanceiros

Indústria, comércio e serviços  111.690  1.067.175 -  111.647  1.067.175 -

Sociedades ligadas  546  98.190  20.504 - - -

Pessoas físicas  179  125.623 -  179  125.623 -

Instituições financeiras e 
fundos de investimento -  2.073.020  105.885 -  2.073.020  105.885 

Total  112.415  3.364.008  126.389  111.826  3.265.818  105.885 

2010

Individual Consolidado

Depósitos  
à vista

Depósitos  
a prazo

Depósitos 
interfinanceiros

Depósitos  
à vista

Depósitos  
a prazo

Depósitos 
interfinanceiros

Indústria, comércio e serviços  41.490  1.467.685 -  41.490  1.467.685 -

Sociedades ligadas  110  8.164  27.497 - - -

Pessoas físicas  146  113.915 -  146  113.915 -

Instituições financeiras e 
fundos de investimento  49  1.208.538  320.108  49  1.208.538  320.108 

Total  41.795  2.798.302  347.605  41.685  2.790.138  320.108 

13. CAptAçÕes no MerCAdo ABerto

Individual e Consolidado

2011 2010

LTN  2.565.657  2.358.840 

NTN  593.961 -

Debêntures  30.798 -

Total  3.190.416  2.358.840 
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14. relAçÕes 
interFinAnCeirAs – 
Correspondentes no pAÍs
Refere-se a recebimentos antecipados 
de parcelas de operações de crédito 
cedidas com coobrigação a serem 
repassadas aos cessionários nos res-
pectivos vencimentos, registrados pelo 
valor presente da obrigação na data 
base, no montante de R$6.366 em 31 
de dezembro de 2011 (R$10.650 em 
31 de dezembro de 2010).

2011

Individual Consolidado

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros  117 -  117  117 -  117 

Impostos e contribuições sobre salários  2.870 -  2.870  2.920 -  2.920 

Impostos e contribuições sobre o lucro - - -  5.568 -  5.568 

ISS  283 -  283  444 -  444 

IRRF  964 -  964  1.011 -  1.011 

IRRF – s/ juros remunerados - capital  700 -  700  700 -  700 

PIS e Cofins a recolher  226 -  226  352 -  352 

Provisão para IR e CS diferidos (Nota 09)  16.033  30.484  46.517  16.033  30.507  46.540 

Provisão para riscos fiscais (Nota 16.b) -  29.197  29.197 -  29.574  29.574 

Total  21.193  59.681  80.874  27.145  60.081  87.226 

2010

Individual Consolidado

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros  203 -  203  203 -  203 

Impostos e contribuições sobre salários  1.978 -  1.978  2.042 -  2.042 

Provisão para IR  313 -  313  3.425 -  3.425 

Provisão para CS  255 -  255  2.207 -  2.207 

ISS  173 -  173  174 -  174 

IRRF  532 -  532  532 -  532 

IRRF - s/juros remunerados - capital  636 -  636  636 -  636 

PIS e Cofins a recolher - - -  7 -  7 

Provisão para IR e CS diferidos (Nota 09)  24.730  35.424  60.154  24.852  35.487  60.339 

Provisão para riscos fiscais (Nota 16.b)  1.034  164.389 165.423  1.034  165.981 167.015 

Total  29.854  199.813 229.667  35.112  201.468 236.580 

15. outrAs oBrigAçÕes

a) Cobrança e arrecadação de 
tributos e assemelhados:
Em 31 de dezembro de 2011, referem-se 
a IOF a recolher no montante de R$1.182 
(R$2.354 em 31 de dezembro de 2010).

b)  Fiscais e previdenciárias 
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c) Diversas

2011

Individual Consolidado

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Provisão para despesas de pessoal  39.142 -  39.142  39.214 -  39.214 

Cheques administrativos  3.718 -  3.718  3.718 -  3.718 

Provisão para passivos contingentes - cíveis (Nota 16.d) -  16.025  16.025 -  16.025  16.025 

Provisão para passivos contingentes 
- trabalhistas (Nota 16.d) -  7.124  7.124 -  7.124  7.124 

Provisão para perdas - cessão com coobrigação (Nota 28.a) -  9.966  9.966 -  9.966  9.966 

Provisão fiança -  15.178  15.178 -  15.178  15.178 

Outras despesas administrativas  2.185  11.840  14.025  2.206  11.841  14.047 

Credores diversos - País  1.997 -  1.997  1.997 -  1.997 

Subscrição de capital a integralizar  2 -  2  2 -  2 

Total  47.044  60.133 107.177  47.137  60.134 107.271 

2010

Individual Consolidado

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Provisão para despesas de pessoal  13.569 -  13.569  13.641 -  13.641 

Cheques administrativos  2.416 -  2.416  2.416 -  2.416 

Provisão para passivos contingentes - cíveis (Nota 16.d) -  5.238  5.238 -  5.238  5.238 

Provisão para passivos contingentes 
- trabalhistas (Nota 16.d) -  5.788  5.788 -  5.788  5.788 

Provisão para perdas - cessão com coobrigação (Nota 28.a)  3.464  2.572  6.036  3.464  2.572  6.036 

Outras despesas administrativas  2.537 -  2.537  2.552 -  2.552 

Credores diversos - país  6.180 -  6.180  6.180 -  6.180 

Total  28.166  13.598  41.764  28.253  13.598  41.851 
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16. AtiVos e pAssiVos 
Contingentes e 
oBrigAçÕes legAis – 
FisCAis e preVidenCiáriAs

a) Ativos contingentes
Em 31 de dezembro de 2011 
e de 2010 não existiam ativos 
contingentes.

b) Obrigações legais – 
fiscais e previdenciárias
São processos judiciais e adminis-
trativos relacionados a obrigações 
tributárias e previdenciárias. Os 
principais processos são: 

PIS: Totalizam R$26.831 no Indivi-
dual e R$27.201 no Consolidado 
(R$21.609 no Individual e R$21.830 
no Consolidado, em 31 de dezem-
bro de 2010): o Banco e a Pine 
Investimentos, interpuseram me-
dida judicial com vistas a afastar a 
redação do artigo 3º, parágrafo 1º, 
da Lei 9.718/1998, que modificou 
a base de cálculo do PIS e da Cofins 
para que incidissem sobre todas as 
receitas das pessoas jurídicas. Antes 
da referida norma, já afastada em inú-
meras decisões  recentes do Supre-
mo Tribunal Federal, eram tributadas 
apenas as receitas de prestação de 
serviços e de venda de mercadorias. 
O mandado de segurança interposto 
pelo Banco Pine teve sentença par-
cialmente procedente e a apelação 
interposta pela União foi improvida. 
Aguardando o juízo de admissibilida-
de dos Recursos Especial e Extraor-
dinário Interpostos pela União. 

Cofins: Em novembro de 2005, o 
Supremo Tribunal Federal - STF jul-
gou inconstitucional o §1º do artigo 
3º da Lei nº 9.718/98, que instituiu 
nova base de cálculo para fins de 
apuração da Cofins, a partir de feve-

reiro de 1999, ampliando o conceito 
de faturamento. Assim, a base de 
cálculo da Cofins foi reduzida e en-
sejou a criação de um direito líquido 
e certo de reaver o que pagou-se 
a maior. O Banco obteve êxito no 
mandato de segurança impetrado 
em face da União Federal, através 
da qual postulou a repetição do 
indébito por meio de compensação, 
do valor recolhido indevidamente a 
título de Cofins. 

Em face da decisão de 21 de 
maio de 2010 que não admitiu 
os dois recursos extraordinários 
interpostos pela União Federal, foi 
interposto agravo de instrumento 
contra despacho denegatório de 
recurso extraordinário. Remetido 
ao Supremo Tribunal Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Doutor 
Presidente do Supremo Tribunal 
Federal determinou a devolução 
dos autos ao Tribunal de origem, 
com fundamento no art. 543-B do 
Código de Processo Civil, tendo em 
vista a análise da Repercussão Ge-
ral já procedida no RE nº 585.235. 
Em razão dessa decisão, em 18 de 
maio de 2011, foi negado segui-
mento ao agravo de despacho 
denegatório interposto pela União 
Federal que opôs embargos de 
declaração em face da supracitada 
decisão, sustentando haver erro 
material em relação ao recurso 
paradigma indicado, apontando 
como correto o RE nº 609.096. 
Os Embargos foram rejeitados.  
Ainda em face dessa decisão, foi 
interposto agravo regimental, com 
a mesma finalidade. O Doutor 
Desembargador Vice-Presidente 
do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região recebeu o agravo regimen-
tal como pedido de reconsideração 
e manteve a decisão recorrida. 

Intimada dessa decisão, a União 
permaneceu inerte. O trânsito em 
julgado ocorreu em 21 de outubro 
de 2011 e foi certificado em 08 de 
novembro de 2011.

Suportado na opinião de seus as-
sessores jurídicos e dos patronos da 
causa, segundo os quais a questão 
encontra-se pacificada no STF e não 
há mais qualquer recurso cabível a 
ser interposto pela Fazenda Nacio-
nal, o Banco efetuou a reversão da 
correspondente provisão para con-
tingências, referente ao período de 
maio de 2005 até outubro de 2011, 
considerando que não mais se trata 
de uma obrigação legal e que não é 
provavel a perda, o que representou 
o reconhecimento de uma receita 
líquida no total de R$150.510 no 
Individual e R$151.357 no Consoli-
dado, no segundo semestre de 2011 
a qual foi contabilizada na linha de 
"Outras receitas operacionais" e na 
linha de "Despesas tributárias".

Nesse contexto, o Banco irá pro-
tocolar pedido de habilitação de 
créditos junto a Receita Federal do 
Brasil (RFB), dos valores da cofins 
recolhidos a maior no período de 
junho de 2000 a abril de 2005, 
no valor histórico de R$15.679 no 
Individual e R$ 15.872 no Consoli-
dado, que atualizados pela selic do 
período no valor de R$ 17.475 no 
Individual e R$ 17.695 no Consoli-
dado, totalizam R$ 33.154 no Indi-
vidual e R$ 33.565 no Consolidado. 
Tendo em vista a decisão transitada 
em julgado e com fundamento nesse 
procedimento administrativo junto 
à RFB, foi reconhecido o correspon-
dente crédito tributário registrado 
em "Outros crédito - Imposto a re-
cuperar", em contra partida à rubrica 
"Outras receitas operacionais".
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Os valores de obrigações legais e 
respectivos depósitos judiciais são 
demonstrados como segue:

Individual Consolidado

Provisão Depósitos Judiciais Provisão Depósitos Judiciais

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

PIS  26.831  21.609  26.712  21.503  27.201  21.830  27.071  21.722 

Cofins -  132.979  150.728  131.572 -  134.342  151.573  132.923 

IR e CS sobre juros 
sobre capital - 2005 -  6.646 - - -  6.646 - -

Total  26.831  161.234  177.440  153.075  27.201  162.818  178.644  154.645 

Individual Consolidado

Provisão Depósitos Judiciais Provisão Depósitos Judiciais

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Contingências Fiscais  2.366  4.189  1.660  1.722  2.373  4.197  1.917  1.960 

Contingências Trabalhistas  7.124  5.788  746 -  7.124  5.788  746 -

Contingências Cíveis  16.025  5.238  1.602 -  16.025  5.238  1.602 -

Total  25.515  15.215  4.008  1.722  25.522  15.223  4.265  1.960 

Individual

2011 2010

Fiscais Trabalhistas Cíveis Total Fiscais Trabalhistas Cíveis Total

Saldo inicial  165.423  5.788  5.238  176.449  131.904  4.558  2.397  138.859 

Constituição (reversão) (149.285)  1.132  10.426 (137.727)  22.692  820  2.622  26.134 

Atualização  13.059  204  361  13.624  10.827  410  219  11.456 

Saldo final  29.197  7.124  16.025  52.346  165.423  5.788  5.238  176.449 

c) Contingências classificadas como prováveis são 
regularmente provisionadas e para os períodos de 31 
de dezembro de 2011 e de 2010 totalizam:

d) Movimentação das provisões passivas:  

PINE

122



Individual

2011

Até 3  
meses 

De 3 a 
12 meses 

De 1 a  
3 anos

De 3 a 
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Empréstimos no país - outras instituições -  2.012 - - -  2.012 

Repasses do país - instituições oficiais  75.854  223.746  327.930  137.586  102.145  867.261 

Operações de repasses do exterior  985  139  9.379  56.253 -  66.756 

Operações de empréstimos do exterior  481.430  451.448 -  3.958 -  936.836 

Consolidado

2011 2010

Fiscais Trabalhistas Cíveis Total Fiscais Trabalhistas Cíveis Total

Saldo inicial  167.015  5.788  5.238  178.041  132.565  4.558  2.397  139.520 

Constituição (reversão) (150.648)  1.132  10.426 (139.090)  23.532  820  2.622  26.974 

Atualização  13.207  204  361  13.772  10.918  410  219  11.547 

Saldo final  29.574  7.124  16.025  52.723  167.015  5.788  5.238  178.041 

e) Segue as principais ações e 
processos cujas perdas foram 
consideradas como possíveis:
Trabalhistas: Em 31 de dezembro de 
2011 o Banco não possuia proces-
sos trabalhistas classificados como 
possíveis.

Cíveis: Os processos em sua maioria, 
referem-se à indenização por danos 
morais, questões sobre legitimidade 

de contrato e revisão contratual. A 
Administração, consubstanciada 
na opinião dos seus consultores 
jurídicos, entende que os encami-
nhamentos e providências legais 
cabíveis que já foram tomados em 
cada situação são suficientes para 
preservar o patrimônio do Banco, e 
assim sendo, nenhuma provisão foi 
constituída. A partir de 30 de junho 
de 2011 passamos a divulgar as 

causas pelo valor de estimativa de 
perda, ou seja, o valor aproximado 
do risco de desembolso pelo banco 
com condenações e ou acordos 
baseado no histórico para causas 
semelhantes, cujos valores tota-
lizam R$6.663. Até 31 de março 
de 2011, divulgávamos o valor 
reclamado das causas, que em sua 
grande maioria não representava o 
efetivo risco do Banco.

17. oBrigAçÕes por 
eMpréstiMos e repAsses
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Consolidado

2011

Até 3  
meses 

De 3 a 
12 meses 

De 1 a  
3 anos

De 3 a 
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Empréstimos no país - outras instituições -  2.012 -  228.292 -  230.304 

Repasses do país - instituições oficiais (1)  75.854  223.746  327.930  137.586  102.145  867.261 

Operações de repasses do exterior  985  139  9.379  56.253 -  66.756 

Operações de empréstimos do exterior  481.430  451.448 -  3.958 -  936.836 

Individual e Consolidado

2011

Até 3  
meses 

De 3 a 
12 meses 

De 1 a  
3 anos

De 3 a 
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Empréstimos no país -  3.577  1.784 - -  5.361 

Repasses do país - instituições oficiais (1)  54.689  224.727  341.063  112.700  95.827  829.006 

Operações de repasses do exterior  853  115 - -  49.962  50.930 

Operações de empréstimos do exterior  273.494  196.996  18.407 -  1.739  490.636 

(1) Em 31 de dezembro de 2011, R$ 228.292 refere-se ao valor das cotas seniores do FIDC. 

18. reCursos de ACeites 
e eMissão de tÍtulos

a) Recursos de aceites 
cambiais - letra de crédito 
do agronegócio – LCA
Referem-se à captação em LCA, pós 
fixadas, indexadas ao CDI, no mon-
tante de R$307.055 (R$546.429 
em 31 de dezembro de 2010) com 
vencimento até dezembro de 2013.

b) Letras Financeiras - LF
Referem-se à captação em LF, pós 
fixadas, no montante de R$23.002 
com vencimento até dezembro de 
2021 (R$20.744 em 31 de dezem-
bro de 2010).

c) Letras de crédito 
imobiliário - LCI
Referem-se à captação em LCI, pós 
fixadas, no montante de R$3.581 
com vencimento em janeiro de 2012.

d) Obrigações por títulos e 
valores mobiliários no exterior
Referem-se a recursos captados 
através do programa global de emissão 
de títulos privados (“Fixed Rate Notes”), 
os quais em 31 de dezembro de 2011 
totalizam R$308.655 (R$105.692 em 
31 de dezembro de 2010), com venci-
mento até 2017 e juros de até 8,75% 
ao ano acrescidos de libor e variação 
cambial, e “Working Capital” no montan-
te de R$12.803 (R$15.917 em 31 de 
dezembro de 2010) com vencimento 
até 2014.
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Segue abaixo a composição das 
“tranches” e saldos atualizados nas 
datas do balanço:

 Emissão Vencimento Valor Taxa de juros 2011 2010

“Fixed Rate Notes” Pública 06/01/2017 US$125.000 8,75% a.a  245.944  194.084 

“Fixed Rate Notes” Privada 29/12/2016 US$15.000 9,33% a.a  28.134  26.075 

Letras Financeiras Privada 21/08/2017 R$28.652 4,4% a.a  30.141 -

Total   304.219  220.159 

"O Banco possui certos compro-
missos financeiros relacionados 
à manutenção de determinados 
índices de performance, liquidez e 
endividamento atrelados a contra-
tos de empréstimo, no montante 
de R$35.421 (FMO-Nederlandse 

Financierings Maatschappij Voor 
Ontwi-The Hague), que caso não 
sejam cumpridos podem acarretar na 
liquidação antecipada da dívida. Adi-
cionalmente o Banco possui linhas 
com alguns órgãos multilaterais (IFC 
- Internacional Finance Corporation 

e IDB - Inter-American Development 
Bank) que garantem operações de 
empréstimos do Banco no montante 
de US$80.000. Em 31 de dezembro 
de 2011 o Pine estava utilizando o 
montante de US$68.541".

19. dÍVidA suBordinAdA

20. pAtriMônio lÍquido

a) Capital social 
O capital social está dividido em 
84.034.266 ações nominativas, 
sendo 45.443.872 ordinárias e 

38.590.394 preferenciais sem valor 
nominal.

Conforme deliberação tomada pelo 
Conselho de Administração em reu-
nião realizada em 08 de setembro 

de 2011 e 25 de outubro de 2011, 
foi aprovado a proposta de aumento 
do capital social do Banco, dentro 
do limite do capital autorizado, nos 
termos do artigo 6º do Estatuto So-
cial do Banco, no valor de, no mínimo, 

"Tranche" original - U$S

Individual e Consolidado

Moeda de 
Emissão taxa de juros

Vencimento 
Final 2011 2010

6.818 US$ 2,8% a.a. + LIBOR Jun/2014  12.803  15.917 

12.000 US$ 2,6% a.a. + LIBOR Nov/2014  22.573 26.724

13.636 US$ 2,2% a.a. + LIBOR Mai/2014 -  22.831 

18.788 US$ 2,6% a.a. + LIBOR Mai/2013  35.421  47.184 

4.278 R$ 10,0% a.a. + LIBOR Jun/2011 -  7.167 

1.044 US$ 8,7% a.a. + LIBOR Jan/2017  2.042  1.786 

106.000 US$ 3,4% a.a. + LIBOR Jan/2014  201.720 -

25.000 US$ 4,7% a.a. + LIBOR Abr/2022  46.899 -

Total   321.458  121.609 

(-) Circulante   (158.565)  (42.100)

Total do exigível a longo prazo   162.893  79.509 
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R$43.749 e, no máximo, R$117.485, 
mediante a emissão de, no mínimo, 
2.543.604 (dois milhões, quinhentas 
e quarenta e três mil, seiscentas e 
quatro) e, no máximo, 6.830.541 
(seis milhões, oitocentas e trinta mil, 
quinhentas e quarenta e uma) novas 
ações preferenciais de emissão do 
Banco, todas nominativas, escriturais 
e sem valor nominal.

O DEG – Deutsche Investitions – 
und Entwicklungsgesellschaft MbH 
subscreveu 2.543.604 (dois milhões, 
quinhentas e quarenta e três mil, seis-
centas e quatro) ações preferenciais 
de emissão do Banco, no valor total 
de R$ 43.749 (“Subscrição Mínima”), 
em decorrência da cessão do direito 
de preferência na subscrição pelo 
acionista controlador do Banco em 
favor do DEG, sendo que os recursos 
obtidos com referido investimento 
serão utilizados no crescimento das 
atividades do Banco. No dia 27 de 
setembro de 2011 o Banco proto-
colou a solicitação de aprovação do 
Banco Central do Brasil da proposta 
do aumento de capital. O valor recebi-
do decorrente do aumento de capital 
em fase de aprovação pelo Bacen, de 
R$43.749 está registrado no patri-
mônio líquido na rubrica "aumento de 
capital". Quando aprovado pelo Bacen 
o Capital Social será aumentado 
neste valor.

Foi concedido a todos os acionistas 
que constavam da posição acionária 
do Banco na data de 08 de setem-
bro de 2011 o prazo de 30 (trinta) 
dias para o exercício do direito de 
preferência, iniciando-se em 09 de 
setembro de 2011 e terminando em 
10 de outubro de 2011, inclusive. 
Foram subscritas 138 (cento e trinta 
e oito) ações preferenciais de emissão 
do Banco, no valor total de R$2.

Conforme assembleia geral extraor-
dinária realizada em 22 de dezembro 
de 2011, foi deliberado: a) o aumento 
de Capital Social de R$466.358 para 
R$ 666.358, sem emissão de novas 
ações, mediante a incorporação de 
parte do saldo da Reserva de Ágios por 
Subscrição de Ações, no montante de 
R$ 200.000; b) o aumento de capital 
social, agora para R$ 796.048, com a 
emissão de 12.274.766 ( doze milhões 
e duzentas e setenta e quatro mil e 
setecentas e sessenta e seis) novas 
ações nominativas, sendo 6.442.894 ( 
seis milhões e quatrocentas e quaren-
ta e duas mil e oitocentas e noventa 
e quatro) ordinárias e 5.831.872 ( 
cinco milhões e oitocentas e trinta 
e uma mil e oitocentas e setenta e 
duas) preferenciais, as quais serão 
distribuídas aos acionistas a título de 
bonificação, observada a proporção 
de 14,17769510243 novas ações 
bonificadas para cada lote de 100 
ações possuídas. Com a emissão das 
novas ações, a quantidade total de 
ações passou de 86.578.008 ( oitenta 
e seis milhões e quinhentas e setenta 
e oito mil e oito) ações nominativas 
para 98.852.774 ( noventa e oito 
milhões, oitocentas e cinquenta e duas 
mil, setecentos e setenta e quatro) 
ações nominativas, sendo 51.886.766 
(cinquenta e um milhões, oitocentas e 
oitenta e seis mil, setecentos e ses-
senta e seis) ordinárias e 46.966.008 
( quarenta e seis milhões, novecentos e 
sessenta e seis mil e oito) preferenciais, 
mediante a incorporação de parte do 
saldo da Reserva Legal no montante 
de R$16.810 e, parte do saldo das 
Reservas Estatutárias no montante de 
R$112.880, pendente de homologação 
pelo Banco Central do Brasil.

b) Reserva de capital
A reserva de capital, nos termos da 
Lei 11.638/07, somente poderá ser 

utilizada para (i) absorção de preju-
ízos que ultrapassarem os lucros 
acumulados e as reservas de lucros; 
(ii) incorporação ao capital social; (iii) 
cancelamento de ações em tesou-
raria; e (iv) pagamento de dividendo 
a ações preferenciais, quando essa 
vantagem lhes for assegurada.

c) Reserva de lucros
A conta de reserva de lucros do 
Banco é composta por reserva 
legal e reserva estatutária. O saldo 
das reservas de lucros não pode-
rá ultrapassar o capital social do 
Banco, e qualquer excedente deve 
ser capitalizado ou distribuído como 
dividendo. O Banco não possui 
outras reservas de lucros.

Reserva legal - Nos termos da Lei 
11.638/07 e do estatuto social, o 
Banco deve destinar 5% do lucro 
líquido de cada exercício social para 
a reserva legal. A reserva legal não 
poderá exceder 20% do capital inte-
gralizado do Banco. Ademais, o Banco 
poderá deixar de destinar parcela 
do lucro líquido para a reserva legal 
no exercício em que o saldo dessa 
reserva, acrescido do montante das 
reservas de capital, exceder a 30% 
do capital social.  

Reserva estatutária - Nos termos da 
Lei 11.638/07, o Estatuto Social 
pode criar reservas, desde que de-
termine a sua finalidade, o percentual 
dos lucros líquidos a ser destinado 
para essas reservas e o valor máximo 
a ser mantido em cada reserva 
estatutária. A destinação de recur-
sos para tais reservas não pode ser 
aprovada em prejuízo do dividendo 
obrigatório. O Banco constituiu re-
serva estatutária de 100% do lucro 
líquido, no montante R$63.438, após 
a dedução de 5% da reserva legal de 
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R$8.076, da dedução de pagamento 
de juros sobre o capital próprio no 
montante de R$52.827 e dividendos 
no montante de R$37.173, visando a 
manutenção de margem operacional 
compatível com o desenvolvimento 
das operações ativas do Banco.

d) Dividendos e juros sobre 
o capital próprio 
Aos acionistas é assegurado um 
dividendo mínimo de 25% do lucro 
líquido anual, ajustado nos termos 
da legislação societária, sujeito à 
aprovação da Assembleia Geral de 
Acionistas. No exercício findo em 31 
de dezembro de 2011 foram provi-
sionados e pagos dividendos no valor 

de R$37.173 – R$0,4423 por ação, 
por conta do resultado do período.

De acordo com o previsto na Lei 
nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, foram provisionados e decla-
rados juros sobre o capital próprio, 
calculados com base na variação da 
TJLP vigente no período, o que resul-
tou na disponibilização aos acionistas 
o montante de R$52.827 - R$0,6286 
sendo R$44.903 já deduzido o im-
posto de renda na fonte – R$0,5343 
por ação. Esses juros sobre o capital 
próprio reduziram o encargo de im-
posto de renda e contribuição social 
no exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2011 em R$17.961.

Conforme Carta Circular 3.516 de 
21 de julho de 2011, os dividendos 
adicionais propostos ao dividen-
do mínimo no valor de R$26.726 
encontra-se classificado em conta 
destacada do patrimônio líquido.

A seguir apresentamos a conci-
liação dos dividendos e dos juros 
sobre o capital próprio para os 
períodos findos em 31 de dezem-
bro de 2011 e de 2010:

2011 2010

Lucro líquido  161.514 116.428

Reserva legal  (8.076) (5.821)

Base de cálculo  153.438 110.597

Juros sobre o capital próprio  52.827 49.511

IRRF 15%  (7.924) (7.427)

Dividendos antecipados  37.173 25.489

Valor proposto  82.076 67.573

% sobre a base de cálculo 53,49% 61,10%

Individual e Consolidado

2011 2010

Ativos Financeiros Disponíveis para venda  (2.478)  334 

Instrumentos de dívida  (2.478)  334 

Hedges fluxo de caixa  (102)  (10.601)

Objeto de hedge  (381)  (2.185)

Instrumento de hedge  279  (8.416)

Outros  87  (27)

Imposto de renda  1.032  4.286 

Total  (1.461)  (6.008)

e) Ações em tesouraria
Conforme assembleia geral extraor-
dinária de 22 de Dezembro de 2011 
foi deliberado o cancelamento de 
1.374.839 ações preferenciais de 
sua própria emissão,  sem redução 
do capital social, conforme proposta 
do conselho de administração.

f) Ajustes de avaliação patrimonial
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21. deMonstrAção de resultAdo

a) Operações de crédito

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Adiantamentos a depositantes  267  83  267  83 

Rendas de empréstimos  430.915  397.384  456.095  397.384 

Rendas de títulos descontados  961  438  961  438 

Rendas de financiamentos  159.341  101.750  159.341  101.750 

Rendas de financiamentos - moeda estrangeira  41.425  26.549  41.426  26.549 

Total  632.909  526.204  658.090  526.204 

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Rendas de operações com títulos 
de renda fixa - FIDC  10.614 - - -

Rendas de operações com títulos de renda fixa  437.911  209.031  455.601  209.746 

Despesas de operações com títulos de renda fixa  (9.216)  (15.412)  (9.316)  (15.488)

Rendas de operações com títulos de renda variável  3.280  13.431  3.688  16.436 

Despesas de operações com títulos de renda variável  (5.674)  (10.481)  (6.048)  (10.488)

Total  436.915  196.569  443.925  200.206 

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Despesas de depósitos interfinanceiros  25.933  23.294  23.290  21.342 

Despesas de depósitos a prazo  346.594  272.292  342.367  272.224 

Despesas de operações compromissadas  194.093  85.690  194.093  85.690 

Despesas (receitas) de operações com 
títulos e valores  mobiliários no exterior  93.417  (44)  93.418  (44)

Despesas de contribuição ao 
fundo garantidor de crédito  13.748  10.057  13.748  10.057 

Despesas com letras de crédito do agronegócio  27.839  17.828  27.839  17.828 

Despesas com letras financeiras  5.171  445  5.171  445 

Despesas com letras de crédito imobiliário  81 -  81 -

Total  706.876  409.562  700.007  407.542 

b) Resultado de operações com títulos e valor mobiliários 

c) Operações de captação no mercado
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Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Despesas de repasses do BNDES  40.546  21.519  40.546  21.519 

Despesas de repasses do exterior - Resolução 3.844  4.496  4.877  4.496  4.877 

Despesas de obrigações com banqueiros no exterior  199.389  196.715  199.389  196.715 

Despesas com empréstimos no país - FIDC - -  30.328 -

Despesas (receitas) de empréstimos no exterior  3.685  2.519  3.685  2.519 

Total  248.116  225.630  278.444  225.630 

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Proventos  44.931  32.437  46.125  33.453 

Benefícios  6.441  4.755  6.596  4.864 

Encargos sociais  16.567  11.827  16.991  12.183 

Honorários da diretoria  719  669  732  679 

Treinamento  330  248  335  255 

Estagiários  298  194  319  203 

Total  69.286  50.130  71.098  51.637 

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Despesas de água, energia e gás  387  409  395  417 

Despesas com aluguéis  7.257  5.689  7.440  5.819 

Despesas de arrendamento de bens  3.062  3.218  3.062  3.218 

Despesas de comunicações  3.149  1.981  3.155  1.987 

Despesas com contribuições filantrópicas  58  216  83  216 

Despesas de manutenção e conservação de bens  1.356  1.113  1.360  1.120 

d) Operações de empréstimos e repasses

e) Despesas de pessoal

f) Outras despesas administrativas

CONTINUA NA PRóxIMA PÁGINA >>
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Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Despesas de material  448  192  448  193 

Despesas de processamento de dados  7.511  6.720  7.563  6.733 

Despesas de promoções e relações públicas  1.531  1.210  1.539  1.216 

Despesas de propaganda e publicidade  1.455  4.456  1.500  4.460 

Despesas de publicações  658  498  736  541 

Despesas de seguros  770  6.242  773  6.251 

Despesas com serviços do sistema financeiro  10.831  11.668  11.208  11.690 

Despesas com serviços de terceiros  5.089  5.744  5.506  5.753 

Despesas com serviços de vigilância e segurança  2.095  1.476  2.095  1.476 

Despesas com serviços técnicos especializados  33.572  16.637  33.692  16.881 

Despesas de transporte  1.380  1.152  1.388  1.163 

Despesas de viagens  2.443  1.240  2.468  1.269 

Multas aplicadas pelo Bacen  10  67  10  67 

Sentenças judiciais  8.638  9.034  8.638  9.039 

Outras despesas administrativas  4.798  1.109  4.956  1.190 

Despesas de amortização e depreciação  3.884  4.259  3.998  4.361 

Total  100.382  84.330  102.013  85.060 

>> CONTINUAçãO

g)  Despesas tributárias

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

ISS  2.478  2.428  3.263  3.058 

Cofins  15.706  17.794  16.366  18.551 

Processo Cofins (*)  9.648 -  10.965 -

PIS  3.188  2.892  3.323  3.014 

Outros  2.737  3.914  2.772  4.064 

Total  33.757  27.028  36.689  28.687 

(*) Valor devido referente ao ganho da Cofins detalhado na nota 16.b)
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(*) Valores referente ao ganho da causa do Cofins detalhado na nota 16.b)

(1) Provisão para encargos sobre recebimentos antecipados de parcelas de operações de crédito cedidas.

h)  Outras receitas operacionais

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Recuperação de encargos e despesas  4.049  3.941  4.034  3.946 

Atualização monetária ativa  14.265  11.547  14.466  11.671 

Reversão de provisão para repasse de cessão  1.974  7.624  1.974  7.624 

Reversão de provisão de cessão de 
crédito com coobrigação -  2.715 -  2.715 

Reversão de provisão para riscos fiscais  5.799 -  5.799 -

Reversão processos judiciais  811  1.299  811  1.299 

Outras rendas operacionais  8.762  5.678  8.915  5.755 

Reversão provisão processo Cofins (*)  160.158 -  162.322 -

Recuperação de despesas Cofins (*)  33.153 -  33.565 -

Total  228.971  32.804  231.886  33.010 

i) Outras despesas operacionais

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Processos trabalhistas, cíveis  12.782  5.048  12.782  5.048 

Atualização monetária passiva  16.759  11.150  17.069  11.241 

Encargos sobre créditos cedidos  73.449  48.662  73.449  48.662 

Provisão para repasse de cessão (1)  1.617  3.061  1.617  3.061 

Despesas com empréstimos -  2.898 -  2.898 

Provisão sobre fiança  15.178 -  15.178 -

Provisão de cessão de crédito com coobrigação  3.931 -  3.931 -

Outras despesas operacionais  7.918  5.715  8.016  5.809 

Total  131.634  76.534  132.042  76.719 

j)  Resultado não operacional
O resultado não operacional do Banco 
corresponde principalmente a venda de 
bens recebidos em dação de pagamento 
para a liquidação de operações de crédito. 
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22. iMposto de rendA e 
ContriBuição soCiAl
Reconciliação das despesas de 
imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro líquido: 

Individual Consolidado

2011 2010 2011 2010

Lucro antes do imposto de renda (IRPJ), 
da contribuição social (CSLL) e deduzidos 
as participações no resultado

 220.749  159.816  227.821  167.355 

Juros sobre o capital próprio  52.827  49.511  52.827  49.511 

Lucro antes da tributação  167.922  110.305  174.994  117.844 

Alíquota vigente 40% 40% 40% 40%

Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, 
de acordo com a alíquota vigente  (67.169)  (44.122)  (69.998)  (47.138)

Diferenças temporárias  43.304  (8.338)  43.716  (9.913)

Efeitos do imposto de renda e da contribuição 
social sobre as diferenças temporárias  (27.754)  9.280  (28.052)  9.474 

Outros ajustes  (7.616)  (208)  (11.973)  (1.508)

Imposto de renda e contribuição social  (59.235)  (43.388)  (66.307)  (49.085)

Sendo:

Impostos correntes  (31.481)  (52.668)  (38.255)  (58.559)

Impostos diferidos  (27.754)  9.280  (28.052)  9.474 

Despesa contabilizada  (59.235)  (43.388)  (66.307)  (49.085)

Salários e Honorários do Conselho de 
Administração e Diretoria

Individual e Consolidado

2011 2010

Remuneração fixa  5.549  4.111 

Remuneração variável  13.357  7.438 

Outros  952  1.010 

Total  19.858  12.559 

23. trAnsAçÕes entre 
pArtes relACionAdAs

a) Remuneração da 
Administração
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Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)

2011 2010 2011 2010

Títulos e valores mobiliários  105.214 - - -

Pine Crédito Privado - FIDC  105.214 - - -

Depósitos à vista  649  161 - -

Pine Investimentos  546  95 - -

BP Empreendimentos  40  15 - -

Pine Corretora  1 - - -

Pine Assessoria  1 - - -

Administradores e familiares imediatos  61  51 - -

Depósitos interfinanceiros  20.504  27.497  (2.643)  (1.952)

Pine Investimentos  20.504  27.497  (2.643)  (1.952)

Depósitos à prazo  108.528  14.710  (5.145)  (1.107)

Pine Investimentos  14.145  8.164  (637)  69 

BP Empreendimentos  81.293 -  (3.588) -

Pine Corretora  750 - - -

Pine Assessoria  2.001 -  (1) -

Administradores e familiares imediatos  10.339  6.546  (919)  (1.176)

Os benefícios de curto prazo a ad-
ministradores estão representados 
basicamente por salários e contribui-
ções para a seguridade social, licença 
remunerada e auxílio-doença pago, 
participação nos lucros e bônus (se 
pagáveis no período de doze meses 
após o encerramento do exercício) e 
benefícios não-monetários (tais como 
assistência médica, bens ou serviços 
gratuitos ou subsidiados).

Rescisão do contrato

Os contratos de trabalho 
possuem prazo indetermina-
do. A extinção da relação de 
trabalho no caso de descum-
primento de obrigações ou 
por vontade própria não dá 
direito a nenhuma compen-
sação financeira. No caso 
da rescisão do contrato pelo 
Banco o executivo pode rece-
ber uma indenização. Em 31 
de dezembro de 2011 e de 

2010, não houve pagamento 
aos executivos que saíram a 
título de compensação.

b) Partes Relacionadas
As operações realizadas 
entre partes relacionadas, 
basicamente com as empre-
sas discriminadas na nota 
2, são efetuadas a valores, 
prazos e taxas médias usuais 
de mercado, vigentes nas res-
pectivas datas e condições 
de comutativadade e estão 
representadas por:
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2011 2010

Fianças e Avais  1.687.365  1.021.990 

Cessão de crédito com coobrigação  58.438  162.048 

Carta de crédito  14.220  13.072 

Total  1.760.023  1.197.110 

c) Participação acionária
A tabela a seguir demonstra a par-
ticipação acionária direta em ações 

ordinárias e preferenciais, em 31 de 
dezembro de 2011 e 31 de dezembro 
de 2010, dos acionistas com mais de 

cinco por cento do total de ações, 
dos membros do Conselho de Admi-
nistração e da Diretoria Executiva.

24. CoMproMissos, gArAntiAs 
e outrAs inForMAçÕes 

25. BeneFÍCios A 
eMpregAdos
O Banco contribui mensalmente para 
empresa de previdência privada nos 
planos VGBL e PGBL, conforme opção 
do participante, o equivalente a 1% do 
salário bruto do funcionário, desde que 
o mesmo contribua no mínimo com 1% 
do seu salário bruto, com o objetivo de 

complementar os benefícios de previdên-
cia social em um plano de contribuição 
definida, sendo esta a única responsabili-
dade do Banco como patrocinador.

No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2011, o montante dessa contribui-
ção foi de R$279 (R$192 em 31 de 
dezembro de 2010).

26. progrAMA de 
pArtiCipAção nos 
luCros e resultAdos
O Banco Pine possui um programa 
próprio de participação nos lucros e 
resultados homologado pelo Pro-
grama de Participação nos Lucros e 
Resultados - PPLR do Sindicato dos 
Bancários. 

Acionistas

2011

Ações 
Ordinárias

Ações  
Ordinárias 

(%)
Ações

Preferenciais

Ações
Preferenciais 

(%)
Total  de 

Ações
Total  de 

Ações (%)

Pessoa Física 45.443.872  100,00 14.370.556  37,23  
59.814.428  71,18 

Conselho de Administração  -    -    2.150.452  5,57  2.150.452  2,56 

Administradores  -    -    602.994  1,56  602.994  0,72 

Total  45.443.872  100,00 17.124.002  44,36  62.567.874  74,46 

Acionistas

2010

Ações 
Ordinárias

Ações  
Ordinárias 

(%)
Ações

Preferenciais

Ações
Preferenciais 

(%)
Total  de 

Ações
Total  de 

Ações (%)

Pessoa Física 45.443.872  100,00 14.370.556  36,26  59.814.428  68,01 

Conselho de Administração  -    -    2.150.452  5,38  2.150.452  2,52 

Administradores  -    -    600.794  2,09  600.794  3,08 

Total  45.443.872  100,00 17.121.802  43,73  62.565.674  73,61 

PINE

134



2011 2010

Patrimônio de referência - PR 1.313.674 1.087.291

Nível I 1.016.629 861.152

Patrimônio líquido 1.015.081 867.132

Ajustes de marcação a mercado 1.548 (5.980)

Nível II 297.045 226.139

Dívida Subordinada 298.593 220.159

Ajustes de marcação a mercado (1.548) 5.980

Patrimônio de referência exigido - PRE 781.922 688.384

Risco de Crédito 760.492 601.394

Risco de mercado 11.749 17.761

Risco Operacional 9.681 69.229

Excesso de PR 531.752 398.907

Índice da Basileia - % 18,48% 17,37%

(1) A partir de junho de 2011, o Banco alterou a metodologia de cálculo da parcela do patrimônio de referência exigido (PRE) referente ao risco operacional 
(POPR) de Abordagem do Indicador Básico (BIA) para a Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (ASA II), de acordo com a circular Bacen nº 3.383/08.

O Banco Pine, de acordo com a Circu-
lar 3.477/09, divulga trimestralmente 
informações referentes à gestão de 
riscos e Patrimônio de referência exi-
gido (PRE). O relatório com maior de-
talhamento, estrutura e metodologias 
encontra-se disponível no endereço 
eletrônico www.pine.com.br/ri.

b) Índice de Imobilização
De acordo com a Resolução nº 
2.286/96 do Bacen, o limite 
de imobilização permitido é de 
50,0%. Em 31 de dezembro de 
2011, o índice de imobilização 
foi de 6,99%.

As premissas gerais deste programa 
consistem em: (a) Performance das 
unidades de negócios; (b) Formação 
de fundo para distribuição em todos 
os níveis da organização; e (c) Avalia-
ção de competências e cumprimento 
de metas nas áreas de apoio. Essas 
despesas foram registradas na rubrica 
de “Participações no resultado”.

27. liMites operACionAis 

a) Índice da Basileia
O Banco, em 31 de dezembro de 
2011, atingiu o índice de 18,48% 
(17,37% em 31 de dezembro de 
2010), calculado a partir das informa-
ções financeiras consolidadas:
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28. outrAs inForMAçÕes

a) Aprovação Aumento de Capital
Em 06 de janeiro de 2012, o Banco 
Central homologou o aumento de 
capital subscrito pelo DEG, Deuts-
che Investitions – und Entwicklungs-
gesellschaft MbH, com a subscrição 
de 2.543.604 ações preferenciais 
de emissão do Banco Pine, pelo valor 
total de R$43.749, equivalente a 
R$17,20 por ação. 

Itens Tipo de Cobertura Importância Segurada

Directors and Officers Liability (D&O) Responsabilidade Civil para Administradores 20.000

Veículos Incêndio, roubo e colisão para 11 veículos 1.006

Prédios, maquinismos, móveis e utensílios Quaisquer danos materiais a instalações,  
máquinas e equipamentos 12.000

Seguro global de banco Valores em espécie 300

b) Provisão sobre cessão de 
crédito com coobrigação 
Em 31 de dezembro de 2011 o 
Banco mantinha provisão para 
perdas no montante de R$9.966 
(R$6.036 em 31 de dezembro de 
2010) sobre operações de crédito 
cedidas com coobrigação no valor 
total de R$58.439 (R$162.048 em 
31 de dezembro de 2010). A referida 
provisão encontra-se registrada em 
Outras obrigações – diversas.

c) Seguros
O Banco adota uma política de 
seguros que considera, principal-
mente, a concentração de riscos 
e sua relevância, contratados por 
montantes estabelecidos pela 
Administração, levando-se em 
consideração a natureza de suas 
atividades e a orientação de seus 
consultores de seguros. A cobertu-
ra dos seguros em 31 de dezem-
bro de 2011 é assim demonstrada:

c) Leasing operacional
O Pine possui obrigações decorren-
tes da contratação de operações 
de arrendamento sob a modalidade 
"leasing" operacional. Os valores cor-

 
Individual e Consolidado

Taxa Prazo 2011 2010

Despesa de arrendamento de bens

Leasing de máquinas e equipamentos 4,54% 2  913  731 

Leasing de aeronaves 6,87% 2  2.149  2.487 

Total  3.062  3.218 

respondentes aos compromissos dos 
equipamentos arrendados não estão 
refletidos no balanço patrimonial, em 
razão de as operações contratadas 
não preverem a opção de compra 

dos bens. O custo dos contratos 
de arrendamento são reconhecidos 
na desmontração de resultado, na 
rubrica "Despesas administrativas - 
arrendamento de bens. 
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d) Valor justo de instrumentos 
financeiros 
De acordo com a Instrução CVM nº 235, 
apresentamos uma comparação entre os 
valores contábeis dos ativos e passivos 
financeiros mensurados a outro valor 
que não o valor justo e seus respectivos 
valores justos no final do exercício. 

Consolidado

2011

Valor justo Valor contábil

Ativos

Aplicações Interfinanceiras de liquidez (i)  496.070  496.070 

Operações de crédito (ii)  4.256.301  4.225.907 

Outros créditos (ii)  590.812  584.262 

Total de ativos financeiros  5.343.183  5.306.239 

Passivos

Depósitos à vista (iii)  111.826  111.826 

Depósitos interfinanceiros (iii)  105.885  105.885 

Depósitos a prazo (iv)  3.279.874  3.265.818 

Recursos de aceites e emissão de títulos (iv)  453.335  453.376 

Obrigação por empréstimos e repasses (iv)  2.095.596  2.101.157 

Dívida subordinada (iv)  59.683  58.275 

Total de passivos financeiros  6.106.199  6.096.337 

Os métodos e premissas utilizados 
para a estimativa do valor justo estão 
definidos abaixo:

i) O valor justo das aplicações inter-
financeiras de liquidez se aproxi-
ma substancialmente do seu valor 
contábil.

ii) Operações de crédito e outros 
créditos são mensurados líqui-
dos da provisão para devedores 
duvidosos. O valor justo dessas 
operações representa o valor des-

contado de fluxos de caixa futuros 
que se espera receber. Os fluxos 
de caixa esperados são desconta-
dos a taxas correntes do mercado 
para determinar seu valor justo.

iii) O valor justo estimado dos depó-
sitos à vista e interfinanceiros se 
aproxima substancialmente do seu 
valor contábil.

iv) O valor justo estimado dos depó-
sitos a prazo e os outros emprés-
timos sem cotação no mercado 

ativo é baseado em fluxos de 
caixa descontados utilizando-se 
taxas de juros para novas dívi-
das com prazos de vencimento 
similares.
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pAreCer do 
Conselho FisCAl

Os membros do Conselho Fiscal do 
BANCO PINE S.A., abaixo assina-
dos, dentro de suas atribuições e 
responsabilidades legais, procede-
ram ao exame das demonstrações 
contábeis, das notas explicativas, 
e do relatório da Administração, 
referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2011, e com 
base nos exames efetuados, nos 
esclarecimentos prestados pela 
Administração, considerando, ainda, 
o Relatório do Auditor Independen-
te sem modificação, emitido pela 
PricewaterhouseCooper Auditores 
Independentes, datado de 15 de 
fevereiro de 2012, concluíram que 

os documentos acima, em todos 
os seus aspectos relevantes, estão 
devidamente apresentados e opinam 
pelo seu encaminhamento para 
deliberação da Assembléia Geral 
Ordinária de Acionistas.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2012.

 
Alcindo Takachi Itikawa

Sergio Machado Zica de Castro

Sidney Rey Veneziani

Banco pine s.A. 
CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515
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DECLARAÇÃO DOS 
DIRETORES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

Após análise das Demonstrações 
Financeiras da Companhia, relativas 
ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2011, acom-
panhadas do Relatório da Admin-
istração, do balanço patrimonial, 
demais peças das demonstrações 
financeiras, Relatório dos Auditores 
Independentes e Parecer do Con-
selho Fiscal (“Demonstrações Finan-
ceiras”), os membros da Diretoria 
Executiva, para fins de atendimento 
ao disposto no artigo 25, § 1º, 
inciso VI, da Instrução CVM nº 480, 
de 07 de dezembro de 2009, DE-
CLARAM QUE discutiram, reviram e 
concordam com as Demonstrações 
Financeiras.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2012.

Membros da Diretoria Executiva

Noberto Nogueira Pinheiro Junior
Norberto Zaiet Junior
Ulisses Marcio Alcantarilla
Harumi Susana Ueta Waldeck
Gustavo Diniz Junqueira
Paulo Antonio Goulart
Gabriela Redona Chiste
Marcelo Galvão Massambane
Roberto Dud
Alexandre Eduardo Vasarhelyi
Sergio Luis Patricio
Angela Maria Lellis Martins
Rodrigo Esteves Pinheiro
Orestes Gonçalves Júnior

Créditos 
Coordenação
Tatiana Cabral-Schnurr com as  
equipes de RI e Marketing

Consultoria GRI, redação e edição
Report Sustentabilidade

Revisão
Assertiva Produções Editoriais 

Projeto gráfico, diagramação  
e produção gráfica
Report Sustentabilidade

Ilustrações 
Paulo von Poser

Família tipográfica
Galaxie Polaris, 
Chester Jenkins, 2008

Contato 
55 11 93372-5553
ri@bancopine.com.br 
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