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São Paulo,29 de Agosto de 2014 – O Banco Fibra S/A divulga seus resultados referentes aos 6
meses de 2014, em bases consolidadas, conforme a legislação em vigor.
Para o Banco Fibra, o 1º semestre de 2014 foi de implantação da estratégia definida no final do ano de
2013, com a chegada da nova equipe que hoje faz a gestão do banco.
O patrimônio líquido em Junho de 2014 totalizou R$ 1,067 bilhão proporcionando ao banco uma
posição confortável para a retomada da atividade com foco exclusivamente no atacado no segundo
semestre deste ano. A carteira de crédito expandida fechou 1o semestre de 2014 em R$ 5,170 bilhões.
Para efeitos de uma demonstração mais clara da melhora nos resultados recorrentes, optamos por
apresentar comparações de algumas contas importantes com base em suas médias mensais do ano
de 2013 e do 1º semestre de 2014.
As contas de maior destaque no 1º semestre de 2014 são:
• 13,8 % de Índice Basileia
• 132 % de Índice de provisionamento da carteira
•
•
•
•
•

Redução de 37% nas despesas médias mensais de pessoal
Redução de 46% nas despesas médias mensais administrativas
Redução de 44% na média mensal da despesa de PDD
Melhora de 127% na média mensal do Resultado Operacional Bruto
Melhora de 43% na média mensal do Resultado Operacional

Principais Destaques
•

Família Steinbruch volta a deter 100% do capital do Banco Fibra.
Por decisão estratégica e em comum acordo com o IFC, a Família Steinbruch, através da holding do
banco, Elizabeth S.A. Indústria Têxtil, adquiriu a totalidade das ações de emissão do Banco Fibra
detidas pelo IFC em 11 de agosto de 2014.
A operação envolve apenas os acionistas e não impacta o patrimônio e/ou as operações do banco.
O relacionamento comercial com o IFC continua em outras frentes de negócios junto ao Banco Fibra
e às outras empresas da Família Steinbruch.

•

Mudanças na Alta Administração em 2014
Novo Vice-Presidente Executivo de Atacado
Em junho de 2014, o Sr. Yan Maia Tironi assume a Vice-Presidência de Atacado. Sr. Tironi tem mais
de 15 anos de experiência na área, com passagens nacionais e internacionais por grandes bancos,
entre eles Citibank, Itaú BBA, Unibanco e Crédit Suisse.
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Novo Diretor Executivo de Tesouraria e Funding
Em Maio de 2014, o Sr. Sergio Timoner assume a Diretoria executiva de Tesouraria e Funding. Com
mais de 20 anos de experiência, Sr. Timoner trabalhou não só para grandes bancos tais como
Goldman Sachs, ABN Amro Real e ING, mas também na tesouraria da CSN, empresa de nosso grupo
industrial.

•

Implementação da estratégia
Seguindo as diretrizes estabelecidas pelos acionistas, reposicionamos o Fibra para que voltasse as
suas origens de banco de crédito para empresas.
Saímos do Varejo definitivamente e focamos em buscar a máxima eficiência desta carteira “legado”
através de uma administração ativa de seus saldos e de um processo de cobrança mais adequado.
Todas as atenções da alta administração voltaram-se para a implementação do novo modelo de
negócios:
 Foco em Empresas com faturamento anual acima de R$ 300 milhões;
 Receitas não crédito, com ênfase em serviços e produtos de tesouraria vendidos através de nossa
mesa de clientes;
 Contínua diversificação do mix de produto por cliente;
 Busca de Eficiência: com uma estrutura de pessoal mais enxuta e ágil e uma equipe
multifuncional acreditamos que será possível atingirmos em pouco tempo índices de eficiência
mais condizentes com nosso mercado.
Foco em redução de custos continua:
Em 2013, já conseguimos uma redução bastante expressiva de nossa base de custos, mas ainda sem
atingir o nível que consideramos adequado para um banco de nosso porte. Para uma segunda e mais
detalhada revisão de nossa base de despesas contratamos em 2014 uma empresa de consultoria ,
que nos ajudará em nossa contínua busca por menores custos operacionais.
Reestruturação de crédito - Atacado:
No começo de 2014 foi reorganizada a área de Reestruturação de Crédito, que responde à Diretoria
de Crédito do banco. A carteira de crédito em atraso fica agora sob a gestão desta área permitindo
uma atuação mais focada. Esta área atua tanto em conjunto com o nosso departamento jurídico em
renegociações mais estruturadas, como também faz operações de venda de ativos distressed para
fundos que atuam neste segmento. Atualmente dispomos de pessoal dedicado exclusivamente à
atividade e já estamos colhendo sólidos resultados. Reformulamos o Comitê de Reestruturação de
crédito que se reúne semanalmente para acompanhar todos os créditos tratados pela área.
A área de monitoramento de crédito, além de avaliar de forma regular as garantias e os recebíveis das
operações, atua também de forma preventiva, que consiste em monitorar a vida da empresa fora do
relacionamento com o Banco Fibra. Acompanhamos o desempenho dos setores em que nossos
clientes estão inseridos, a entrada ou não em listas negativas, a evolução do endividamento bancário
na Central de Riscos do Banco Central, e também a pontualidade de pagamentos. Caso haja algum
apontamento, o limite de crédito deste determinado cliente será reavaliado.
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Mudanças na administração da carteira legado de Varejo:
No primeiro trimestre de 2014 substituímos as doze empresas de cobrança anteriormente utilizadas
por apenas duas. Tal concentração da cobrança, aliada à definição de uma régua de cobrança,
proporciona uma gestão mais efetiva da carteira legado e uma redução da PDD.
Novas linhas de negócios:
Considerando que nossos clientes atuam nas mais diversas áreas e apresentam maior demanda por
produtos diferenciados e que agreguem valor ao relacionamento, decidimos investir e desenvolver
novas linhas de negócios:
•

Corretora de Seguros:

Em parceria com Seguradoras, trazemos para nossos clientes a oportunidade de fortalecer o
relacionamento com o banco através dos mais diversos tipos de Seguros dentre eles: Seguro
Garantia (todas as modalidades), Fiança Locatícia, Riscos de Engenharia, D&O e E&O, Agrícola, e
Property.
•

Mercado de Capitais Local:

Desenvolve soluções no Mercado de Capitais Local e de Renda Fixa. Origina e distribui CRIs, CRAs,
Debêntures e quaisquer outras modalidades de operações estruturadas que possam oferecer
soluções diferenciadas aos clientes do banco.
• Cadeia Produtiva:
Seguimos com o projeto de trabalhar com a cadeia produtiva de grandes clientes de nossa área
comercial e do Grupo Vicunha. Já temos definida a base de empresas a ser explorada e no
segundo semestre de 2014 entraremos na fase de prospecção de tais clientes.
• Operações Imobiliárias:
Desenvolve soluções de produtos imobiliários destinados a empresas, assim como ajuda na
definição de estratégias de negócios para o setor imobiliário proporcionando atendimento
especializado aos clientes internos e externos do banco.
Provisões e Índice de cobertura:
Jun/14
4.543

Carteira de Crédito *
Saldo PDD Atacado

290

Saldo PPD Varejo

173

Contratos vencidos acima de 90 dias Atacado**

142

Contratos vencidos acima de 90 dias Varejo**

210

Índice de Provisionamento Carteira

132%

Atacado

204%

Varejo***

82%

* Carteira exclui garantias prestadas
** Parcelas vencidas + vincendas
*** as operações de crédito com clientes cuja responsabilidade seja inferior a R$ 50 mil
podem ser classificadas mediante adoção de modelo interno de avaliação, e devem
corresponder no mínimo ao provisionamento de risco nível A
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Sumário Executivo
Resultado

Jun/14

Lucro / Prejuízo Liquido

(152)

Margem Financeira Antes PDD

153

Índices de Desempenho
NIM

Balanço Patrimonial
Ativos Totais

7.534

ROAE

-24,5%

Carteira de Crédito Expandida

5.170

Índice de Eficiência

98,0%

Captação Total (Funding)

5.933

Patrimônio Líquido

1.067

Índice de Inadimplência *
Índice de Basiléia

3,1%

Jun/14

7,7%
13,8%

Colaboradores Ativos
* ainda elevado em função do run-off do varejo

Ratings

4

412
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Balanço
BANCO FIBRA S/A - CONSOLIDADO
Balanços Patrimoniais Comparativos (em milhares de reais)
ATIVO

Jun/14

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Disponibilidades
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Títulos e Valores Mobiliários e derivativos
Relações Interfinanceiras
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens
PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado de Uso
Diferido
Intangível

7.470.770
85.057
329.409
1.572.411
16.487
3.778.464
1.639.028
49.914
63.072
1.404
10.166
1.109
50.393

TOTAL DO ATIVO

7.533.842

PASSIVO

Jun/14

PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Depósitos
Captações no Mercado Aberto
Recursos de aceites e emissão de Titulos
Relações Interfinanceiras e Interdependências
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Instrumentos Financeiros Derivativos
Outras Obrigações
Dívida Subordinada
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS

6.462.609
3.359.942
48.711
1.709.832
32.644
429.045
34.950
533.702
313.783
4.158
6

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.067.069

TOTAL DO PASSIVO

7.533.842
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Demonstração de Resultados
BANCO FIBRA S/A - CONSOLIDADO
Demostração de Resultado (em milhares de reais)
Jun/14

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

491.311

Rendas de Operações de Crédito

358.563

Resultado com títulos e valores mobiliários

113.263

Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Resultado de câmbio

17.057
2.428

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Despesas de Captação

(338.333)
(316.127)

Despesas de Empréstimos, Cessões e Repasses
Operações de arrendamento mercantil

(21.612)
-

Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros
Result. Interm. Financeira antes provisões
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa

(594)
152.978
(140.962)

Result. Interm. Financeira após provisões

12.016

Outras Receitas (Despesas) Operacionais

(146.179)

Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas

17.431

Despesas de Pessoal

(86.755)

Outras Despesas Administrativas

(71.677)

Despesas Tributárias

(16.792)

Outras Receitas (Despesas) Operacionais

11.614

Resultado Operacional

(134.163)

Resultado Não Operacional

(3.503)

Res. antes tributação lucro e partic.

(137.666)

IR e CSSL

(14.145)

Participação no lucro (PLR / PPRA)

-

Lucro líquido

(151.811)

Para mais informações, entre em contato via e-mail com ri@bancofibra.com.br
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