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Finanças

Caixa Geral
tem linha
de €120 mi
Fernando Travaglini
De São Paulo

Em seu terceiro ano no país, o
Banco Caixa Geral-Brasil, subsi-
diária do maior banco português,
controlado pelo governo, fechou
novamente o balanço anual com
lucro. O resultado líquido �cou
em R$ 14,22 milhões, em 2011, al-
ta de 28% sobre o ano anterior. A
carteira de crédito avançou 41%,
para R$ 653,9 milhões.

A unidade brasileira passou sem
maiores problemas pela crise, a
mesma que provocou um prejuízo
de €488 milhões na matriz, a Caixa
Geral de Depósitos (fruto de um
ajuste de imparidade da ordem de
€670 milhões). Ainda assim, a �lial
sentiu uma queda na sua captação
de depósito a prazo mais longo,
acima de um ano, que recuou 30%
ao longo do ano passado — apesar
de a captação total ter crescido
18% no período.

Para demonstrar seu compro-
misso de longo prazo com o país,
argumenta Deborah Vieitas, pre-
sidente do BCG-Brasil, os contro-
ladores ofereceram uma linha de
liquidez de € 120 milhões, com
prazo de três anos, uma espécie
de cheque especial para ser usa-
da em caso de necessidade, mas
que não foi acessada.

Capitalizado, a meta nesse ano
é crescer 30% as operações do
banco. Espaço há, diz a executiva.
O índice de Basileia — que mede a
alavancagem do banco — atingiu
31,2%, depois do aporte de capi-
tal feito pela matriz em 2010.

Neste mês, o banco também
concluiu a aquisição de 70% da Ba -
nif Corretora, por R$ 129 milhões
— sendo metade pago pela unida-
de de banco de investimento do
grupo português. A ideia é manter
a divisão para pessoas físicas, já
que a Banif tem um dos maiores
home-brokers do país, mas tam-
bém ampliar o acesso dos investi-
dores institucionais e reforçar a
atuação no mercado de capitais.

Balanço Com incorporação de Schahin e GE, no
entanto, e�ciência do banco piorou muito

BMG retém mais
carteiras de crédito
Carolina Mandl
De São Paulo

Depois de duas aquisições,
uma delas bastante indigesta, e
com o mercado de crédito con-
signado em crise, o ano de 2011
foi de arrumação de casa para o
BMG. O banco mineiro comprou
duas outras instituições — o GE e
o Schahin, esse último com mui-
tos problemas —, e recebeu uma
injeção de capital de R$ 1,1 bi-
lhão. O saldo do ano foi um lucro
líquido de R$ 583,5 milhões, va-
lor 3,7% menor do que o registra-
do em 2010. Diante do resultado
menor, o BMG considera que ago-
ra os alicerces da casa estão em
ordem para começar um período
de crescimento, com um cenário
mais favorável no consignado.

A comparação dos números �-
ca prejudicada pelo fato de que,
ao �nal de 2010, Schahin e GE
não estavam nas contas.

Ao longo do ano passado, o
BMG passou por um aumento de
capital de R$ 1,1 bilhão, que aju-
dou a fechar o rombo patrimonial

do Schahin e também deu gás à es-
trutura de capital do banco. Na
época da aquisição (agosto de
2011), o rombo no Schahin foi ava-
liado em R$ 1,3 bilhão. Neste co-
meço de ano, um novo aumento
de capital de R$ 200 milhões foi
feito para fechar a conta.

O capital adicional está ajudan-
do o banco a reter em seu balanço
um volume maior de operações de
crédito. O BMG encerrou 2011
com uma carteira mantida em ba-
lanço de R$ 11 bilhões, volume
35,7% superior ao de 2010. É um
crescimento superior ao da gera-
ção total de créditos, que aumen-
tou 18,7%, com R$ 29 bilhões —
sendo que R$ 1,5 bilhão veio com a
compra do Schahin, que passa a se
chamar BCV.

Especializado em crédito con-
signado, aquele com desconto no
salário, o BMG tinha como prática
vender para outros bancos a maior
parte da carteira que originava.
Até 2011, o lucro apurado com es-
sa venda era registrado no balanço
de uma só vez, prática vetada a par-
tir deste ano pelo Banco Central.

“Aos poucos, essas carteiras retidas
vão começar a gerar resultado para
o banco”, a�rma Ricardo Gelbaum,
diretor �nanceiro do BMG.

Além de reter mais emprésti-
mos, o BMG também pretende au-
mentar o volume de originação de
crédito. Em 2011, foram R$ 10,9 bi-
lhões, volume que deve alcançar
neste ano R$ 12 bilhões.

Com as aquisições de GE (agora
Cifra) e Schahin (BCV), o banco
passou a contar com uma rede
maior de distribuição, de quase
400 lojas. Antes, o BMG possuía
apenas cem unidades. Além de
ajudar na originação dos emprés-
timos, essa malha deve levar a uma
redução de custos. “Isso nos permi-
tirá gerar mais operações sem ter
de pagar comissão para os agentes
de crédito, o que deve reduzir os
custos”, a�rma Márcio Alaor de
Araújo, vice-presidente do BMG.

O impacto da aquisição dos
bancos foi negativo para as despe-
sas administrativas e de pessoal,
que subiram 56% (R$ 529,9 mi-
lhões) no último trimestre de
2011, na comparação com igual
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Gelbaum, do BMG: Aos poucos, essas carteiras retidas vão gerar resultado

período de 2010. Com isso, o índi-
ce de e�ciência do banco piorou
muito, indo para 82,5%, 21,1 pon-
tos percentuais maior. Para melho-
rar o indicador, o BMG fez uma re-
dução de funcionários de cerca de
20% e novos ajustes serão feitos.

Isso não impediu que o banco ti-
vesse um lucro líquido no quarto
trimestre (R$ 170,3 milhões) 59%
maior que o de igual período de
2010, com a contribuição de um
resultado mais alto de intermedia-
ção �nanceira e de receita de pres-
tação de serviço. BCV e Cifra trou-

xeram para o BMG um leque maior
de produtos. Do antigo Schahin,
por exemplo, veio o �nanciamen-
to de veículos, enquanto do GE
herdou-se o crédito pessoal. “Mar -
cas diferentes permitem atuar com
taxas diferentes no crédito consig-
nado, atingindo um público
maior ”, diz Araújo.

Do lado das captações, entre a
venda de carteiras de crédito pa-
ra fundos e concorrentes e títulos
de banco, o “funding” do BMG
cresceu 28% no último trimestre,
na comparação anual.

Ação judicial ampli�ca ganhos do Pine
Conrado Mazzoni
De São Paulo

O Banco Pine, focado no atendi-
mento a pequenas e médias em-
presas, reportou ontem ao merca-
do um lucro líquido de R$ 55,9 mi-
lhões no quarto trimestre de 2011,
um crescimento expressivo, de
275% em relação ao resultado obti-
do no mesmo período no ano an-
terior. Na comparação com o ter-

ceiro trimestre, o ganho do Pine foi
46% superior. Já o lucro acumula-
do em 2011 cresceu 36,5% na com-
paração com 2010 e atingiu R$
161,5 milhões.

No informe do balanço, o Pine
explica que obteve um impacto
líquido positivo extraordinário
de R$ 109 milhões no trimestre. A
cifra é proveniente do êxito obti-
do em uma ação judicial movida
com o objetivo de questionar a

base de cálculo da Contribuição
para o Financiamento da Seguri-
dade Social (Co�ns) e foi utiliza-
da, em sua maior parte, para
constituir provisões extras.

O lucro recorrente, desconside-
rando-se esse item extraordinário,
foi de R$ 42,579 milhões.

Somando R$ 7,02 bilhões, a
carteira de crédito total (incluin-
do �anças, títulos privados e car-
teira remanescente do varejo) da

instituição cresceu 16,7% nos úl-
timos três meses do ano passado
em relação a igual intervalo em
2010. Considerando a carteira de
crédito de empresas expandida
(incluindo �nanças e títulos pri-
vados), o salto foi de 20,4%, para
R$ 6,920 bilhões.

A inadimplência, consideran-
do-se a parcela de operações venci-
das há mais de 90 dias, �cou em
0,3% no encerramento do ano pas-

sado, estável em relação a setem-
bro e acima da taxa de 0,1% obser-
vada no �m de 2010.

O retorno anualizado sobre o
patrimônio líquido médio en-
cerrou dezembro na marca de
24,4%, um salto de 7,1 pontos
percentuais sobre o resultado
apurado no período entre julho a
setembro. Os ativos totais do
banco fecharam dezembro em
R$ 11,143 bilhões.

BM&FBovespa descarta ceder clearing
Vinícius Pinheiro
De São Paulo

O presidente da BM&FBoves -
pa, Edemir Pinto, descartou a
possibilidade de oferecer os ser-
viços da câmara de compensação
(clearing) a terceiros, como as
bolsas que manifestaram inten-
ção de se instalar no Brasil. “Nos -
so time está focado no plano de
investimento de modernização
da bolsa, que vai até o �m de
2013. E não temos duas equipes
de TI, produção e operação para
prestar esse serviço”, a�rmou.

Ao contrário dos potenciais
competidores, a BM&FBovespa
possui uma estrutura verticaliza-

da, por meio da qual oferece não
só a plataforma de negociação co-
mo o chamado “pós-trading”, que
inclui a liquidação das operações.
A ausência de uma clearing alter-
nativa é vista como uma barreira
de entrada à concorrência no país.

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) encomendou um estu-
do à Oxera Consulting sobre a via-
bilidade de um ambiente de con-
corrência entre operadores de bol-
sa no país. Na avaliação de Edemir,
a autarquia não deve �exibilizar
normas do mercado para facilitar
a entrada de outras bolsas.

No pregão de ontem, as ações da
BM&FBovespa registraram queda
de 2,19%, a terceira maior do Ibo-

vespa, em reação aos números do
quarto trimestre. O lucro da bolsa
apresentou queda de 26,9% em re-
lação ao mesmo período de 2010,
para R$ 191,1 milhões.

O resultado foi pressionado
por uma despesa de R$ 92,3 mi-
lhões, com o repasse de recursos
que eram administrados pela
bolsa para a BSM — entidade au-
torreguladora ligada à BM&FBo-
vespa. Em entrevista coletiva,
Edemir defendeu a medida como
uma forma de fortalecer a BSM.

Para demonstrar o caráter ex-
traordinário da operação, a bolsa
decidiu excluir esse gasto da base
de lucro que será usada para o
pagamento de dividendos.

BNP surpreende com lucro de €765 mi
B l o o m b e rg

O BNP Paribas reportou lucro lí-
quido trimestral que superou as
estimativas. O maior banco francês
anunciou ainda que a unidade
corporativa e a de banco de investi-
mento tiveram um “bom começo”
de ano. O lucro líquido da institui-
ção recuou para € 765 milhões en-
tre outubro e dezembro, após ter
somado €1,55 bilhão um ano an-
tes. A projeção média dos analistas
apurada pela “Bloomberg” apon -
tava resultado de €587 milhões.

Os prejuízos contábeis alusivos
às posições em dívida soberana
grega totalizaram € 567 milhões
nos últimos três meses de 2011, co-

mo consequência do aumento das
provisões, de 60% para 75%.

No quarto trimestre, o BNP re-
portou receitas de € 9,686 bi-
lhões, um recuo de 6,1% em rela-
ção ao resultado de 2010. Ainda
no trimestre, o banco sofreu per-
das de € 148 milhões provenien-
tes de �nanciamentos para em-
presas, ao mesmo tempo em que
buscava reduzir a exposição em
ativos em dólares. A expectativa é
que tais encargos somem mais €
650 milhões neste ano.

Na unidade de banco investi-
mento, o lucro antes de impostos
caiu 61,2% (para € 212 milhões),
enquanto o resultado do seg-
mento de varejo cresceu 14,6% (a

€1,222 bilhão).
Em todo o ano passado, as pro-

visões sobre papéis da dívida da
Grécia atingiram € 3,24 bilhões.
No período, o lucro do banco caiu
22,9% e somou €6,050 bilhões.

O diretor-executivo do BNP,
Jean-Laurent Bonnafe, a�rmou
que o banco resistiu a um perío-
do “muito difícil” para os merca-
dos �nanceiros. “Progressiva -
mente, a situação em toda a zona
do euro deve se estabilizar.”

Os bancos franceses têm sofri-
do com a crise europeia por con-
ta da posição de US$ 620 bilhões
que detêm em papéis públicos e
privados de Grécia, Portugal, Ir-
landa, Itália e Espanha.
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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 demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio 

líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 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 demonstrações financeiras 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela determinou 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 demonstrações 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 demonstrações financeiras, independentemente 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 demonstrações financeiras da Instituição para planejar os procedimentos de 

auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles 

internos da Instituição. 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 auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 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 operações 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 demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado (DVA) para o semestre 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 submetidas aos 

mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, 

em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentadas para fins de 

comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram 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 
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