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Perguntas Frequentes



Essas informações estão disponíveis no site www.portoseguro.com.br ou por meio 
dos links:

História: https://www.portoseguro.com.br/institucional/a-porto-seguro/historia
Estrutura, missão e filosofia: https://www.portoseguro.com.br/institucional/a-
porto-seguro

Ramos de atuação: https://www.portoseguro.com.br/institucional/sobre-a-porto-
seguro/empresas-do-grupo

Como faço para conhecer mais sobre a Porto Seguro, desde a sua história, 
ramos de atuação, sede e filiais, bem como sua missão, valores e filosofia?

http://www.portoseguro.com.br/
https://www.portoseguro.com.br/institucional/a-porto-seguro/historia
https://www.portoseguro.com.br/institucional/a-porto-seguro
https://www.portoseguro.com.br/institucional/sobre-a-porto-seguro/empresas-do-grupo


Está página é destinada a estudantes que tenham interesse em desenvolver 
trabalhos acadêmicos sobre a Porto Seguro.

Gostaria de saber mais sobre esta página de trabalhos acadêmicos



É possível enviar a sua solicitação por meio do formulário disponível na página. 
Basta clicar no botão “Entre em contato”.

https://www.portoseguro.com.br/institucional/a-porto-seguro/trabalhos-academicos

Como faço para solicitar uma informação que não encontrei no site?

https://www.portoseguro.com.br/institucional/a-porto-seguro/trabalhos-academicos


Nestes links:

http://ri.portoseguro.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=58450
http://ri.portoseguro.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=58436

Onde encontro o Balanço Social e Relatório Anual da Porto Seguro?

http://ri.portoseguro.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=58450
http://ri.portoseguro.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=58436


Na tela inicial do site, você pode clicar na aba “Produtos” e visualizar todas as 
modalidades que a Porto Seguro oferece, segmentadas entre: seguros para 
veículos, imóveis, empresas e pessoas.

Quais são os serviços oferecidos pela Porto Seguro?



Para agendar uma entrevista é necessário preencher o formulário no link 
“Entre em contato”, explicando claramente qual o seu interesse na entrevista.

O que devo fazer para agendar uma entrevista com um líder da Porto Seguro?



Por ser considerada uma informação estratégica, a Porto Seguro não divulga seu 
organograma.

Como tenho acesso ao organograma da empresa?



Por ser considerada uma informação estratégica, a Porto Seguro não divulga a sua 
Visão.

Qual é a Visão da Porto Seguro?



A Porto Seguro tem produtos e serviços para todos os públicos.

Qual o público alvo da Porto Seguro?



O prazo é de 15 dias úteis.

Qual o prazo para o envio das informações que eu solicitei?



A Porto Seguro não fornece nenhum tipo de autorização. O estudante 
precisa enviar uma carta/declaração da instituição de ensino 
informando que você está matriculado(a) na instituição e que o objetivo 
da pesquisa será apenas para fins acadêmicos.

Estou desenvolvendo um trabalho sobre a Porto Seguro. 
Preciso de autorização da empresa para citar o nome da empresa no trabalho?



Espaço para texto

Espaço para texto

Alguns links de sites sobre seguro:

http://www.susep.gov.br/

http://www.revistacobertura.com.br/

http://revistaapolice.com.br/

http://www.sincor.org.br/

http://www.deloitte.com.br/

http://www.susep.gov.br/
http://www.revistacobertura.com.br/
http://revistaapolice.com.br/
http://www.sincor.org.br/
http://www.deloitte.com.br/


Obrigado!
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