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AIG apresentou o mercado de seguros para jovens 

profissionais 
 

SÃO PAULO, BRASIL, 03 de Outubro de 2014 – A AIG, líder mundial em seguros 

gerais, patrimoniais e de responsabilidade civil, esteve presente em diversas feiras de 

estudantes para apresentar o mercado segurador e suas oportunidades oferecidas 

para jovens profissionais.     

O setor que possui vagas de empregos para diversas áreas, ainda não é amplamente 

conhecido pelos jovens. Por este motivo, a AIG participou de eventos dentro de 

universidades e apresentou aos estudantes as oportunidades de carreiras que podem 

ser construídas no segmento e também na AIG. 

“Durante as feiras, tivemos a chance de mostrar aos jovens que diversas carreiras são 

desejadas no nosso setor e que o mercado de seguros pode ser um ótimo local para 

se construir uma carreira longa e bem sucedida”, afirma Nélia Soares, Diretora de 

Recursos Humanos da AIG Brasil.  

Diversas profissões encontram oportunidade no setor de seguros, pois é um segmento 

que demanda expertise de diversas áreas. Advogados podem trabalhar na parte 

jurídica das Companhias, engenheiros na avaliação de riscos, e profissionais de 

comunicação, como os graduados em marketing e jornalismo, podem ocupar posições 

do departamento de comunicação das empresas. Já para a área de ciências atuariais, 

o profissional analisará e quantificará o risco presente nas operações, avaliando as 

possibilidades de danos e perdas da empresa. 

No total, 21.000 alunos passaram pelas feiras que aconteceram na Universidade 

Federal do ABC (UFABC), na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli USP) e na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

### 

AIG no Brasil 

Líder em diversas linhas de negócios, a AIG no Brasil atua há mais de 60 anos. Conta com 

uma equipe composta por mais de 400 colaboradores e possui um portfólio completo de 
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seguros para pessoas físicas e jurídicas, além de empresas que oferecem soluções de 

resseguros, consultoria e serviços. Mais informações, visite o site: http://www.aig.com.br/ 

Sobre a AIG 

American International Group, Inc. (AIG) é uma organização de seguros líder internacional que 

serve clientes em mais de 130 países. Empresas da AIG servem clientes comerciais, 

institucionais e individuais através de uma das mais extensas redes mundiais de propriedades 

e responsabilidade civil de qualquer seguradora. Além disso, empresas da AIG são os 

principais provedores de seguros de vida e serviços de aposentadoria nos Estados Unidos. As 

ações ordinárias da AIG estão listadas nas Bolsas de Nova Iorque e Toquio. 

Informações adicionais sobre a AIG podem ser encontradas em www.aig.com | YouTube: 

www.youtube.com/aig | Twitter: @AIG_LatestNews | LinkedIn: 

http://www.linkedin.com/company/aig 

AIG é o nome de marketing mundial para propriedades e responsabilidade civil, vida e 

aposentadoria, e as operações de seguros gerais da American International Group, Inc. Para 

mais informações, por favor, visite nosso site www.aig.com.  Todos os produtos e serviços são 

escritos ou fornecidos por subsidiárias ou afiliadas da American International Group, Inc. 

Produtos ou serviços podem não estar disponíveis em todos os países, e a cobertura está 

sujeita a linguagem política atual. Produtos de  não-seguros e serviços podem ser prestados 

por terceiros independentes. Certas coberturas property-casualty podem ser fornecidas por 

uma seguradora de linhas excedentes. Seguradoras de linhas excedentes geralmente não 

participam dos fundos de garantia do estado, e os segurados não são, portanto, protegidos por 

tais fundos. 
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