
Área Local Cursos Descrição 

CONTROLADORIA São Paulo

Administração de Empresas 
Atua na prestação de serviços nas áreas de controladoria, 

contábil e tributária.
Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

CONTROLES INTERNOS São Paulo

Ciências Econômicas Área que atua nos controles internos da Corporação, 
estabelecendo objetivos e mecanismos que possam 
assegurar as melhores práticas para conformidade 

(compliance) com as legislações aplicáveis, políticas e 
normas internas e gerenciamento de riscos.

Administração de Empresas

Direito

Ciências Contábeis

DESENVOLVIMENTO 
DE ATENDIMENTO

São Paulo

Administração de Empresas Responsável pela formação e desenvolvimento de 
operadores; proporciona  apoio às  diversas operações 
(atração, contratação e desenvolvimento de pessoas) . 

Atendimento Pessoal. 

Estatística

Matemática

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
RELAÇÃO COM INVESTIDORES

São Paulo

Administração com ênfase em Finanças

Apoio RI e PE. Consultores para as áreas de negócios. 
Sugere modelos de análises de planejamento. Apoio ao 
desenvolvimento  e planejamento estratégico das áreas. 

Interação com toda Corporação. 

Administração de Empresas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Engenharias de Produção

Estatística 

Relações Internacionais

PORTO SAÚDE São Paulo

Administração de Empresas

Área de produto focada na aceitação de risco, precificação 
do produto, sinistro das contas médicas, auditoria e 

pagamentos do saúde.

Ciências Econômicas

Direito

Engenharia de Produção

Marketing

PORTO SERVIÇOS São Paulo

Administração com ênfase em Recursos 
Humanos

Prestação de serviços de terceirização para condomínios e 
empresas.

Administração de Empresas

Ciências Econômicas

Direito

Psicologia

PORTO SOCORRO São Paulo

Administração com ênfase em Marketing

A área destina-se a criação e comercialização de serviços 
de assistência.

Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda, Relações Públicas)

Marketing 

PORTOPAR São Paulo

Administração de Empresas
ASSET  que se encontra entre as 20 maiores , possui  8 

bilhões e meio sob gestão – Produtos  tradicionais  e 
modernos; futuramente será uma Asset independente. 

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Áreas de atuação



PRECIFICAÇÃO E GESTÃO 
DE PORT FOLIO

São Paulo

Administração de Empresas Responsável pela gestão do processo de renovações da 
carteira de seguro auto da corporação, atuando de forma 

corporativa para as 3 empresas (Porto Seguro, Itaú e Azul), 
bem como pelo processo de de análise, estruturação, 
implementação e acompanhamento das políticas de 
posicionamento e elasticidade de preços das 3 Cias. 

Responsável também pela gestão das informações da carteira 
(produção, operação e sinistros) do automóvel/residencial, 

suportando a corporação nas decisões estratégicas e na 
identificação de desvios e de oportunidades de atuação.

Ciências Atuariais

Ciências Econômicas

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Estatística                                    
Matemática 

PROCESSOS DE ATENDIMENTO São Paulo
Estatística                                    
Matemática

A área é responsável por Indicadores e Custos e fornece 
informações das áreas de atendimento para os clientes e 

lideranças. Indicadores financeiros, operacionais, negócios e 
processos referentes ao atendimento dos produtos da 

Corporação. 

PRODUÇÃO São Paulo

Administração com ênfase em Marketing

Suporte para sucursais em todo país, atua na área comercial.

Administração de Empresas

Comunicação e Marketing

Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda) 

Marketing

Propaganda 

Propaganda e Marketing 

PRODUTO AUTO São Paulo

Administração com ênfase em Marketing 

Desenvolvimento do produto automóvel, buscando inovação e 
competitividade de mercado.

Administração de Empresas

Ciências Econômicas

Comunicação e Marketing

Estatística

Marketing

Propaganda e Marketing 

RESSEGUROS São Paulo

Área alocada na gerência de Atuária e Estatística, que tem 
como objetivo estimar riscos, prover proteção às 

carteiras/negócios e patrimônio da Corporação, a partir de 
estudos e implantação de planos de resseguros, agregando 

competitividade e rentabilidade às linhas de produtos 
comercializados. O resseguro é o repasse de seguros de 
grandes riscos à empresas de resseguros para minimizar 

possíveis riscos da Seguradora. É uma operação financeira 
entre uma Seguradora e uma resseguradora em que a 

primeira transfere à 2ª., parte de seus riscos cobertos, por 
uma apólice de Seguro; se ocorrer um sinistro, ambas dividem 

os prejuízos. 

Ciências Atuariais                                   
Estatística                      
Matemática

RECURSOS HUMANOS
DESENVOLVIMENTO

São Paulo

Administração com ênfase em Recursos 
Humanos

Atua com o desenvolvimento da corporação, reproduzindo a 
missão, visão e filosofia da empresa.

Administração de Empresas

Pedagogia

Psicologia



RECURSOS HUMANOS
EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM

São Paulo

Administração com ênfase em Recursos Humanos

A área possui foco na educação corporativa, com o 
objetivo de tornar-se referência dentro da corporação.

Administraçãode Empresas 

Pedagogia

Psicologia

RECURSOS HUMANOS
SISTEMAS

São Paulo

Administração de Empresas

Atua nas áreas de indicadores e sistemas de RH.

Administração com ênfase em Análise de Sistemas

Administração com Ênfase em Sistemas da 
Informação 

Análise de Sistemas 

Ciências da Computação

Engenharia da Computação

Informática 

Processamento de Dados

Sistemas de Informação

Tecnologia da Informação

SINISTRO São Paulo

Análise de Sistemas

Área estratégica e tática do sinistro atua com análise de 
processos e sistemas, o reporte é focado para os 

gestores  e diretoria da área. Apóia os processos das três 
seguradoras Porto, Azul e Itaú.

Ciências Atuariais

Ciências da Computação

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Estatística

Informática 

Matemática

Processamento de Dados

Sistemas da Informação

Tecnologia da Informação 


