
História da Punch 

Fundada em 1936, a Punch Seguros foi originada com o nome de "Afif 
Comissária de Seguros". Em 1974 a Corretora estava atenta as exigências 
do mercado e passou a se chamar "Manancial Corretora de Seguros". 
 
Em 1997 a Manancial passa a se chamar PUNCH CORRETORA DE 
SEGUROS, seguros feito com a força de uma marca. 
 
A partir de 2001, a Punch começa a diversificar sua atuação, passando a 
focar, também, o seguro em concessionárias de veículos, oferecendo neste 
setor, produtos diferenciados em vendas, gerenciamento e treinamento que 
levou a Punch à condição de ser uma das maiores corretoras do país nesse 
segmento. 



Graças a sólidas parcerias com as maiores e melhores seguradoras do país, 
desenvolvendo produtos, adequando-os aos diferentes setores de atividade, 
a Punch pode oferecer o melhor serviço em seguros corporativos, serviços 
de administração de riscos, seguros de garantia estendida, programas de 
benefícios, afinidades, seguros massificados entre outros.  
 
Contando com uma equipe de colaboradores altamente treinada e 
experiente a Punch orgulha-se de poder oferecer sempre o melhor serviço 
em seguros. 

História da Punch 



Parceiros 

Clientes 



Missão 

Garantir aos clientes, parceiros e colaboradores, produtos e 

serviços que proporcione segurança, qualidade e bem-estar, 

utilizando alta tecnologia no gerenciamento e administração 

de seguros, buscando maximização de resultados, crescimento 

e liderança do mercado. 



Ser referência na administração de carteira de seguros de 

concessionárias de automóveis e caminhões, através de alta 

tecnologia, excelência em atendimento com constante 

investimento em pessoas, além de expandir nossos negócios 

nos demais ramos, através de outros canais de vendas. 

Visão 



Valores 

Humildade, cooperação, transparência e respeito  

no relacionamento entre os funcionários e com os clientes.  

Nossos negócios são pautados em conhecimento técnico, 

objetividade, idoneidade e qualidade. Formar pessoas  

com compromisso ético e qualificação profissional. 



Educacional 

Automóvel 

Saúde 

Vida 

Fiança 

Locatícia 

Concessionária 

Transportes 

Empresarial 

Odontológico 

Residencial 

Produtos 



Filial Porto Alegre 
Roberto Caldeira 

Filial Campinas 
Maristela Brito 

Filial Vale do Paraíba 
Solange Santos 

Filial Ribeirão Preto 
Paulo Rodriguez 

A Punch está presente em algumas regiões do País, oferecendo todos os 
tipos de Seguros e atuando em Concessionárias. Segue abaixo nossas filiais: 

SP 

RS 

Filiais 



Experiência 
O contrato de trabalho inicia-se com 45 dias, podendo ser 
prorrogado por mais 45, sendo que nesse período o 
colaborador será avaliado pelos seus supervisores e equipe 
de trabalho. 

Pagamento de salário 
Dia 15 adiantamento de 40% do valor do salário. 
Dia 30, ou último dia útil do mês, 60% do valor do 
salário e os devidos descontos. 

Contrato de Trabalho 

Triênio 
R$ 82,30 a cada três anos trabalhados na Punch. 



Vale Refeição 
 
Vale Alimentação 
 
Vale Transporte 
 
Seguro de Vida 
 
Assistência Médica 
 
Assistência Odontológica 
 
Auxílio Creche 
 
Auxílio Farmácia 

Benefícios 



Matriz: 2ª a 6ª das 8h30 às 17h30 com 01h00 
de intervalo. 
 

Filiais e Concessionárias: Definido de 
acordo com a necessidade do local de trabalho. 

Até 02h00 diárias: Adicional de 55% 

Acima de 02h00 horas diárias: Adicional de 100% 

Domingos e Feriados: Adicional de 100% 

Horário de Trabalho 

Horas Extras 

A Hora Extra só poderá  
ser realizada após autorização  

do supervisor. 



Atrasos injustificados: Em casos de atrasos 
superiores a 40 minutos em uma semana, 
haverá também o desconto do DSR. 

Horário de Trabalho 

Atrasos 

Atrasos injustificados  
superiores a 30 minutos no mês  

serão descontados. 

Faltas 

Faltas injustificadas: Além do dia, será descontado também o DSR. 



20 dias de descanso e 10 dias trabalhados 

As férias são concedidas após 12 meses de trabalho.  
Opções: 

Férias 

Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário 
 
Os colaboradores que gozarem férias entre os meses de Fevereiro e 
Novembro, poderão solicitar o adiantamento da 1ª parcela do 13º salário 
no pagamento das férias. 

30 dias de descanso 



Normas Internas 

Cumpra pontualmente  
o seu horário de trabalho. Caso se atrase ou  

precise faltar, avise seu superior o mais  
rápido possível. 

Cuide bem de seus equipamentos  
de trabalho. Desligue o computador e o monitor, 

guarde documentos antes de sair, evitando  
deixá-los sobre a mesa. 

É terminantemente proibido comer  
nas mesas, para isso dirija-se à copa. 

Não é permitido almoçar  
na copa, ela não tem estrutura  

para refeições. 



Para segurança, as ligações de todos departamentos são gravadas. 

Telefonia 

Evite ligações para telefones celulares. Elas são bem mais caras e a empresa 
faz controle de ramais e ligações. 

Seja gentil com seu colega, e ao perceber que o mesmo não está na mesa, 
atenda sua ligação. 

Se a ligação não for para você, transfira para o ramal desejado. 



O Skype é disponibilizado para tratativas de assuntos relacionados ao 
trabalho, não devendo ser utilizado para assuntos pessoais. 

TI 

Mensagens a serem enviadas a todos os usuários, como informativos, devem 
passar por análise prévia do Departamento de Comunicação. 

Não é permitido o acesso a e-mails particulares (Hotmail, Gmail e outros) e 
sites de relacionamento (Facebook e outros). 

Utilize a Internet somente para assuntos 
relacionados ao ambiente de trabalho. 

  

Utilize a assinatura eletrônica oficial, não crie 
mensagens finais. 

Não altere o Plano de Fundo da área de trabalho. 


