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Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.
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Qualidade de vida no Trabalho
Qual foi o motivo da empresa Porto Seguro decidir implantar um programa de Qualidade de 
Vida no Trabalho?

Em 2006, nosso Ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por doenças 
pro�ssionais. Após essa constatação, os responsáveis se reuniram com a diretoria no intuito de 
tentar encontrar alternativas que mudassem esse cenário visando proporcionar aos funcionários e 
aos prestadores da empresa orientações e medidas práticas pertinentes à saúde. A primeira ação 
foi a implantação de Ginástica laboral.

Um tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores, que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que, além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças, é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o estresse e cuidar do lado 
espiritual. Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, de 
suas necessidades e de suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas para a qualidade de vida chegaram a fazer parte das áreas Ambulatório, 
Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que essas ações necessitavam de mais 
atenção e que não seria possível tratar esses assuntos em paralelo às atividades desses 
departamentos. Com base nesses dados, em meados de 2006, a diretoria decidiu criar um 
departamento especí�co, cujo nome é RH - Qualidade de Vida.
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Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.
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sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
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A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
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Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
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Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
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Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
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De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
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Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
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A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.
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Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Qualidade de vida no Trabalho
Qual foi o motivo da empresa Porto Seguro decidir implantar um programa de Qualidade de 
Vida no Trabalho?

Em 2006, nosso Ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por doenças 
pro�ssionais. Após essa constatação, os responsáveis se reuniram com a diretoria no intuito de 
tentar encontrar alternativas que mudassem esse cenário visando proporcionar aos funcionários e 
aos prestadores da empresa orientações e medidas práticas pertinentes à saúde. A primeira ação 
foi a implantação de Ginástica laboral.

Um tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores, que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que, além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças, é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o estresse e cuidar do lado 
espiritual. Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, de 
suas necessidades e de suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas para a qualidade de vida chegaram a fazer parte das áreas Ambulatório, 
Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que essas ações necessitavam de mais 
atenção e que não seria possível tratar esses assuntos em paralelo às atividades desses 
departamentos. Com base nesses dados, em meados de 2006, a diretoria decidiu criar um 
departamento especí�co, cujo nome é RH - Qualidade de Vida.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.
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Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.



www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.
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Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.



www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.
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Recursos Humanos

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 
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planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.
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Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 
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Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 
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acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes
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Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

www.portoseguro.com.br
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- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.

www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

HOME OFFICE

Em 2012, lançamos o projeto Home O�ce, que permite que o funcionário desempenhe suas 
funções em sua residência.

A iniciativa visa principalmente a otimização do espaço físico em nossos prédios, além da melhoria 
da qualidade de vida dos funcionários e o aumento da satisfação, motivação e comprometimento.

Hoje, o Home O�ce é uma nova modalidade de trabalho reconhecida e incentivada pela Porto 
Seguro. Encerramos o ano de 2014 com mais de 600 pessoas de diversas áreas da empresa 
trabalhando em casa e a meta é termos 3000 até 2017. 

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.

www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.

www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.

www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.

www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes



Recursos Humanos

Qual é o organograma da área de RH?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os tipos de recrutamento utilizados pela empresa? As fontes e métodos? E quais são 
as técnicas de seleção adotadas?
A empresa possui quatro modalidades de recrutamento. 

Recrutamento interno: divulgação da vaga para todos os funcionários, inscrição realizada pelos 
mesmos no processo seletivo, análise do seu histórico. É realizada dinâmica de grupo, aplicação de 
prova técnica (se necessário), entrevista por competências, avaliação de per�l pessoal. Após essas 
etapas, há a escolha pelo melhor candidato, sendo este encaminhado para a realização do exame 
médico para a mudança de função. 

Recrutamento interníssimo: as vagas são divulgadas pela gerência/coordenação requisitante para 
todos os funcionários da sua própria gerência/diretoria. Porém a realização do processo seletivo é 
conduzida pela área de Seleção, com a participação da área contratante. Facultado ao diretor e 
gerente da área em abrir o processo de recrutamento interníssimo para as áreas de sua 
responsabilidade.

Recrutamento interno focado: as vagas são divulgadas pela gerência ou coordenação 
requisitante, com foco nos funcionários da área os quais o requisitante tenha interesse. Antes de 
qualquer divulgação focada, o gestor da área alvo e requisitantes da vaga devem estar de comum 
acordo com a divulgação da oportunidade.

Recrutamento externo: divulgação da vaga no site da empresa e outros sites utilizados, redes 
sociais, além da busca de currículos através dos mesmos veículos. Realização de entrevista coletiva 
(triagem presencial), entrevista por competências organizacionais, aplicação de testes, avaliações 
de per�l, aplicação de prova técnica, se necessário, para a escolha do melhor candidato. Após essas 
etapas o candidato é encaminhado para o exame médico admissional e entrega de documentos 
para admissão. 

A realização do recrutamento, independente do tipo, é conduzida pela área de Seleção, com a 
participação da área contratante.

Há normativas que regulam a participação dos candidatos, internos e externos, divulgadas em 
nossa Intranet e alguns critérios utilizados são: tempo de empresa, tempo na área e no cargo, 
escolaridade, requisitos estabelecidos pelo gestor e carência entre uma participação e outra.

Na Porto Seguro, existem normas para recrutar e selecionar candidatos? Quais são? 
Temos Instruções Normativas que estabelecem diretrizes para a contratação de candidatos 
externos e internos divulgadas na Intranet.

Quais são os métodos e ferramentas utilizados na empresa para execução dos
processos seletivos?
Utilizamos como métodos e ferramentas triagem de currículos, triagem presencial, testes 
psicológicos, avaliação de per�l pessoal, dinâmicas de grupo, avaliação de desempenho, entrevista 
por competência, entrevistas individuais e aplicação de avaliações técnicas, conforme o cargo. 

Como as entrevistas são realizadas? 
Utilizamos o modelo de Entrevista Comportamental, esta é realizada pelo analista juntamente com 
o gestor, com base em competências.

Quem é o responsável por dar o parecer �nal?
O gestor, apoiado pelo analista de seleção. 

Como é feito o contato com os candidatos? Quem realiza esta tarefa?
O contato com os candidatos é realizado pela área de seleção.

Como foram selecionadas as pessoas para conduzirem o processo de recrutamento e seleção? 
Os analistas são selecionados através de processo seletivo que envolve diversas etapas, sempre 
com o foco nas competências exigidas para o cargo. 

Quem faz o processo de recrutamento e seleção e qual a sua formação?
Quem realiza os processos são os analistas de seleção. As formações são diversas, mas a maioria 
dos analistas tem formação em Psicologia. 

Qual é a descrição de função deste pro�ssional de acordo com o cargo?
Existem diversos cargos na área como coordenador(a), analista de seleção: Júnior, Pleno e Sênior, 
Auxiliares e Assistentes.

Qual é a descrição detalhada da função?
Esta informação é con�dencial. 

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Qual é o �uxograma das atividades de da área de recrutamento e seleção desenvolvida por 
estes pro�ssionais?
Esta informação é con�dencial.

Quais são os formulários utilizados pelo departamento para execução das atividades de 
recrutamento e seleção?
Esta informação é con�dencial.

Quem idealizou o processo de recrutamento e seleção?
A área já passou por diversos momentos e atualmente a área de Seleção atua por núcleos de 
negócios.

Qual a sua visão sobre a importância do processo de recrutamento e seleção? 
A área é responsável pelas atividades de recrutamento e seleção, buscando assegurar a 
manutenção do quadro de pro�ssionais quali�cados que atendam às necessidades de 
crescimento e desenvolvimento dos diversos negócios da Porto Seguro. Além disso, atua também 
na geração de projetos e na garantia da qualidade de atendimento a todos os stakeholders 
envolvidos nos processos da área.

A empresa possui um formulário para solicitação de emprego? 
Não, os candidatos cadastram os seus currículos através do site da empresa.

A empresa possui um formulário para requisição de pessoal?
Sim, as requisições são realizadas através da ferramenta eletrônica no Lotus Notes e Work�ow. 
Sendo abertas diretamente pelo gestor solicitante. 

A empresa possui descrição de cargos? 
Sim. Para a maioria dos cargos.

A empresa possui banco de currículos? Triagem? 
Sim, em nosso site temos a página “Trabalhe Conosco” que direciona os interessados para cadastro 
em nossa base de dados.

O setor de Recrutamento e Seleção está habilitado a conduzir processos de em todos os níveis 
(executivo, mensalista e horista)? 
Sim. 

Referente a Inclusão Social, como é feito o primeiro contato com os candidatos?
No primeiro contato com o candidato, que normalmente é feito por telefone, esclarecemos tudo 
sobre o Programa Diversidade existente na empresa e fornecemos informações sobre a 
oportunidade. Posteriormente realizamos um encontro presencial com os candidatos para o início 
do processo seletivo.

Existe algum curso e/ou treinamento especí�co na área para lidar com este recrutamento e 
seleção especial?
O Programa Diversidade existe desde 2006 e em todo esse período a equipe participou de 
diversos cursos para recrutamento desse tipo de público, além de eventos sobre o tema.

De que forma é de�nida a vaga especial? Qual o per�l do candidato que pode participar?
É realizado um levantamento com o gestor para identi�cação do melhor per�l e qual tipo de 
de�ciência que melhor se adequaria para a área, considerando recursos, acessibilidade, etc.

Existe algum tipo de processo seletivo em grupo, como uma dinâmica, por exemplo? Ou é 
preferível fazer individualmente?
Sim, uma triagem inicial com a realização de algumas atividades especí�cas e entrevista 
individual como sequência do processo.

Sabemos que hoje em dia as vagas para pessoas com de�ciência são obrigatórias nas 
organizações, se de alguma forma isso se tornasse não obrigatório, a Porto Seguro manteria 
os funcionários com de�ciência?
Sim, temos um programa que possui objetivos que vão além do cumprimento da cota. Hoje 
temos mais de 500 funcionários nesta condição que possuem oportunidade de desenvolvimento 
na empresa.

Qual tipo de cuidado deve ser tomado dentro de um processo seletivo para que não haja 
algum tipo de desconforto psicológico para o candidato?
Nós realizamos normalmente, processos especí�cos para este público e existe um cuidado para 
que sejam tratados com respeito e dignidade, abordamos as questões de forma leve e objetiva, 
deixando o candidato à vontade para falar de suas experiências pro�ssionais e relatos de vida 
pessoal.

Como a Porto Seguro enxerga as pessoas com de�ciência física, dentre os demais funcionários 
da empresa?
A inclusão e�ciente é uma das responsabilidades sociais adotadas pela empresa. Após a 
contratação, começa todo um trabalho de adaptação e desenvolvimento de seus colaboradores 
com de�ciência física. A empresa os enxerga da mesma forma como vê os demais funcionários, 
eles precisam ser desenvolvidos de acordo com as metas estabelecidas pelas suas áreas de 
atuação, este desenvolvimento pode ser através de treinamentos e até a avaliação de 
desempenho. 

Existe algum tipo de serviço social na empresa para atender diretamente as pessoas com 
de�ciência física?
Existe a área de Serviço Social que atende a todos os funcionários da empresa, quando há 
necessidade.

Como são tratadas as pessoas com de�ciência física quando já estão efetivas? Há alguma 
diferenciação ou ações especí�cas desenvolvidas para estes casos?
Todos os funcionários são tratados com igualdade, casos pontuais são acompanhados de acordo 
com a necessidade.

Como a empresa desenvolve ações nas avaliações de desempenho, principalmente para casos 
de promoções, aparecem vagas especí�cas para a candidatura?
Não, conforme mencionado na resposta anterior, “todos os funcionários são tratados com 
igualdade”. Por todas essas respostas, podemos dizer que a Porto Seguro não é apenas uma 
empresa que presa a empregabilidade dos portadores de de�ciência física só como uma 
“obrigação” e sim por tratá-los com igualdade.

Quais as ferramentas utilizadas pela empresa para melhorar o comportamento, clima e a 
cultura da organização?
Diagnóstico organizacional, café da manhã com funcionários, reuniões de equipe, programas de 
treinamento especí�cos na busca de melhoria no desenvolvimento e no relacionamento dos 
funcionários e líderes, desenvolvimento das competências, integração entre as áreas, etc.

Como é realizada e mensurada a pesquisa de Clima Organizacional? Os colaboradores têm um 
feedback da pesquisa?
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma importante ferramenta para a gestão de pessoas e o 

planejamento estratégico da organização, e tem como objetivo monitorar a percepção do 
funcionário em relação aos diferentes aspectos do ambiente organizacional (liderança, 
comunicação, relacionamento, condições de trabalho, entre outros).

O resultado �nal deve apresentar as informações necessárias para a identi�cação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Ela é realizada a cada dois anos e o resultado �nal é apresentado para todos os funcionários, 
juntamente com as ações de melhoria. 

Como é realizada a avaliação de desempenho? Quais os métodos utilizados e como são 
aplicados os seus resultados na organização?
A gestão de desempenho é o processo composto por objetivos e competências organizacionais, 
que ocorre ao longo do ano para estabelecer um diálogo efetivo e constante entre gestores e 
funcionários, garantindo alinhamento entre os objetivos das áreas e os objetivos individuais, de 
forma clara, transparente e coerente, traduzindo a estratégia da organização em ações individuais 
e coletivas. Além de subsidiar o desenvolvimento dos funcionários, estimulando o feedback e auto 
desenvolvimento, e no Programa de Remuneração Variável. 

Quais são os benefícios que a avaliação de desempenho traz para a organização?

Benefícios para a organização:  fortalece a cultura de gestão de performance e de feedback, 
oferecendo este último de forma estruturada pelo menos uma vez por ano a todos os funcionários 
da Porto Seguro. Auxilia a identi�car e reter funcionários com desempenho diferenciado, além de 
gerenciar os que apresentam um baixo desempenho. O foco deste trabalho é o desenvolvimento 
e melhoria contínua.

Benefícios para funcionários: os resultados servem como um orientador de comportamento, este 
ajuda o funcionário a ter clareza sobre o que é esperado dele na Organização e como ele é 
percebido por seu gestor. Além disso, todos os funcionários participarão do processo que 
estabelece critérios para ações salariais, promoções, transferências, treinamentos, etc. Foco deste 
trabalho é o desenvolvimento das pessoas, coerência com a carreira do funcionário e seu Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI).

Benefícios para o processo: integra comportamentos e resultados para o alcance dos objetivos: 
melhor entrega (o quê) e melhor forma de entregar (como). Garante a execução da estratégia para 
a Porto Seguro - desempenho individual esperado alinhado ao desa�os e valores organizacionais. 
É uma ferramenta viva, simples, amigável e integrada com os demais processos de RH 
(treinamento, carreira, sucessão, Remuneração, etc.). Estabelece uma régua uni�cada para 
avaliação de objetivos e competências. Além de ser composta por uma avaliação semestral, com 

acompanhamento de objetivos durante todo o ano.

Como os gestores preparam suas equipes para alcançarem melhores resultados?
Reuniões internas, cursos internos e externos, feedback formal e informal, acompanhamento de 
gestão de desempenho, bolsa de estudos e gestão de indicadores.

Relacionado à motivação, de qual forma a organização compatibiliza os interesses dos 
subordinados com os interesses organizacionais? 
Por meio da realização da pesquisa de clima organizacional, que acontece a cada 2 anos com 
construção de plano de ação dos pontos a melhorar, além do trabalho da consultoria de RH e 
diagnósticos realizados nas áreas. 

Como a organização faz para que os colaboradores percebam a equidades (Sentimento de 
justiça interna)?
Através do código de ética e conduta, política de portas abertas, reuniões com funcionários - bate 
papo com o presidente, cafés da manhã com funcionários, reuniões internas, etc. 

Cite alguns projetos de desenvolvimento presentes na Porto Seguro.

Programa de Estágio

Objetivo: 
Atrair, desenvolver e reter jovens talentos alinhados à cultura da Porto Seguro e que, por meio de 
suas experiências, possam construir uma carreira e promover a evolução continua dos negócios.

O Programa tem as seguintes características:

- Participam os estudantes que frequentam, efetivamente, cursos de nível superior, que sejam 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), vinculados à instituições de ensino públicas ou 
privadas e que são de�nidas junto aos requisitantes no momento da realização do processo 
seletivo;

- Estende-se também aos funcionários que preencham os requisitos exigidos para o programa e 
que participam do processo seletivo em condição de igualdade com os candidatos externos; 

- O estudante é acompanhado pelo coordenador e gerente da área com o apoio do consultor de 
Recursos Humanos;

- Os estudantes interessados pelo Programa de Estágio da Porto Seguro são avaliados em processo 
seletivo que é composto por testes em inglês, raciocínio lógico e analítico, dinâmicas de grupo, 
entrevistas com RH e com os gestores.
Desde o seu início, o programa contou com 130 estagiários e destes, 61 foram efetivados e 39 
permanecem na empresa até hoje.

www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes
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Recursos Humanos

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes
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JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes



www.portoseguro.com.br

Recursos Humanos

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes
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Recursos Humanos

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes
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JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes
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JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes
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Recursos Humanos

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes
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JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes
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JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes
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Recursos Humanos

JOVEM APRENDIZ

Objetivo:
O Programa Jovem Aprendiz é uma iniciativa do Governo Federal para inserir jovens de 16 a 24 
anos no mercado de trabalho, por meio de aprendizagem pro�ssionalizante.
De acordo com a legislação o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, 
ajustado por escrito e por prazo determinado não superior a dois anos. O empregador se 
compromete a assegurar ao aprendiz inscrito no programa de aprendizagem formação 
técnico-pro�ssional metódica compatível ao seu desenvolvimento físico, moral e psicológico e o 
aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

Para participar do Programa de Jovem Aprendiz o(a) jovem pode entrar em contato com a 
instituição Espro manifestando o interesse, na realização do curso de Capacitação Pro�ssional 
Básica.

O curso é gratuito com duração de 06 meses onde o aluno arca apenas com a despesa de 
transporte.

Esta instituição tem uma boa referência no mercado e após a realização do curso indicam o Laudo 
de Aproveitamento do (a) jovem em forma de currículo para diversas empresas parceiras como: 
Itaú, Record, Porto Seguro dentre outras.

Abaixo seguem os contatos:

ESPRO - Associação de Ensino Social Pro�ssionalizante
Endereço: Rua Barão de Itapetininga 255 cj 614 - CEP 01042-001 - República - São Paulo - SP
Tel. 11 3124-7166
Site: www.espro.org.br

Lei que rege
LEI Nº 10.097 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
CLT - Art. 429 
“Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação pro�ssional."
Faixa etária para a Porto Seguro - (Para a lei é de 14 a 24 anos)
Acima de 16 anos - Ensino médio (completo ou em curso)

Qual a visão da empresa com relação a treinamento?
Acreditamos que as pessoas e a empresa se desenvolvem por meio dos treinamentos focados nos 
objetivos estratégicos da empresa. Temos programas de treinamento para os nossos funcionários, 
parceiros, clientes e comunidade.

Como as lideranças são formadas? Elas recebem treinamento? 
Os líderes recebem treinamentos internos institucionais e externos. Alguns cursos são especí�cos, 
conforme a necessidade dos líderes e do negócio em que atuam. Eles possuem apoio também dos 
consultores Internos de RH, além de orientações dos seus superiores. Buscamos líderes que tragam 
resultados, mas que também acreditem e contribuam com os valores e �loso�a da empresa.
Em 2013 lançamos a Rede de Liderança que é um projeto com conjuntos de ações de 
desenvolvimento especí�cas para líderes. As ações propostas possibilitam um plano personalizado 
e contínuo de desenvolvimento e colocam o líder como “dono” de sua carreira. Desta forma, o líder 
pode escolher, em alinhamento com seu gestor imediato, quais ações tem intenção de participar, 
considerando sempre: necessidade, interesse do líder e meritocracia. 

Como é realizado o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
Utilizamos algumas formas como:
• Entrevista com o líder e/ou solicitante;
• Entrevista e/ou questionário com os participantes; 
• Entendimento da solicitação por meio do processo de psicodrama, metodologia com 6 disciplinas 
e encontro de cocriação;

Outra forma é veri�car no início do ano quais são as metas da área e de que forma a área de 
treinamento pode auxiliar, assim elaborando uma agenda do semestre ou do ano. É possível 
também por meio da amostragem da gestão de desempenho da área, ou seja, veri�ca em quais 

competências o grupo precisa se desenvolver versus os projetos e monta-se um programa de 
desenvolvimento.

Como são planejados, aplicados e apurados os resultados dos treinamentos fornecidos? A 
empresa realiza treinamentos online?
Nem sempre conseguimos ter métodos para mensurar os resultados dos treinamentos, mas em 
todos aplicamos a avaliação de reação. Em alguns programas realizamos pré-teste e pós-teste ou 
avaliamos uma amostragem do conteúdo após um período de realização do treinamento. Temos 
cursos a distância desde 2004.

Quais são as necessidades de treinamento dentro da empresa? 
Temos treinamentos como gestão do tempo, liderança, formação de times, relacionamentos 
interpessoais, gestão de projetos e integração de novos colaboradores.

Qual o critério na empresa para desenvolver pessoas? 
Também são vários: lançamento de um novo produto, mudanças na Visão (esse ano teremos um 
grande movimento para apresentar a visão 2020), Missão e Valores (ocorreu em 2011), baixa 
performance da equipe, novas competências a serem aprendidas e /ou desenvolvidas.

Objetivo:
Campanhas

Treinamentos nas sucursais

Referente a treinamento e desenvolvimentos, quais as técnicas utilizadas presencialmente e a 
distância? 
Utilizamos várias técnicas e elas se enquadram ao tema do curso se é comercial, de gestão, 
conteúdo técnico, etc (exemplos de técnicas/metodologias; role play, jogos, dinâmicos), dentro do 
EAD na emprsa, hoje só utilizamos o e-learning, porém podemos trabalhar com fóruns, chats, 
comunidade, e-books, wikis, video e-learning, games, etc.

Quem realiza os treinamentos? 
Consultorias externas (diversas) para conteúdos técnicos e comportamentais e/ou instrutor/ 
multiplicador interno para os temas técnicos (conteúdos de produtos e sistemas).

Em relação ao treinamento, é dada a mesma importância na Sucursal? 
Sim, eles têm como apoio o consultor interno de RH que o ajuda a identi�car as necessidades de 
treinamentos e com o auxilio da área de Educação e Aprendizagem, proporcionam a melhor 
solução educativa.

Os treinamentos realizados na Matriz são aplicados nas Sucursais? 
Os conteúdos institucionais como Visão, Missão e Valores, 10 Competências, Diretriz de 
Atendimento, sim todos realizam. Existem necessidades de desenvolvimento 
diferentes/transversais e que precisam de programas de desenvolvimentos especí�cos para a 
necessidade da Sucursal /Matriz.

Em relação ao fato de o RH ser centralizado, esse formato de trabalho da Porto Seguro já 
ocasionou ou ocasiona algum tipo de con�ito de informações entre as Sucursais e Regionais? 
Pelo contrário, esse formato ajuda na padronização de informações, no que diz respeito aos 
assuntos institucionais.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: por convenção coletiva e por mérito.

Com relação à remuneração, a empresa além do salário acordados em contrato de trabalho a 
empresa fornece algum incentivo salarial acrescido à renda do colaborador por motivo de bom 
desempenho ou resultados atingidos?
Sim, algumas áreas trabalham com comissão, prêmio ou campanhas.

A empresa possui Programa de Participação nos Lucros e Resultados? 
Sim.

Qual a forma de coletar as informações para realização da análise e descrição de cargos e como 
é de�nida a titulação dos cargos? 
A coleta e análise de de�nição de cargo ocorrem por meio de preenchimento de formulário.

Ao realizar a classi�cação dos cargos e salários, a empresa baseia-se nos valores do mercado de 
trabalho ou aplica um percentual maior visando à competitividade? 
É baseado em valores de mercado

A empresa pode nos fornecer a descrição de cargos e salários geral ou de um setor, 
independentemente de mencionar os valores?
As descrições de cargo e salários são de uso exclusivo da área de Recursos Humanos e gestores das 
áreas.

Como a empresa está no cenário econômico atual? 
Consultar informações disponíveis no site da Porto Seguro, no link Investidores.

Como e quando é feita a pesquisa salarial e quais os tipos de aumentos aplicados pela empresa 
tanto para cargos operacionais como gerenciais?
A pesquisa pode ser realizada uma ou duas vezes ao ano dependendo do segmento. Aplicamos 
dois tipos de aumento salarial: convenção coletiva e mérito.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por função, na qual os funcionários recebem o 
mesmo salário pelas funções que desempenham?
Funcionários que desempenham a mesma função são remunerados de acordo com a faixa salarial 
a que o cargo pertence, podem existir diferenças dentro da faixa em virtude da performance 
individual.

A Porto Segura adota a prática de remuneração por competências, na qual o funcionário 
ganha por: habilidade prática e iniciativa? (Níveis da organização/ gerencia/ che�a).
A Porto Seguro não trabalha com remuneração por competências

Quais tipos de benefícios são oferecidos pela empresa?
PLR Participação nos Lucros e Resultados;
Assistência médica Porto/Mediservice;
Assistência médica – UNIMED;
Check Up;

Assistência odontológica;
Auxílio refeição;
Auxílio alimentação;
Aquisição de veículo;
Auxílio babá;
Auxílio creche;
Auxílio �lho de�ciente;
Auxílio bolsa de estudos;
Auxílio idiomas;
Convênio farmácia;
Seguro de vida;
Vale transporte;
Empréstimo consignado;
Previdência Complementar – Portoprev.

Em relação à condição física dos colaboradores, há algum trabalho de ginástica laboral? Qual 
foi o motivo da empresa decidir implantar um programa de qualidade de vida?
Em 2006, nosso ambulatório registrou uma quantidade considerável de afastamentos por 
doenças pro�ssionais, como LER. Após esta constatação, os responsáveis se reuniram com a 
diretoria no intuito de tentar encontrar alternativas que mudassem este cenário visando 

proporcionar aos funcionários e prestadores, orientações e medidas práticas pertinentes a saúde. A 
primeira ação foi a implantação de Ginástica Laboral e atividades especí�cas como Yoga, 
Relaxamento, Tai Chi Chuan e Dinâmica (atividades de integração e estímulo ao trabalho em equipe 
e motivação).

Algum tempo depois, vimos que outros fatores além de doenças ocupacionais in�uenciavam na 
saúde dos colaboradores e que era a questão de “bem-estar”. Percebemos que além de manter o 
corpo saudável e livre de doenças é importante também ter uma boa relação com as outras 
pessoas, ter capacidade de lidar com os sentimentos, gerenciar o stress e cuidar do lado espiritual. 
Não se trata de religião, mas sim de ver o ser humano a partir de seus sentimentos, suas 
necessidade suas expectativas em relação a si próprio e ao trabalho.

As atividades voltadas ao programa Qualidade de Vida chegaram a fazer parte das áreas 
Ambulatório, Educação e Aprendizagem e Benefícios, mas percebemos que estas ações 
necessitavam de mais atenção e que não seria possível tratar estes assuntos em paralelo às 
atividades destes departamentos. Com base nestes dados, em meados de 2006 a diretoria decidiu 
criar um departamento especí�co, cujo nome é RH Qualidade de Vida.

Quais os benefícios que o programa Qualidade de Vida oferece para os funcionários?
Como corporação, entendemos que cuidar da saúde e bem-estar de nossos funcionários está 
relacionado com uma parceria ganha-ganha, uma vez que pessoas felizes �cam mais motivadas, 

criativas e produtivas, além de melhorar também seus relacionamentos pro�ssionais e pessoais.

Qual o custo médio para implementar o programa Qualidade de Vida na empresa?
Depende muito do público e formato da ação. Atualmente o custo estimado de investimento está 
em torno de 8 milhões por ano.

O custo dos benefícios do programa Qualidade de Vida é descontado no pagamento dos 
funcionários?
Não. O que temos são algumas ações que possuem coparticipação dos funcionários. Entendemos 
que este tipo de modelo é importante, pois as pessoas passam a valorizar mais a ação. 

Após a implantação houve aumento da produtividade dos funcionários?
Sim. É comprovado pela Organização Mundial da Saúde que ações desta natureza mantêm 
funcionários saudáveis, motivados e além de reduzir o absenteísmo, diminuímos cerca de 30% de 
procura ambulatorial, 57% de afastamentos por LER / DORT, 64% de alívio das dores corporais e 
tivemos 78% de melhoria no relacionamento com os colegas de trabalho. 

Todos os funcionários da empresa obtêm os benefícios?
Além dos funcionários da empresa, o programa também abrange nossos prestadores de serviços.

Objetivo: 

Com o programa de Qualidade de Vida implantado na empresa, a motivação dos funcionários 
aumentou?
Sim e acreditamos que as pessoas estão satisfeitas com o programa, pois o tempo médio de 
permanência na empresa por livre vontade é de pelo menos quatro anos. 

Qual a quantidade de funcionários da empresa? 
Temos em torno de 14 mil funcionários e praticamente o mesmo número de prestadores que 
também são bene�ciados com os programas de Qualidade de Vida.

Houve outros ganhos com a implantação do programa de Qualidade de Vida?
Sim. Houve melhoria na saúde e no clima organizacional.

A empresa após a implantar o programa de Qualidade de Vida alcançou seus objetivos e 
metas?      
Sim, pois desde sua implantação há mais de 10 anos, porém desa�os sempre existirão com as 
novas gerações chegando com pensamentos, necessidades e desejos diferentes.  

Qual a preocupação da empresa com a qualidade de vida de seus funcionários?
Com a globalização, o aquecimento do mercado em seus diversos segmentos, as empresas sentem 
a pressão de se tornarem mais competitivas e, consequentemente, buscam mais resultados. Esta 

situação por sua vez, faz com que exijam cada vez mais dos funcionários o que aumenta a pressão 
por resultados. 
Diante deste cenário, sabemos que a empresas e as pessoas não são indivíduos isolados. Esta 
busca na melhora de qualidade de vida cria uma cultura mais saudável para o bem das duas 
partes e consequentemente a busca de resultados mais positivos para todos. Uma empresa 
saudável é formada por pessoas saudáveis. 

Dentre as atividades da área de Qualidade de Vida, destacam-se:
Ginástica laboral e atividades especí�cas como Yoga, Relaxamento, Tai Chi Chuan e dinâmica para 
integração das pessoas. Dança de salão, Zumba, Pilates, Artes marciais e salão de jogos.

Bazares promocionais - com a venda de produtos mais baratos para funcionários e comodidade 
do espaço (datas comemorativas).

Conhecendo a Porto - evento para os �lhos de funcionários, que vão aos departamentos para 
conhecer o ambiente de trabalho e depois tem atividades especí�cas, sempre trazendo assuntos 
educativos como responsabilidade social e ambiental.

Corridas - temos um grupo de corridas e caminhadas com cerca de 200 participantes por mês. A 

Porto Seguro subsidia 50% do valor da inscrição dos interessados. 

Semana da Saúde - com a abordagem em diversos temas sobre cuidados com a saúde, orientação 
de pro�ssionais de educação física, acupuntura auricular e quick massage. Hoje este evento é 
realizado em parceria com a área de Ambulatório.

Festa da Lembrança - homenageia os funcionários com a participação de familiares. São 
homenageadas as pessoas que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

A empresa promove programas de promoção da saúde e prevenção das doenças? Quais?
A Porto Seguro dispõe de uma equipe de Segurança do Trabalho que é responsável pela 
prevenção de doenças e pela promoção da saúde dos funcionários. Por meio dos programas de 
prevenção de riscos ambientais e de controle médico de saúde ocupacional, a equipe realiza o 
acompanhamento da saúde dos funcionários, monitorando exames médicos ocupacionais, 
cumprindo as formalidades previstas em lei, detectando precocemente as patologias e 
determinando os tratamentos adequados. Os movimentos de mapeamento de saúde preconizam 
as campanhas de prevenção a serem instituídas na empresa, visando o bem-estar geral e a redução 
do absenteísmo. Além disso, a equipe faz uma análise dos riscos e treinamentos ocupacionais e – 
em sinergia com a Medicina Ocupacional – estabelece ações visando a constante melhoria das 
condições de trabalho.

Os programas atuais são:
Programa perder para ganhar- destinado a obesidade mórbida
Programa de reeducação alimentar- Vigilantes do peso
Programa de vacinação contra a gripe
Programa de Hipertensão
Prevenção a diabetes e doenças vasculares
Prevenção a hipertensão
Semanas da saúde
Semana de Saúde bucal
Semana da Boa visão
Semana de prevenção de acidentes
Gestar- Programa para gestantes


