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Perguntas Frequentes ?

Como faço para conhecer mais sobre Porto Seguro? Desde a sua história, ramos de atuação, 
sede e �liais, bem como sua missão, valores e �loso�a? 
Esta informação pode ser adquirida em nosso site, através do link: 
http://www.portoseguro.com.br/a-porto-seguro/conheca-a-porto-seguro/sobre-a-porto-seguro

Gostaria de saber mais sobre esta página de trabalhos acadêmicos
Está página é destinada para estudantes que tenham interesse em desenvolver trabalhos 
acadêmicos sobre a Porto Seguro.

Como faço para solicitar uma informação que não encontrei no site?
É possível enviar a sua solicitação através do canal fale conosco. Basta preencher e enviar o 
formulário disponível na página.

Onde encontro o Balanço Social e Relatório Anual da Porto Seguro?
No site, clique em “A Porto Seguro”, depois em Responsabilidade Socioambiental e acesse a página 
do Relatório Anual.

Quais são os serviços oferecidos pela Porto Seguro?
No site, clique em “serviços” e visualizará as seguintes páginas: 

Proteção e Monitoramento, Porto Seguro Conecta, Porto Seguro Faz, Centros Automotivos Porto 
Seguro, Aplicativos Porto Seguro, Renova Ecopeças e Serviços e benefícios.

O que devo fazer para agendar uma entrevista com um líder da Porto Seguro?
Para agendar uma entrevista é necessário preencher o formulário no link fale conosco explicando 
claramente qual o seu interesse na entrevista.

Como tenho acesso ao organograma da empresa?
Por ser considerada uma informação estratégica, a Porto Seguro não divulga seu organograma.

Qual é a visão da Porto Seguro?
Por ser considerada uma informação estratégica a Porto Seguro não divulga a sua Visão.

Qual o público alvo da Porto Seguro?
Pelos produtos oferecidos o alvo está nas classes "A" e "B" e começando a explorar a classe "C". As 
razões estão muito ligadas ao poder aquisitivo em termos de produtos oferecidos, exemplo, as 
pessoas compram o veículo, porém não consideram o custo do seguro em relação ao mesmo.

Qual o prazo para o envio das informações que eu solicitei?
O prazo é de 15 dias úteis.

 

Estou desenvolvendo um trabalho sobre a Porto Seguro. Preciso de autorização da empresa 
para citar o nome da empresa no trabalho?
A Porto não fornece nenhum tipo de autorização. O estudante precisa enviar uma carta/declaração 
da instituição de ensino informando que você está matriculada na instituição e que o objetivo da 
pesquisa será apenas para �nalidades acadêmicas.

Alguns links de sites sobre seguro:
http://www.susep.gov.br/
http://www.revistacobertura.com.br/
http://revistaapolice.com.br/
http://www.susep.gov.br/
http://www.sincor.org.br/
http://www.revistacobertura.com.br/
http://www.deloitte.com.br/
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