
ÁREA Local CURSOS DE FORMAÇÃO DESCRIÇÃO DAS ÁREAS

Diretoria Litoral Paulista Santos Direito

Unidade de negocio localizada no Litoral com o objetivo de 

angariar negócios para a Corporação, composta por uma 

estrutura administrativa, de marketing e comercial. 

Gerência de Operações São Paulo Engenharias (Civil e Elétrica).

Área que tem como objetivo ser um ser agente de inovação 

e de integração na concepção das soluções de negócio, 

garantindo a entrega com agilidade e com qualidade os 

serviços de TI e assegurar sua estabilidade, contribuindo 

para os resultados da corporação. Responsável pela 

manutenção de equipamentos existentes como 

elevadores,grupos geradores, ar condicionado,sistemas 

elétricos e hidráulicos.

Portoseg - 

Cartão/Planejamento e Gestão 

de Carteiras

São Paulo
Engenharias (Automação, Controle 

e Produção).

Empresa da Corporação responsável pela concessão de 

linhas de financiamento e crédito, oferecendo ao mercado 

uma melhor alternativa para aquisição de bens e serviços, 

com atendimento diferenciado, condições competitivas e 

benefícios exclusivos. Tudo com a agilidade e a segurança 

que o negócio exige.

Vida e Previdência São Paulo

Administração de Empresas, 

Ciências Atuariais, Ciências 

Econômicas, Administração com 

ênfase em Finanças, Engenharias 

(de Produção, Industrial, Elétrica, 

Eletroeletrônica e Eletrônica) 

Estatística, Matemática e Marketing. 

Área  responsável por segurar vidas e propiciar soluções de 

renda complementar por meio de serviços que superem 

expectativas. Cria oportunidades comerciais entre a Cia, o 

corretor e o cliente, visando um diferencial no atendimento e 

na prestação de serviços, viabilizando através de nossos 

produtos as melhores condições de mercado.

Produção Grande São Paulo São Paulo

Administração de Empresas, 

Ciências Econômicas, Comunicação 

Social(Publicidade e Propaganda), 

Estatística, Matemática e Marketing.

Área responsável por propiciar apoio e suporte aos 

Comerciais e aos Administrativos, disponibilizando 

informações de gestão, visando os objetivos empresariais. 

Controla a rentabilidade das unidades de negócios e seus 

representantes a fim de agilizar e viabilizar suas operações; 

fornece informações com base em dados de todos os 

produtos e empresas da Corporação; cria mecanismos de 

análise para dar suporte às Unidades de Negócios; controla 

campanhas com o objetivo de conciliar o crescimento da 

produção e resultados.

Porto Socorro São Paulo

 Administração com enfase em 

Marketing, Adminitração de 

Empresas, Comunicação Social 

(Publicidade e Propaganda), 

Marketing, Propaganda e Marketing.

Área responsável por prestar serviços com eficiência e 

agilidade, de forma personalizada, minimizando os 

prejuízos, garantindo a satisfação dos clientes, corretores e 

parceiros, a custos competitivos.

Informática São Paulo

Administração de Empresas, 

Ciências da Computação, 

Engenharias (Computação e 

Eletrônica), Sistemas da 

Informação.

Área responsável por disponibilizar informações confiáveis e 

acuradas de forma simples, permitindo a rápida e assertiva 

tomada de decisão. Atende às solicitações, registra 

ocorrências e dá suportes iniciais aos colaboradores, 

garantindo o atendimento das solicitações dentro de prazos 

pré-determinados. Define, controla e implementa 

metodologias para desenvolvimento de projetos com 

qualidade e planejamento. Planeja e executa projetos de 

testes. Administra e zela pelo processo de controle de não-

conformidades em projetos.

Superintendência de Sinistro São Paulo

Engenharias (Controle, e 

Automação, Computação,   

Industrial, Mecatrônica, Produção) e 

Estatística.

Área responsável pela análise e vistoria de processos de 

perdas, roubos e danos de bens de Segurados que mantém 

suas apólices de  seguros com a Corporação Porto Seguro.

Diretoria Jurídica São Paulo  Direito

A área tem como objetivo prestar assessoria proativa, ágil e 

com capacidade jurídica, garantindo informações seguras e 

confiáveis, influenciando na melhoria dos processos e 

negócios das empresas do grupo.

Informações sobre as Áreas de Atuação



Responsabilidade Social e 

Ambiental
São Paulo

Gestão Ambiental e Engenharia 

Ambiental

Área responsável por realizar um desenvolvimento de 

sustentabilidade com foco na Corporação, comunidade na 

qual está inserida e demais públicos de interesse.

Controladoria São Paulo Ciências Contábeis

Área reponsável pela apuração e publicação de despesas por 

centro de custos e por contas; atribuição e alocação de 

despesas administrativas por produto e por empresa; gestão 

e publicação de resultado por empresa, sucursal, produto, 

carteira, ramo e modalidade (em intranet); apoio aos 

gestores de produtos, áreas Corporativas e das empresas 

nas análises dos resultados; apresentação mensal dos 

resultados da Corporação para alta direção.

Auditoria São Paulo

Administração de Empresas, 

Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas.

Área que  tem como atividade principal, prestar assessoria à 

administração e às áreas no alcance dos objetivos e metas 

de negócios, alinhada às estratégias, missão e valores da 

Corporação, atuando na análise dos controles exercidos 

sobre os riscos operacionais e sistêmicos.

Transportes São Paulo

Administração com enfase em 

Logistica, Administração de 

Empresas, Gestão em Logísitca. 

Área responsável por assumir e administrar riscos de 

transportes de cargas, promovendo o crescimento dos 

produtos com rentabilidade.

Controles Internos São Paulo

Administração de Empresas, 

Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas. 

Área que zela pelos processos de controles corporativos, 

estimulando e apoiando as áreas da Corporação no 

cumprimento da legislação, controle dos riscos e 

monitoramento das atividades e negócios.

Atendimento São Paulo Administração de Empresas

A área tem como principais atividades, prover soluções, 

apoiar ações e zelar pelo padrão de excelência nos 

atendimentos da Corporação. Composta por uma equipe que 

atua como consultora de atendimento para todas as áreas 

de atendimento da Corporação, fortalecendo e mantendo o 

diferencial da Corporação no mercado, por meio de soluções 

criativas e inovadoras. Para tanto, disponibiliza informações 

e ferramentas que permitem aos gestores ter uma atuação 

interligada e proativa nas questões relacionadas ao 

atendimento. Desenvolve e mantém relações positivas, por 

meio de comunicação assertiva com seus parceiros e com 

clientes internos e externos.

Isa+r - Jurídico Direito

Isa+r -Residencia Engenharia de Produção

Isa+r - Controladoria

Administração de Empresas, 

Administração com ênfase em 

Finanças, Ciências Econômicas e 

Direito.

Isa+r - Canal Banco Administração de Empresas

Isa+r - Sinistros Engenharia Mecânica

Portopar São Paulo Ciências Econômicas

Empresa especializada em gestão de recursos e assessoria 

financeira. Fundada em 1996, possui hoje uma posição 

destacada como uma das maiores gestoras independentes 

do país, com volume superior a R$ 7,6 bilhões de reais sob 

gestão e atuação destacada nos segmentos de investidores 

institucionais, private e varejo.

Unidade de negócios responsável pela distribuição de 

produtos da corporação Porto Seguro (Porto Seguro, Itaú e 

Azul) em todas as áreas do conglomerado Itaú e pelos 

produtos de seguros Itaú de Auto e Residência

São Paulo


