
Queremos crescer juntos e contribuir para o desenvolvimento dos 
seus negócios! 

 
www.aig.com.br/portaldocorretor 
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1. Apenas grandes multinacionais brasileiras     
podem contratar um programa mundial? 
Não, pode ser feito por qualquer empresa, de qualquer tamanho. 

2. Existe um número mínimo de países?  
Não, basta que a empresa tenha operação em outro país além do Brasil. 

3. O corretor precisa fazer parte de uma rede 
global? 
Não, a maioria dos países não exige corretor local. 

4. É difícil entender sobre como atuar em outros 
países? 
Não, na AIG oferecemos inúmeras ferramentas de apoio a corretores.  

5. O controle do processo é feito apenas pela 
AIG? 
Não, o portal myAIG permite ao corretor monitorar a emissão e fazer download das 
apólices, além de acompanhar o pagamento do prêmio. 

6. Existem vantagens para o corretor, mesmo que 
não ganhe comissão nos outros países? 
Sim, são inúmeras! 

www.aig.com.br/empresas/programas-mundiais 
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Queremos desmistificar os Programas Mundiais a partir do Brasil.  
Entenda mais sobre o assunto! 
 

Simplificando os Programas Mundiais 

Auxiliar o cliente na migração para uma estrutura centralizada de gestão de seguros 
globais traz inúmeras vantagens ao corretor, tais como a maior retenção do cliente, um 
posicionamento mais estratégico, blindagem em relação à concorrência, oferecimento 

de soluções inovadoras, bem como acesso direto aos tomadores de decisão. 
 

CONTE COM A AIG! 


