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Banco PINE (PINE4 – Compra) 

Estratégia de rentabilização, criação de valor e revisão do Preço 

Justo 

Revisamos nossas premissas e estimativas, incorporando os resultados até então reportados. O 

banco mantém um balanço líquido, à espera de um adequado momento de rentabilização, através da 

geração de lucro para acelerar a utilização do importante volume de créditos tributários. Ao mesmo 

tempo, a estratégia de desinvestimento e desmobilização de ativos não core (BNDU) pode liberar 

capital e contribuir para uma melhor precificação do banco.  

O ticket médio da carteira vem sendo reduzido ao longo dos trimestres, em ambos os segmentos de 

atuação – no segmento Empresas (até R$ 500 milhões de faturamento) e no segmento Grandes 

Empresas, nas companhias com faturamento acima deste valor. A captação é pulverizada via 

depósitos de pessoas físicas com ticket reduzido e o aumento do número de clientes ativos. Nesse 

contexto, considerando um custo de capital de 9,5% e crescimento de 3% na perpetuidade, reduzimos 

o Preço Justo de R$ 5,00/ação para R$ 4,50/ação e seguimos com recomendação de COMPRA para 

PINE4. 

Destaques 

Resultado do 1T20, ainda que negativo, apresenta melhora em ambas as bases de comparação, trimestral e 

em doze meses. Como já amplamente divulgado, o Banco Pine registrou no 1T20 um prejuízo líquido de R$ 2 

milhões, que se compara ao prejuízo de R$ 41 milhões no 1T19, explicado: (i) pelo crescimento da Margem 

Financeira Bruta (MFB), reflexo do aumento da carteira de crédito, principalmente no segmento Empresas 

que apresenta maior rentabilidade; (ii) pela redução no custo de crédito; e (iii) a manutenção do patamar de 

despesas operacionais.  

Destaque para o resultado não operacional, negativo em R$ 13 milhões no 1T20, comparado a R$ 17 milhões 

positivos no 1T19, em função, principalmente, de realizações de ativos de BNDUs (bens não destinados ao 

uso) nesse trimestre. 

No 1T20, a Margem Financeira Bruta totalizou R$ 17 milhões e se compara a negativos R$ 12 milhões no 

1T19, com destaque para a maior rentabilidade da carteira core e a estratégia de pulverização comercial que 

ampliou a participação do segmento Empresas. A carteira não core permanece monitorada e tratada com 

reforço de provisões e venda de ativos. 

O custo de crédito somou R$ 3 milhões no 1T20 ante R$ 2 milhões negativos no 1T19. Conforme destacado, o 

banco realizou um reforço de provisão para os casos do legado (não core) no 4T19, aumentando a cobertura 

da faixa E-H de maneira prudencial. Destaque “para a maior recuperação de crédito no 1T20, potenciali zada 

por cessões de crédito e menor desconto concedido; efeito parcialmente neutralizado pelo aumento dos 

impairments de títulos privados”. 
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Guidance 2020. Reconhecemos que o cenário permanece volátil. O banco segue focado na sua trajetória de 

recuperação, consolidando a atuação no segmento Empresas (mais rentável), correspondente aos clientes 

com faturamento anual de até R$ 500 milhões. 

O banco espera que a Carteira de Crédito (Res.2682) registre crescimento entre 5,0% a 9,0% este ano após 

queda de 2,6% em 2019. No 1T20 ante o 1T19 o crescimento da Carteira foi de 4,2% alcançando R$ 3,4 

bilhões (sendo +34,3% no segmento Empresas para R$ 1,1 bilhão, que compensou a queda de 6,1% no 

segmento Grandes Empresas que somou R$ 2,3 bilhões). Destaque para a redução de 32,0% da linha de 

Fianças e Títulos Privados para R$ 689 milhões, principalmente explicados pela queda de 32,6% no segmento 

de Grandes Empresas. 

 A Carteira de Crédito Expandida terminou o 1T20 em R$ 4,1 bilhões, com queda de 4,4% em relação 

ao 1T19, refletindo a redução de 13,9% em Grandes Empresas, principalmente no produto de 

fianças prestadas, em linha com a estratégia do banco. No segmento Empresas, o crescimento foi de 

34,4%. 

 O ticket médio da carteira vem sendo reduzido ao longo dos trimestres, em ambos os segmentos de 

atuação. Nas Grandes Empresas o indicador reduziu-se de R$ 12,2 milhões no 1T19 para R$ 11,6 

milhões no 1T20. No segmento Empresas o ticket médio, ao final de março de 2020 era de R$ 3,5 

milhões e se compara a R$ 4,3 milhões em março de 2019. A redução da duration da carteira refletiu 

o foco na originação de operações com prazo mais curto. 

 A inadimplência acima de 90 dias cresceu de 2,5% em dez/19 para 3,9% em mar/20 reflexo do 

incremento no segmento de Grandes Empresas do legado (de 2,8% para 5,6%), previamente 

provisionados. Em base trimestral o índice de cobertura caiu de 516% para 306%. Nesta base de 

comparação o Saldo de PDD sobre a Carteira de Crédito (Res.2682) foi reduzido de 12,8% para 

11,9% (de R$ 449 milhões para R$ 400 milhões).  

 Por nível de risco a participação dos créditos “D-H” caiu de 15,6% no 4T19 para 14,7% no 1T20. A 

carteira classificada em “AA-C” subiu proporcionalmente de 84,4% para 85,3% devido a melhor 

qualidade das novas safras, dos processos de concessão de crédito, e a estratégia de migração da 

carteira visando operações de maior rentabilidade e com mais garantias atreladas. 

As Receitas Recorrentes de Crédito, após alta de 40,2% em 2019 devem crescer entre 25% a 29% em 2020 

dado o cenário de crise e de redução da atividade econômica. O volume de originação de crédito no 1T20 

somou R$ 621 milhões, com redução de 18,1% ante o 1T19 (sendo 57% do total originado no segmento de 

Grandes Empresas e 43% no segmento Empresas) principalmente impactado pela crise iniciada em março. 

Com relação ao número de operações liberadas, nesta base de comparação, houve um aumento de 52,6% com 

consequente redução do tíquete médio originado.  

Para as Receitas de Prestação de Serviços (excluídas as comissões com fiança) é esperado um incremento 

entre 20% e 24% após alta de 23,3% em 2019. As receitas de serviços foram de R$ 9 milhões no 1T20, uma 

redução de 13,1% em comparação ao 1T19, explicado principalmente, pelo vencimento de algumas operações 

de fianças não renovadas, alinhada à decisão estratégica de otimização de capital.  

As Despesas Operacionais (Administrativas + Pessoal) devem situar-se no intervalo entre 0% e 4% e se 

compararam a queda de 5,2% em 2019. Estas despesas mantiveram-se estáveis no 1º trimestre de 2020 em 

relação a igual trimestre do ano anterior, reflexo da redução de 23,5% das despesas de pessoal que 

compensaram o crescimento de 25,1% das despesas administrativas, com destaque para as linhas de 

tecnologia, serviços e marketing, devido ao maior volume de negócios e de maiores investimentos alinhadas 

com o processo de transformação digital do banco. 
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Outros destaques 

Fornecendo soluções de crédito para grandes e médias empresas, o foco do banco no curto prazo privilegia 

níveis adequados de liquidez e de capital. Os investimentos realizados na transformação digital somado à 

melhora nos processos operacionais e no desenvolvimento dos colaboradores prepararam adequadamente o 

banco para esse momento de isolamento social. 

Em 2017 lançou o “Pine Online”, uma plataforma de investimentos 100% digital, voltada exclusivamente para 

pessoas físicas, com foco em produtos de renda fixa do próprio banco, como LCA, LCI e CDB. Não há cobrança 

de tarifas, e as opções de investimento são customizadas de acordo com o perfil e necessidade de cada cliente. 

Ao final do 1T20 a captação local somava R$ 6,6 bilhões (+3,1% em 12 meses) sendo as linhas de CDB, LCA e 

LCI responsáveis por R$ 6,4 bilhões (sendo R$ 6,1 bilhões destinados às pessoas físicas).  

Ao final do 1T20 a liquidez do banco em termos de caixa era de R$ 1,6 bilhão, em linha com o trimestre 

anterior. A Basileia estava em 10,9% (9,5% de capital Nível I) com queda em relação a 12,3% de dez/19, 

sensibilizado por maior volatilidade do cenário macroeconômico e a variação cambial. No contexto da crise, o 

Banco Central aprovou algumas alterações regulatórias importantes, com destaque para a redução da 

alíquota do recolhimento compulsório sobre recursos a prazo e a redução do adicional de conservação de 

Capital Principal (de 2,50% para 1,25%). Com isso, o requerimento mínimo de capital até março de 2021 será 

de 9,25%, sendo 7,25% o mínimo para o Capital Nível I. 

Ao final de março de 2020 os ativos totais somavam R$ 11,2 bilhões, com crescimento de 18,6% em doze 

meses e de 10,6% ante dezembro de 2019. O patrimônio líquido era de R$ 842 milhões, em linha com o 

trimestre anterior. 

Governança Corporativa. O banco adota as melhores práticas de governança, garantindo transparência e 

equidade nas informações. A administração é composta pelo Conselho de Administração, constituído por 5 

membros, sendo 2 independentes, e pela Diretoria não havendo acúmulo dos cargos de Presidente do 

Conselho e Diretor Presidente. 

Precificação. Revisamos nossas premissas e estimativas, incorporando os resultados até o 1º trimestre de 

2020. Reconhecemos que o cenário macroeconômico se mostra incerto, com pouca visibilidade, mas 

esperamos uma retomada gradual a partir do 3º trimestre, na medida em que a estratégia do banco venha 

sendo realizada através da pulverização da carteira, da maior eficiência operacional e a construção de 

parcerias estratégicas. 

Utilizamos o Modelo de Desconto de Dividendos (DDM). Mantivemos o custo de capital em 9,5% e a taxa de 

crescimento na perpetuidade de 3,0%. Nesse contexto, reduzimos o Preço Justo de R$ 5,00/ação para R$ 

4,50/ação. Destacamos que no Preço Justo, o banco está sendo precificado a um valor de mercado de R$ 667 

milhões e a 0,8x o valor patrimonial, um patamar atrativo. 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo 
Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. 
Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio. 
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