Transcrição da Teleconferência
Banco Pan (BPAN4 BZ) – Resultados do 3T17
07 de novembro de 2017

Operadora:
Bom dia senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan
para discussão dos resultados referentes ao 3T17.
O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente
pela Internet no site de RI da companhia: www.bancopan.com.br/ri e na plataforma
MZiQ. A apresentação também está disponível para download.
Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência
durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas,
quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de
alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um
operador digitando *0.
Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e
incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam
diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que
são feitas e a Companhia não se obriga a atualizá-las.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminha, Superintendente de
Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Inácio, pode
prosseguir.
Inácio Caminha:
Bom dia a todos seja bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do 3º
trimestre de 2017 do Banco Pan.
Começando pelos destaques na página 3 vemos que nesse trimestre o Pan
apresentou um lucro líquido de R$ 111 milhões . No acumulado de 2017, são R$ 158
milhões de lucro líquido; A carteira de crédito encerrou o trimestre em 18,8 bilhões, se
mantendo estável na comparação anual com crescimento do Varejo e recuo de
Empresas, em linha com a estratégia do banco.
Na originação, já considerando o reposicionamento estratégico, originamos uma média
mensal de R$ 1,3 bilhão no Varejo, liderada pelos empréstimos Consignados que
responderam por R$ 642 milhões em média por mês.
Nossa Margem Financeira Líquida Gerencial anualizada foi de 16,8% no trimestre, em
linha com o trimestre anterior e superior aos 14% do 3T16. Encerramos o trimestre
com um Patrimônio Líquido Consolidado de R$ 3,5 bilhões, com o IB avançando para
12,2%.
Como eventos subsequentes, na semana passada anunciaram a venda da nossa
participação na Stone por R$ 229 milhões, aproveitando uma boa oportunidade e
ontem anunciamos o aporte de R$ 400 milhões, que vai reforçar nosso capital e
demonstra o comprometimento e suporte dos acionistas controladores. Também
publicamos a eleição do Luiz Francisco Monteiro para Diretor Presidente do PAN.
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A margem financeira foi de R$ 867 milhões no trimestre, gerando uma NIM anualizada
de 16,8% se mantendo num patamar robusto, mesmo com um volume menor de
cessão. O movimento de redução da Selic com a manutenção das taxas ativas em
patamares altos contribuíram para isso.
Seguindo no DRE, podemos notar que as provisões de crédito aumentaram um pouco
reflexo de situações pontuais, mas estão sob controle, o que nos levou a um resultado
bruto de R$ 590 milhões, mostrando um crescimento de 17% em 12 meses. Nas
despesas operacionais, fizemos provisões para reforçar nosso balanço.
Nas linhas de despesas administrativas e de pessoal, observamos os efeitos de um
controle rigoroso que veremos detalhes mais à frente e nas despesas com Originação
também tivemos reduções. Nosso resultado operacional foi de R$ 21 milhões e
tivemos um lucro líquido de R$ 111 milhões e no acumulando de 2017, estamos com
um lucro líquido de R$ 158 milhões.
Aqui vemos o reflexo do reposicionamento estratégico adotado pelo PAN em relação a
alguns de seus produtos como, por exemplo, a decisão de descontinuar a Originação
de financiamento de veículos junto às concessionárias.
Concedemos R$ 3,8 bi de crédito varejo no 3T17, representando uma média mensal
de R$ 1,3 bilhão.
Os empréstimos consignados tiveram uma média de R$ 642 milhões por mês, com
uma participação importante de INSS, em veículos, originamos R$ 275 milhões por
mês. Em cartões institucionais, foram transacionados R$ 269 milhões durante o 3T17,
e R$ 59 milhões na modalidade de cartão consignado.
Na 1ª tabela, vemos que os empréstimos consignados seguiram como a maior
carteira, com R$ 7,7 bi. Em seguida vemos a carteira de Veículos com R$ 5,8 bilhões.
E, na sequência, a carteira de Empresas com R$ 2,4 bilhões, seguindo a trajetória de
redução.
O Cartão consignado se manteve praticamente estável no trimestre em R$ 1,2 bilhão,
com um crescimento maior em 12 meses, e os demais produtos respondem por 9% da
carteira.
No gráfico inferior esquerdo vemos que a carteira retida ficou estável no ano, com
avanço de Varejo, e no trimestre a queda ocorreu principalmente pelo movimento da
carteira de Empresas. A carteira de crédito originada, que inclui a carteira cedida para
a Caixa, encerrou o trimestre em R$ 36,7 bilhões.
No primeiro gráfico, podemos notar que o Over 90 da carteira de varejo tem se
mantido praticamente estável nos últimos trimestres refletindo as conservadoras
políticas de crédito.
No gráfico inferior esquerdo, vemos a evolução da PDD que apesar da leve alta por
questões pontuais segue sob controle, e no lado da recuperação, estamos
conseguindo bons resultados com iniciativas de baixo custo.
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Olhando o gráfico ao lado, vemos os ratings de AA-C da carteira de varejo num total
de 93%, com grande concentração entre AA e A.
As despesas de pessoal e administrativas totalizaram R$ 275 milhões no trimestre
recuando 7% no ano, resultado influenciado principalmente pela queda de 20% nas
despesas com pessoal nos últimos 12 meses. Refletindo o intenso trabalho do PAN na
busca por eficiência.
O gráfico inferior esquerdo ilustra essa melhoria, mostrando a evolução do número de
colaboradores, assim como a evolução ao lado das despesas sobre carteira originada.
A redução das despesa com originação na comparação trimestral está relacionada
principalmente ao menor percentual de comissão pago e ao menor volume de
originação no trimestre.
No trimestre, o Pan originou R$ 2,1 bilhões no total. Como fazemos cessão de parte
da Originação dos empréstimos, a carteira encerrou o trimestre em R$ 7,7 bilhões.
Junto com cartão, a carteira fica em R$ 9 bilhões, 47% da carteira do banco.
Analisando a quebra da produção, o INSS representou 62%. Somando SIAPE e
Forças Armadas, chegamos a 91% em convênios federais o que mostra a qualidade
da nossa originação. No restante, temos uma grande pulverização. No gráfico vemos a
Originação, que está em linha com os nossos objetivos estratégicos focando no
negócios de lojas multimarcas e motos, com R$ 825 milhões no trimestre.
O quadro abaixo traz algumas informações sobre a nossa originação nestes
segmentos, por exemplo com altos índices de entrada nos financiamentos. Este novo
posicionamento aumentou de forma importante o spread da operação de veículos.
Encerramos o trimestre com uma carteira de R$ 2,4 bilhões, mantendo uma
diversificação de riscos adequada com alta pulverização da carteira entre setores e
grupos econômicos, além de possuir um nível expressivo de garantias. Os 10 maiores
clientes representavam apenas 3% do saldo total da carteira de crédito do PAN ao
final deste 3º trimestre. Nos cartões, a carteira encerrou o trimestre em R$ 928
milhões. Já nos seguros, originamos R$ 47 milhões em prêmios, em linha com o
trimestre anterior, inclusive no mix de produtos.
A captação de recursos, mostrada no slide 14, encerrou o trimestre em R$ 19,2
bilhões, com ampliação da participação de investidores de mercado nos depósitos a
prazo, e nossa plataforma Digital seguiu crescendo.
Nosso índice de Basileia avançou 0,6 pontos percentuais e ficou em 12,2%, sendo
9,0% de capital principal. Considerando o aporte de R$ 400 milhões anunciados
ontem, o capital de setembro aumentaria para 14,4%, trazendo conforto para a
implementação de Basileia III e mostrando o suporte e comprometimento dos
acionistas controladores.
Com isso, encerramos a apresentação e abrimos espaço para perguntas. Novamente
agradeço a presença de todos e tenham um bom dia e até o próximo trimestre.
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Operadora:
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminha
para as considerações finais.
Inácio Caminha:
Novamente agradeço a presença de todos. Tenham um bom dia e até o próximo
trimestre. Obrigado.
Operadora:
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos à participação de todos
e tenham um bom dia.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da
qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos
ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta
transcrição. Este documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o
conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela
MZ. Por favor, consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais
condições e termos importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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