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Relações Sindicais



A Porto Seguro é hoje um conglomerado de empresas que atuam 
em diversos segmentos econômicos, o que por consequência traz a 
necessidade de relacionamento com diversas entidades sindicais, alcançando
hoje algo em torno de 60 sindicatos.

O sindicato que representa o maior número de funcionários atualmente é o dos securitários, 
que tem abrangência estadual, ou seja, em cada estado existe um sindicato representando a 
categoria.

Em São Paulo temos:

Sindicato dos Empregados em Empresas de Seguros Privados e Capitalização, de Agentes 
Autônomos de Seguros Privados e de Crédito e em Empresas de Previdência Privada no 
estado de São Paulo.



Categoria dos securitários.

Qual categoria (profissão) representa?



As informações estão disponíveis no site do sindicato. Em resumo, podemos citar: 
representar os interesses da categoria em termos de melhores condições de 
trabalho, proporcionar condições para que as relações capital x trabalho sejam 
mais harmoniosas, esclarecer dúvidas de seus representados em relação à 
convenção coletiva de trabalho, legislação trabalhista e previdenciária, dialogar 
com as empresas para a solução de problemas entre empregados e empregadores, 
etc.

Quais os objetivos básicos do sindicato para com a categoria?



UGT, União Geral dos Trabalhadores.

A qual central sindical está ligada?



Jornal direcionado à categoria, telefones, mala direta, e-mail, redes sociais, 
reuniões, festas em datas comemorativas, contato com os diretores sediados nas 
empresas, etc.

Quais são as formas de comunicação com os representados 
(e-mail, jornais, mala direta, etc.)?



As informações estão disponíveis no site de cada sindicato. Podemos citar o 
convênio com faculdades para desconto nas mensalidades, colônia de férias, 
atendimento odontológico, assistência jurídica, assistência na homologação da 
rescisão contratual, curso de formação na área de seguros, etc.

Quais são os serviços oferecidos ao associado?



Patronal: Sindicato das empresas de Seguros, Previdência Complementar e Capitalização do 
estado de São Paulo.

Empregados: Sindicato dos Empregados em Empresas de Seguros Privados e Capitalização, de 
Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Crédito e em Empresas de Previdência Privada 
no estado de São Paulo.

Qual o sindicato patronal e sindicato dos empregados ao qual a 
empresa está enquadrada?



Com a reforma trabalhista, as homologações estão sendo realizada na empresa.

O processo de homologação é realizado no sindicato ou DRT?



Sim.

A empresa segue a convenção coletiva em sua totalidade?



A empresa adota um sistema misto: possui uma área interna e contrata escritórios 
terceirizados para auxiliar na elaboração de defesas e acompanhamento dos 
processos junto aos Tribunais de Justiça do Trabalho.

A empresa tem um setor jurídico que resolve os processos trabalhistas 
ou contrata uma empresa terceirizada para realizar o processo?



O total acumulado, por ano, de processos trabalhistas recebidos, considerando todas 
as empresas do conglomerado Porto Seguro é:
2013: 780
2014: 1.266

Qual a média de processos trabalhista que a empresa sofreu nos últimos dois anos?



Obrigado!
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