
4. Aplicações Valor Valor Ganho 
Aplicação/ Venci- de de não Valor
classificação mento curva Mercado realizado contábil

- CDB...................................................................... 2007 55.053 55.053 – 55.053
- Debêntures .......................................................... 2011 11.836 11.836 – 11.836
- Debêntures .......................................................... 2013 364 364 – 364
- LFT........................................................................ 2007 76.559 76.569 10 76.569
- LFT........................................................................ 2008 12 12 – 12
- LFT........................................................................ 2011 1.777 1.777 – 1.777
- LTN ...................................................................... 2007 35.356 35.821 465 35.821
- LTN ...................................................................... 2008 56.534 56.947 413 56.947
- LTN ...................................................................... 2009 3.884 3.958 74 3.958
- Cotas de fundos de investimento abertos................ n/a 79.381 79.381 – 79.381
- Outras .................................................................. n/a 78 78 – 78
Composição dos fundos de investimento exclusivos: 320.834 321.796 962 321.796
Cotas de fundos de investimento abertos ................ n/a 67.242 67.242 – 67.242
Para negociação .................................................. 388.076 389.038 962 389.038
Ações do IRB .......................................................... n/a 499 1.340 841 1.340
CDB........................................................................ 2007 16.656 16.656 – 16.656
CDB........................................................................ 2008 11.305 11.305 – 11.305
CDB........................................................................ 2011 11.400 11.400 – 11.400
Debêntures ............................................................ 2007 10.036 10.036 – 10.036
Debêntures ............................................................ 2011 8.806 8.806 – 8.806
LFT ........................................................................ 2007 40.292 40.293 1 40.293
NTN-B .................................................................... 2010 10.516 10.896 380 10.896
Disponíveis para venda........................................ 109.510 110.732 1.222 110.732
Total das aplicações em 2006................................ 497.586 499.770 2.184 499.770
Total das aplicações em 2005................................ 211.994 213.097 1.103 213.004
Os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira dos fundos de investimentos exclusivos estão registrados a valor de
mercado. A utilização de instrumentos financeiros derivativos pelos administradores dos fundos tem por objetivo
proporcionar a proteção de certos ativos contra eventuais riscos provenientes de oscilações de taxa de juros. Os valores de
mercado dos investimentos foram obtidos da seguinte forma: • Ações do IRB - determinado com base no valor patrimonial
da ação, de acordo com as demonstrações financeiras auditadas do exercício de 2005. • CDBs - são mantidos ao custo,
acrescido dos rendimentos incorridos, que se aproxima de seu valor de mercado. • Debêntures - cotações divulgadas pelo
Sistema Nacional de Debêntures. • LFT, LTN e NTN-B - cotações divulgadas pela ANDIMA. O patrimônio líquido dos fundos
exclusivos em 31 de dezembro de 2006 é composto também por valores a pagar no montante de R$ 70 e contas a receber
no montante de R$ 148. A renda proporcionada pelas cotas dos fundos está líquida das despesas administrativas no valor
aproximado de R$ 407. 
5. Contingências
Fiscais - refere-se à discussão judicial relacionada ao não recolhimento da CPMF sobre a transferência de ativos financeiros
durante o processo de incorporação da HDI Seguros de Automóveis e Bens S.A. mencionado na Nota Explicativa nº 1. O
valor em discussão foi integralmente depositado em juízo. Trabalhistas - a Seguradora responde a processos de natureza
trabalhista que encontram-se em diversas fases de tramitação. Para fazer face a eventuais perdas que possam resultar da
resolução final desses processos foi constituída provisão no montante de R$ 3.315 (R$ 368 em 2005), com base na
avaliação de nossos assessores jurídicos demonstrada a seguir:
Probabilidade Quantidade de Valor Valor 
de perda processos pleiteado provisionado

Remota............................................................................ 9 297 40
Possível ............................................................................ 71 5.258 1.064
Provável .......................................................................... 37 2.211 2.211
Total .............................................................................. 117 7.766 3.315
Demonstramos a seguir a movimentação das provisões para contingências no exercício:

Fiscais Trabalhistas
Saldo em 31 de dezembro de 2005 ................................................................ – 368
Novas causas .................................................................................................... 977 3.667
Reversões ........................................................................................................ – (33)
Atualização monetária ...................................................................................... 53 –
Pagamentos...................................................................................................... – (688)
Saldo em 31 de dezembro de 2006 ................................................................ 1.030 3.315
Não existem passivos contingentes relevantes para os quais as chances de perdas sejam prováveis que não tenham sido
razoavelmente estimados e provisionados.
6. Patrimônio líquido
a. Capital social - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 380.106 (375.168 em 2005)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27 de janeiro de 2006,
os acionistas deliberaram, entre outros assuntos, sobre o aumento de capital em espécie no valor de R$ 5.075 com a
emissão de 4.938 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Este ato societário foi aprovado através da Portaria
SUSEP nº 2.566/06.
b. Dividendos e juros sobre capital próprio - Aos acionistas são assegurados dividendos mínimos de 25% sobre o lucro
líquido do exercício ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Foram creditados aos acionistas o montante de
R$ 24.171 (R$ 11.948 em 2005) a título de juros sobre capital próprio, calculados mediante a aplicação da Taxa de Juros de
Longo Prazo sobre o patrimônio líquido, limitados a 50% do resultado do exercício antes da provisão para o imposto de
renda, e reduziram a despesa de imposto de renda e contribuição social em, aproximadamente, R$ 8.218 (R$ 4.062 em
2005) (vide nota explicativa nº 7a).
7. Imposto de renda e contribuição social
a. Imposto de renda e contribuição social: O resultado fiscal do exercício foi apurado como segue:

Imposto de Renda Contribuição Social
2006 2005 2006 2005

Resultado antes dos  impostos e participações ...................... 57.311 25.983 57.311 25.983
Juros sobre o capital próprio ........................................................ (24.171) (11.948) (24.171) (11.948)
Participações .............................................................................. (1.825) (893) (1.825) (893)
Resultado ajustado .................................................................. 31.315 13.142 31.315 13.142
Adições (exclusões) temporárias:.................................................. 4.603 1.487 4.603 1.487
Adições (exclusões) permanentes: ................................................ 2.817 (2.329) 360 (2.420)
Lucro fiscal do exercício............................................................ 38.735 12.300 36.278 12.209
Tributos calculados pelas alíquotas oficiais ............................ 9.659 3.051 3.265 1.099
Tributos diferidos sobre adições temporárias ................................ (1.151) (372) (414) (134)
Constituição crédito tributário - Prejuízos não operacionais .......... (56) – – –
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador ............................ (77) (51) – –
Patrocínio cultural ...................................................................... (125) (50) – –
Encargos adicionais no exercício de companhia incorporada.......... 116 – 46 –
Estorno da provisão de perdas na realização de créditos tributários (1.054) – (1.139) –
Baixa de impostos não recuperados .............................................. 346 – 46 –
Encargos sobre o lucro do exercício ........................................ 7.658 2.578 1.804 965

b. Créditos tributários e prejuízos fiscais: ........................................................................ 2006 2005
Sobre prejuízos fiscais - imposto de renda .............................................................................. 2.778 5.626
Sobre bases de cálculo negativas - contribuição social ............................................................ 1.039 2.019
Provisão para perdas na realização ........................................................................................ – (2.192)
Total dos créditos sobre prejuízos fiscais e bases negativas ...................................................... 3.817 5.453
Sobre diferenças temporárias ................................................................................................ 2.485 920
Outros impostos a compensar .............................................................................................. 1.257 1.304
Total dos créditos tributários no realizável a longo prazo................................................ 7.559 7.677
Os créditos fiscais de imposto de renda decorrem de prejuízos fiscais apurados nos anos de 2000 e 2002. Os créditos fiscais
de contribuição social decorrem de bases negativas apuradas no ano de 2000. Esses créditos fiscais são compensáveis com
lucros tributáveis futuros, sem prazo de prescrição, limitada a compensação a 30% do lucro tributável de cada exercício.
Estes créditos foram constituídos considerando sua capacidade de realização com base nos lucros tributáveis futuros.
Estudos econômico-financeiros a eles relacionados indicam que os mesmos serão realizados integralmente até o exercício
de 2008. Outros impostos a compensar compreendem, substancialmente, créditos relativos a recolhimentos de
contribuições ao Finsocial cujo direito de recuperação foi assegurado por decisões judiciais e que estão sendo atualizados
com base na variação da taxa SELIC.
8. Ramos de atuação % Desp. 

Prêmio Ganho % de Sinistros Comercialização
Grupo 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Automóvel .......................................... 583.502 274.601 66 70 18 19
Patrimonial.......................................... 62.810 9.914 46 54 43 40
Transportes ........................................ 31.334 39.588 58 67 26 24
Pessoas .............................................. 5.338 11.489 49 51 41 33
Demais................................................ 9.128 2.985 104 73 19 16
Total .................................................. 692.112 338.577 65 69 21 21
9. Detalhamento de contas das demonstrações de resultados

2006 2005
Outras receitas operacionais.................................................................................... 40.899 20.994
Custo de apólice .......................................................................................................... 40.861 20.994
Outras receitas ............................................................................................................ 38 –
Outras despesas operacionais.................................................................................. 21.597 7.663
Despesas com apólices ................................................................................................ 1.656 –
Encargos sociais sobre comissões.................................................................................. 659 388
Inspeção de riscos ........................................................................................................ 10.107 4.712
Administração de apólices............................................................................................ 2.066 318
Provisão para riscos de créditos duvidosos .................................................................... 250 707
Despesas técnicas com análise de riscos ........................................................................ 1.322 824
Despesas com sistemas anti-furto ................................................................................ 2.338 –
Outras despesas .......................................................................................................... 3.199 714
Despesas administrativas ........................................................................................ 105.937 56.981
Pessoal próprio ............................................................................................................ 59.538 30.441
Serviços de terceiros .................................................................................................... 13.811 7.373
Localização e funcionamento ...................................................................................... 26.938 13.999
Publicidade e propaganda............................................................................................ 3.775 4.146
Outras despesas administrativas .................................................................................. 1.875 1.022
Despesas com tributos.............................................................................................. 22.179 12.366
PIS .............................................................................................................................. 2.815 1.543
COFINS ...................................................................................................................... 17.584 9.497
Outras despesas com tributos ...................................................................................... 1.780 1.326
Receitas financeiras .................................................................................................. 85.178 51.972
Títulos de renda fixa .................................................................................................... 28.462 7.563
Títulos de renda variável .............................................................................................. 76 143
Operações de seguros.................................................................................................. 24.071 11.096
Fundos de investimento .............................................................................................. 32.416 33.070
Outras receitas financeiras .......................................................................................... 153 100
Despesas financeiras ................................................................................................ 11.650 9.508
Operações de seguros.................................................................................................. 4.014 2.481
CPMF.......................................................................................................................... 4.513 3.627
Atualização monetária (aquisição de investimentos) ...................................................... – 2.005
Tarifas bancárias e outras despesas .............................................................................. 3.123 1.395
10. Provisões técnicas e despesas de comercialização diferidas

Despesas de 
Provisões técnicas comercialização diferidas

Grupo 2006 2005 2006 2005
Automóvel ...................................................... 493.629 211.990 65.596 26.830
Patrimonial ...................................................... 58.838 7.050 13.994 2.028
Transportes ...................................................... 7.862 9.760 103 9
Pessoas ............................................................ 3.642 4.355 123 99
Demais ............................................................ 19.845 5.081 768 338
Total .............................................................. 583.816 238.236 80.584 29.304
Os bens e direitos oferecidos em cobertura das provisões técnicas, 
são os seguintes: 2006 2005

Títulos de renda fixa ........................................................................................ 109.392 5.509
Quotas de fundos de investimento .................................................................. 389.038 206.178
Direitos creditórios por fracionamento de prêmios ............................................ 169.871 57.099
Outras aplicações ............................................................................................ 1.185 835
Total .............................................................................................................. 669.486 269.621
11. Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência

2006 2005
Patrimônio líquido .......................................................................................... 412.682 385.522
Participação direta em sociedade seguradora.................................................... – (302.349)
Despesas antecipadas...................................................................................... (1.700) (364)
Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais .......................................... (3.817) (5.453)
Marcas e patentes .......................................................................................... (2) (2)
Ativo diferido .................................................................................................. (215.168) (4.049)
Patrimônio líquido ajustado ........................................................................ 191.995 73.305
20% dos prêmios retidos anuais - últimos 12 meses (1)...................................... 164.074 73.181
33% dos sinistros retidos anuais - média dos últimos 36 meses (1) ...................... 157.406 65.566
Margem de solvência .................................................................................. 164.074 73.181
Suficiência .................................................................................................... 27.921 124
(1) Inclui os valores da HDI Seguros de Automóveis e Bens S.A. até a sua incorporação.
12. Informações complementares
A Seguradora é patrocinadora de um plano de previdência aos seus funcionários e diretores na modalidade de Plano
Gerador de Benefício Livre (PGBL). As contribuições aportadas ao plano somaram R$ 1.343 (R$ 3.021 em 2005).

RELATÓRIO   DA   ADMINISTRAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de reais)

Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da HDI
SEGUROS S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006.
A empresa
A HDI é uma empresa do grupo alemão Talanx, terceiro maior grupo segurador da Alemanha. O Grupo emprega cerca de
10.000 funcionários em 150 países. E graças à sua forte estrutura de capital, foi avaliada pela Standard & Poors com o rating
A+/estável.
A HDI atua no Brasil há mais de 20 anos, e conta hoje com uma estrutura de 33 filiais, 11 escritórios comerciais, 19 centros
de atendimentos a sinistros, as Centrais Bate-Pronto, e uma equipe de 766 funcionários.
Estratégia
No exercício de 2005, foi adquirida a empresa HSBC Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S.A. e também foi assinado um
contrato para a exploração do canal bancário para a venda de seguros de ramos elementares. A Companhia deixou desta
forma, de atuar regionalmente e passou a explorar todo o território nacional, fortalecendo sua atuação nas carteiras de
seguros massificados de automóveis e de seguros patrimoniais. Esta Seguradora foi totalmente incorporada pela HDI
Seguros em 1º de abril de 2006.

Desempenho no exercício
A Seguradora alcançou o patamar de R$ 767 milhões de prêmios retidos, representando um crescimento de 110% sobre o
exercício de 2005.
O índice combinado (relação entre a somatória dos sinistros retidos, despesas de comercialização, outras receitas e
despesas operacionais, despesas administrativas e com tributos e os prêmios ganhos) apresentou uma 
melhora de 4,9 pontos percentuais, principalmente em função da queda da sinistralidade, denotando nosso esforço
contínuo de melhoria dos resultados das operações de seguro. 
O resultado financeiro sofreu uma redução de 2 pontos percentuais em relação aos prêmios ganhos, em virtude da gradual
redução de taxas de juros que está em curso. 
A Seguradora obteve um lucro antes dos impostos e participações e da amortização do ágio (R$ 9,7 milhões) de R$ 67
milhões. Este montante é 158% maior do que o obtido em 2005, quando o lucro antes dos impostos e participações foi de
R$ 26 milhões.
Governança corporativa
Seguindo a política adotada pelo Grupo Talanx, a Companhia dá grande importância à manutenção de adequados

controles internos e estrito cumprimento das políticas e dos procedimentos estabelecidos pela administração, das leis e
regulamentos (compliance). A Administração se vale de auditores externos independentes para atingir esta finalidade. A
empresa KPMG é responsável pela auditoria externa, e a PricewaterhouseCoopers pela auditoria interna. 
A Companhia possui um Conselho de Administração formado por executivos experientes, reconhecidos e independentes
em relação ao Grupo Talanx. 
A Seguradora possui um Código de Ética em vigor desde 2003 que é seguido por seus funcionários e colaboradores. A
Seguradora mantém estrutura de controle interno, incluindo funções de compliance e gestão de riscos, que se encontram
integralmente aderentes aos preceitos estabelecidos pela Circular SUSEP nº 249/2004.
Agradecimentos
Agradecemos aos nossos 5.613 corretores, que mantém operações com a HDI, pela confiança com que nos distinguiram,
aos segurados, às autoridades da Superintendência de Seguros Privados, aos funcionários do IRB Brasil Resseguros S.A. pela
orientação e atenção que nos dispensaram, e aos nossos funcionários, pela sua dedicação.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 (Em milhares de reais)

ATIVO 2006 2005
CIRCULANTE...................................................................................................................... 810.966 346.948

Disponível ...................................................................................................................... 5.441 3.532
Caixa e bancos .............................................................................................................. 5.441 3.532

Aplicações ...................................................................................................................... 457.208 212.204
Títulos de renda fixa ...................................................................................................... 66.985 5.512
Quotas de fundos de investimentos ................................................................................ 389.038 206.248
Outras aplicações .......................................................................................................... 1.185 444

Créditos das operações com seguros 
e resseguros ................................................................................................................ 253.559 92.564
Prêmios a receber .......................................................................................................... 237.202 84.143
Operações com seguradoras .......................................................................................... 400 374
Operações com resseguradoras ...................................................................................... 14.876 8.384
Outros créditos operacionais .......................................................................................... 3.500 1.458
(–) Provisão para riscos de créditos .................................................................................. (2.419) (1.795)

Títulos e créditos a receber ............................................................................................ 1.244 5.363
Títulos e créditos a receber.............................................................................................. 620 4.500
Créditos tributários e previdenciários .............................................................................. 334 670
Outros créditos .............................................................................................................. 290 193

Outros valores e bens .................................................................................................... 11.230 3.617
Bens à venda.................................................................................................................. 10.366 3.120
Outros valores................................................................................................................ 864 497

Despesas antecipadas.................................................................................................... 1.700 364
Operacionais ................................................................................................................ 1.330 –
Administrativas.............................................................................................................. 370 364

Despesas de comercialização diferidas ........................................................................ 80.584 29.304
Seguros e resseguros ...................................................................................................... 80.584 29.304

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.......................................................................................... 60.528 9.433
Aplicações ...................................................................................................................... 43.747 1.244

Títulos de renda fixa ...................................................................................................... 42.407 –
Títulos de renda variável ................................................................................................ 1.340 1.244

Títulos e créditos a receber ............................................................................................ 16.781 8.189
Créditos tributários e previdenciários .............................................................................. 7.559 7.677
Depósitos judiciais e fiscais.............................................................................................. 9.222 512

PERMANENTE .................................................................................................................. 229.267 315.074
Investimentos ................................................................................................................ – 302.349

Participações societárias ................................................................................................ – 302.349
Imobilizado .................................................................................................................... 14.099 8.676

Bens móveis .................................................................................................................. 22.238 14.464
Outras imobilizações ...................................................................................................... 363 298
(–) Depreciação .............................................................................................................. (8.502) (6.086)

Diferido .......................................................................................................................... 215.168 4.049
Despesas de organização, implantação 
e instalação.................................................................................................................. 231.129 8.594

(–) Amortizações ............................................................................................................ (15.961) (4.545)
TOTAL DO ATIVO .............................................................................................................. 1.100.761 671.455

Ajustes com
Capital Reservas títulos e valores Lucros

social de lucros mobiliários acumulados Total
Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2004 ........................................................................................................ 66.720 850 391 7.064 75.025

Aumento de capital:
AGE de 12/07/2005 - Portaria SUSEP/DECON nº 514/05 ............................................................................................ 100.782 – – – 100.782
AGE de 16/09/2005 - Portaria SUSEP/DECON nº 522/05 ............................................................................................ 200.000 – – – 200.000

Ajustes com títulos e valores mobiliários ...................................................................................................................... – – 101 – 101
Ajustes com títulos e valores mobiliários em controladas................................................................................................ – – 15 – 15
Lucro líquido do exercício ............................................................................................................................................ – – – 21.547 21.547
Distribuição do resultado:

Reserva legal .......................................................................................................................................................... – 1.077 – (1.077) –
Reserva de retenção de lucros .................................................................................................................................. – 15.586 – (15.586) –
Juros sobre o capital próprio .................................................................................................................................... – – – (11.948) (11.948)

Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2005 ........................................................................................................ 367.502 17.513 507 – 385.522
Aumento de capital:

AGE de 27/01/2006 - Portaria SUSEP nº 2.566/06...................................................................................................... 5.075 – – – 5.075
Ajustes com títulos e valores mobiliários ...................................................................................................................... – – 232 – 232
Lucro líquido do exercício ............................................................................................................................................ – – – 46.024 46.024
Proposta para distribuição do resultado:

Reserva legal .......................................................................................................................................................... – 2.301 – (2.301) –
Reserva de retenção de lucros .................................................................................................................................. – 19.552 – (19.552) –
Juros sobre o capital próprio .................................................................................................................................... – – – (24.171) (24.171)

Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2006 ........................................................................................................ 372.577 39.366 739 – 412.682

PASSIVO 2006 2005
CIRCULANTE...................................................................................................................... 683.307 285.312

Contas a pagar .............................................................................................................. 40.839 24.384
Obrigações a pagar ........................................................................................................ 10.109 5.451
Impostos e encargos sociais a recolher ............................................................................ 18.449 7.165
Provisões trabalhistas .................................................................................................... 3.994 2.093
Provisão para impostos e contribuições .......................................................................... 4.055 1.823
Outras contas a pagar .................................................................................................... 4.232 7.852

Débitos das operações com seguros 
e resseguros ................................................................................................................ 51.339 20.821
Prêmios a restituir .......................................................................................................... 194 38
Operações com seguradoras .......................................................................................... 865 381
Operações com resseguradoras ...................................................................................... 11.218 8.130
Comissões e juros sobre prêmios emitidos ...................................................................... 3.619 1.466
Outros débitos operacionais

Comissões e juros s/prêmios emitidos .......................................................................... 34.051 10.604
Outros débitos operacionais ........................................................................................ 1.392 202

Depósitos de terceiros .................................................................................................. 7.313 1.871
Cobrança antecipada de prêmios.................................................................................... 4.726 1.342
Prêmios e emolumentos recebidos .................................................................................. 2.587 529

Provisões técnicas - seguros e resseguros .................................................................... 583.816 238.236
Ramos elementares e vida em grupo

Provisão de prêmios não ganhos .................................................................................... 403.897 152.514
Sinistros a liquidar .......................................................................................................... 157.171 72.033
Provisão de sinistros ocorridos 
mas não avisados .......................................................................................................... 18.414 13.689

Outras provisões ............................................................................................................ 4.334 –
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .............................................................................................. 4.772 621

Contas a pagar .............................................................................................................. 427 253
Provisão para tributos diferidos ...................................................................................... 427 253

Outros passivos contingentes ...................................................................................... 4.345 368
Contingências fiscais...................................................................................................... 1.030 –
Contingências trabalhistas ............................................................................................ 3.315 368

PATRIMÔNIO LÍQUIDO...................................................................................................... 412.682 385.522
Capital social ................................................................................................................ 372.577 367.502
Reservas de lucros .......................................................................................................... 39.366 17.513
Ajustes com títulos e valores mobiliários .......................................................................... 739 507

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................................. 1.100.761 671.455

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2006 E 2005 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 (Em milhares de reais)

2006 2005
Lucro líquido do exercício .................................................................................................. 46.024 21.547
Depreciações e amortizações ............................................................................................ 3.942 2.271
Amortizações de ágio........................................................................................................ 9.705 –
Resultado positivo de equivalência patrimonial .................................................................. (950) (3.478)
Lucro na venda do imobilizado .......................................................................................... (71) (71)

Lucro líquido ajustado ...................................................................................................... 58.650 20.269
Atividades operacionais

Variação de aplicações ...................................................................................................... (287.507) (45.311)
Variação dos créditos das operações .................................................................................. (160.995) (8.351)
Variação de títulos e créditos a receber .............................................................................. (4.473) (4.307)
Variação de outros valores e bens ...................................................................................... (7.613) 56
Variação das despesas antecipadas .................................................................................... (1.336) (108)
Variação das despesas de comercialização diferidas ............................................................ (51.280) (4.519)
Variação de contas a pagar ................................................................................................ 16.629 13.862
Variação de débitos de operações com seguros e resseguros................................................ 30.518 (2.152)
Variação de depósitos de terceiros .................................................................................... 5.442 (518)
Variação das provisões técnicas - seguros e resseguros ........................................................ 345.580 51.560
Variação de outros passivos contingentes .......................................................................... 3.977 237
Variação de ajustes com títulos e valores mobiliários (patrimônio líquido) ............................ 232 101

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais .................................... (110.826) 550
Atividades de investimento

Recebimento pela venda de ativo permanente.................................................................... 171 110
Baixa de participações acionárias por incorporação (nota 1) ................................................ 88.291 –
Ativos permanentes incorporados (nota 1) ........................................................................ (1.436) –
Pagamento pela compra de ativo permanente.................................................................... (13.845) (311.977)

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento .............................. 73.181 (311.867)
Atividades de financiamento

Aumento de capital .......................................................................................................... 5.075 300.782
Dividendos propostos de controladas ................................................................................ – 4.500
Distribuição de juros sobre capital próprio .......................................................................... (24.171) (11.948)

Capital líquido gerado (consumido) 
nas atividades de financiamento .................................................................................. (19.096) 293.334

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES ................................................................................ 1.909 2.286
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO ................................................................ 3.532 1.246
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO .................................................................. 5.441 3.532
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES ................................................................................ 1.909 2.286

2006 2005
Prêmios retidos ................................................................................................................ 767.010 365.903
Prêmios de seguros .......................................................................................................... 785.328 380.017

Prêmios diretos .............................................................................................................. 787.109 378.896
Prêmios de cosseguros aceitos ........................................................................................ 2.504 502
Prêmios de cosseguros cedidos ...................................................................................... (64) (236)
Prêmios estimados ........................................................................................................ (4.221) 855

Prêmios cedidos em resseguros........................................................................................ (18.296) (14.111)
Prêmios de retrocessões .................................................................................................. (22) (3)
Variação das provisões técnicas ...................................................................................... (74.898) (27.326)
Prêmios ganhos ................................................................................................................ 692.112 338.577
Sinistros retidos ................................................................................................................ (447.248) (232.141)

Sinistros diretos ................................................................................................................ (449.838) (243.104)
Sinistros de cosseguro aceito e retrocessão ........................................................................ (3.737) (216)
Serviços de assistência ...................................................................................................... (43.918) (17.638)
Recuperação de sinistros .................................................................................................. 12.114 13.419
Salvados e ressarcimentos ................................................................................................ 37.631 18.649
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados .............................................. 500 (3.251)

Despesas de comercialização .......................................................................................... (143.209) (70.357)
Comissões........................................................................................................................ (158.004) (75.239)
Recuperação de comissões ................................................................................................ 2.254 1.743
Outras despesas de comercialização .................................................................................. (11.437) (1.380)
Variação das despesas de comercialização diferidas ............................................................ 23.978 4.519

Outras receitas e despesas operacionais ........................................................................ 19.302 13.331
Outras receitas operacionais.............................................................................................. 40.899 20.994
Outras despesas operacionais............................................................................................ (21.597) (7.663)

Despesas administrativas ................................................................................................ (105.937) (56.981)
Despesas com tributos...................................................................................................... (22.179) (12.366)
Resultado financeiro ........................................................................................................ 73.528 42.464

Receitas financeiras .......................................................................................................... 85.178 51.972
Despesas financeiras ........................................................................................................ (11.650) (9.508)

Resultado patrimonial...................................................................................................... (9.085) 3.478
Ajustes de investimentos em controladas .......................................................................... 950 3.478
Outras despesas patrimoniais (nota 3f) .............................................................................. (10.035) –

Resultado operacional...................................................................................................... 57.284 26.005
Resultado não operacional .............................................................................................. 27 (22)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES .................................................. 57.311 25.983

Imposto de renda.............................................................................................................. (7.658) (2.578)
Contribuição social .......................................................................................................... (1.804) (965)
Participações sobre o resultado........................................................................................ (1.825) (893)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO........................................................................................ 46.024 21.547

Quantidade de ações .......................................................................................................... 380.106 375.168
Lucro líquido por ação - R$ .................................................................................................. 121,08 57,43

1. Contexto operacional
A Seguradora é uma subsidiária do grupo segurador alemão Talanx e está autorizada a operar em todas as modalidades
de seguros dos ramos elementares e vida em todo o território nacional. 
Em 30 de novembro de 2005 a Seguradora adquiriu o controle acionário da empresa HSBC Seguros de Automóveis e
Bens (Brasil) S.A. pelo valor de R$ 303.356. A Assembléia Geral Extraordinária realizada na mesma data deliberou a
modificação da denominação social da empresa adquirida para HDI Seguros de Automóveis e Bens S.A. 
Visando a otimização de sinergias relacionadas a ganhos de escala, sistemas, comercialização de produtos, logística,
recursos humanos e tesouraria, os acionistas deliberaram em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 1º de abril de
2006, pela incorporação do patrimônio líquido contábil da HDI Seguros de Automóveis e Bens S.A. com base no
protocolo e justificação de incorporação da Administração e no correspondente laudo de avaliação contábil de 28 de
fevereiro de 2006 elaborado por peritos independentes. O referido ato societário foi homologado pela Portaria SUSEP nº
2.566/06. 
Esta incorporação não resultou em um aumento de capital da Seguradora devido ao acervo líquido corresponder a
totalidade do investimento no valor de R$ 88.291 que a Seguradora detinha na data da Incorporação. 
O acervo líquido incorporado era composto por:

ATIVO PASSIVO
Circulante ........................................ 406.545 Circulante .............................................................. 349.456
Disponibilidades ................................ 5.800 Contas a pagar ........................................................ 31.389
Aplicações .......................................... 224.789 Débitos das operações 
Créditos das operações ...................... c/seguros................................................................ 19.328
c/ seguros .......................................... 141.318 Depósitos de terceiros .............................................. 1.621
Títulos e créditos a receber .................. 255 Provisões técnicas .................................................... 297.118
Outros valores e bens .......................... 6.845
Despesas antecipadas ........................ 1.448 Exigível a longo prazo............................................ 1.790
Despesas de comercialização .............. Contas a pagar ........................................................ 38
diferidas .......................................... 26.090 Provisões técnicas .................................................... 1.752

Realizável a longo prazo .................. 31.556
Aplicações .......................................... 25.036 Patrimônio líquido ................................................ 88.291
Títulos e créditos a receber .................. 6.520
Ativo permanente............................ 1.436 TOTAL DO PASSIVO 
TOTAL DO ATIVO .............................. 439.537 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 439.537
2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis emanadas da legislação
societária brasileira e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) e estão sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos pelo plano de contas instituído pela Circular
SUSEP nº 314/05, que introduziu algumas alterações nas contas contábeis e, principalmente, na apresentação das
demonstrações das origens e aplicações de recursos. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro
de 2006 devem ser lidas no contexto do evento societário descrito na Nota Explicativa nº 1 uma vez que este afetou
significativamente a comparabilidade dessas demonstrações financeiras com aquelas do exercício findo em 31 de
dezembro de 2005.
3. Descrição das principais práticas contábeis
a. Apuração do resultado operacional - O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e a partir de 1º de
janeiro de 2006, as receitas de prêmios e correspondentes despesas de comercialização, relativos aos riscos vigentes
ainda sem emissão das respectivas apólices, passaram a ser reconhecidos no resultado do período de início da cobertura
em bases estimadas. Até 31 de dezembro de 2005, essas estimativas contemplavam apenas os ramos de vida e
transportes. O efeito dessa alteração aumentou as receitas com prêmios diretos em R$ 20.471, as despesas de
comercialização em R$ (4.245), a variação das provisões técnicas em R$ (18.194) e a variação das despesas de
comercialização diferidas em R$ 3.718 em 2006. O efeito líquido no resultado do exercício foi um aumento de R$ 1.750.
Os juros incidentes sobre o fracionamento de prêmios são apropriados como “Receitas Financeiras” em bases pro rata
temporis ao longo do período de pagamento das parcelas do prêmio. As despesas de comercialização são registradas
simultaneamente ao reconhecimento dos prêmios e diferidas para apropriação aos resultados, em bases lineares, no
decorrer do prazo de vigência das apólices. As operações de cosseguro aceito e de retrocessão são contabilizadas com
base nas informações recebidas das congêneres e do IRB - Brasil Resseguros S.A. (IRB), respectivamente.
b. Estimativas contábeis - As estimativas contábeis foram baseadas em elementos objetivos e fatores subjetivos, com
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações
financeiras. Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor
de realização ou recuperação, as provisões técnicas e as receitas de prêmios com conhecimento de risco após o decurso
do período de cobertura e as provisões para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Administração revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente.
c. Aplicações financeiras - Os títulos são classificados segundo a intenção da Administração em mantê-los até o seu
vencimento ou negociá-los antes dessa data. Os títulos classificados na categoria “mantidos até o vencimento” são
valorizados pelo valor investido acrescido dos rendimentos incorridos. Os títulos sujeitos à negociação antes de seu
vencimento têm o seu valor contábil ajustado ao valor de mercado. O ajuste ao valor de mercado, para mais ou para
menos, é reconhecido no resultado do período (títulos classificados na categoria “para negociação”) ou em conta
específica do patrimônio líquido (títulos classificados na categoria “disponíveis para venda”) líquido dos efeitos
tributários.
d. Provisão para riscos de créditos - A provisão foi constituída com base na análise individual dos prêmios a receber e
demais créditos, em montante considerado suficiente para cobertura de eventuais perdas.
e. Salvados - Os salvados de sinistros são registrados quando sua posse/propriedade é transferida para a Seguradora,
sendo registrados e periodicamente ajustados para mantê-los ao seu valor provável de realização.
f. Permanente - O investimento em controlada, até a data de incorporação, conforme Nota Explicativa nº 1, foi avaliado
pelo método da equivalência patrimonial. O ágio no valor de R$ 215.000, registrado na aquisição e classificado no ativo
diferido, está fundamentado na expectativa de rentabilidade futura e será amortizado proporcionalmente à mesma, no
prazo de dez anos. O valor do ágio amortizado em 2006 totaliza R$ 9.705 e foi registrado na conta de outras despesas
patrimoniais. O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição líquido das respectivas depreciações acumuladas,
calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica dos bens, sendo: equipamentos, móveis, máquinas e
utensílios - 10% a.a., equipamentos de informática e veículos - 20% a.a. Os ativos diferidos (exceto ágio) referem-se ao
custo de aquisição de “softwares” e à benfeitorias em imóveis de terceiros, e são amortizados linearmente no prazo de 5
anos.
g. Provisões técnicas - As provisões técnicas são calculadas de acordo com as Notas Técnicas Atuariais (NTA) e normas
reguladoras estabelecidas pelo CNSP. A provisão de prêmios não ganhos é constituída pela parcela do prêmio de seguro,
inclusive dos riscos vigentes mas não emitidos, correspondente ao período de risco não decorrido. A provisão para
insuficiência de prêmios é calculada de acordo com critérios atuariais considerando-se as características dos negócios da
Seguradora. 
Os resultados desses cálculos não indicaram a necessidade de sua constituição nos exercícios findos em dezembro de
2006 e 2005. A provisão de sinistros a liquidar é constituída por estimativa de pagamentos prováveis, líquidos de
recuperações, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço. A provisão para sinistros
ocorridos mas não avisados sobre operações de seguro e cosseguro aceito é constituída com base em cálculos realizados
por atuário externo. A provisão sobre operações de retrocessão é registrada com base nas informações fornecidas pelo
IRB. A Seguradora possui NTA própria para a constituição da provisão para oscilação de perdas, registrada na rubrica
outras provisões técnicas no passivo circulante.
h. Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda é devido à alíquota de 15% mais adicional de 10%
sobre a parcela de lucro tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição social é devida à alíquota de 9%.
i. Demais ativos e passivos - São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do balanço. Os impostos ativos diferidos
decorrentes de prejuízos fiscais, base negativa da contribuição social e diferenças temporárias foram constituídos de
acordo com as alíquotas vigentes.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ao Conselho de Administração e aos acionistas da
HDI Seguros S.A.
São Paulo - SP
Examinamos o balanço patrimonial da HDI Seguros S.A. levantado em 31 de dezembro de 2006 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, correspondentes
ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: (a) o planejamento
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas contábil e de controles internos

da Seguradora; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas
pela Administração da Seguradora, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da HDI Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2006, o resultado de suas
operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos, correspondentes ao exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras da HDI Seguros S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, apresentadas
para fins de comparabilidade, foram por nós auditadas e, sobre elas, emitimos nosso parecer, sem ressalvas, datado de 15

de fevereiro de 2006 com menção de que nossa opinião, no que se refere às provisões técnicas, foi fundamentada
exclusivamente no parecer de atuário externo, em consonância com as normas brasileiras de auditoria vigentes à época.
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PARECER   ATUARIAL

De acordo com o disposto na Resolução CNSP Nº 135, de 11/10/2005, e na Circular SUSEP nº 272, de
22/10/2004, foi realizada a Avaliação Atuarial de cada um dos ramos de seguro operacionalizados pela HDI
SEGUROS S.A., no exercício de 2006. A Avaliação Atuarial foi elaborada a partir dos efetivos períodos de
competência dos riscos assumidos pelos contratos de seguros em vigor em 30/09/2006, 31/10/2006,
30/11/2006 e 31/12/2006, recalculando, para cada ramo, as correspondentes provisões técnicas
contabilizadas nestas datas base.
O recálculo das provisões técnicas determina a totalidade dos compromissos financeiros que a Seguradora terá
com o pagamento dos sinistros já ocorridos e que ainda vão ocorrer e com a manutenção dos custos

administrativos de todos os contratos de seguros em vigor em 30/09/2006, 31/10/2006, 30/11/2006 e
31/12/2006, independente da emissão de novos prêmios.
Os resultados encontrados demonstram que as provisões técnicas consignadas no Balanço Patrimonial de
31/12/2006 da HDI SEGUROS S.A. estão adequadas, não havendo necessidade de constituição da Provisão de
Insuficiência de Prêmios e de ajustes de valores, bem como não foi detectada nenhuma situação relevante que
comprometa a solvência atuarial da Seguradora.
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