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AIG promove fórum de discussão sobre a inclusão de negros no 

mercado de trabalho 

Fernando Ciupka 

 

 

Encontro que marca o lançamento do grupo de Diversidade Étnico-racial Consciente da AIG conta com 

representantes da Dow, FGV e Demarest Advogados como painelistas 

Em mais uma iniciativa voltada ao debate sobre inclusão e representatividade, a AIG promove, na próxima 

quinta-feira, 5, o Fórum de Diversidade Racial AIG - Barreiras Econômicas e Sociais para Inclusão de Negros 

no Mercado de Trabalho. O evento será realizado das 9h às 11h, no Hotel Radisson Vila Olímpia, em São 

Paulo. 

https://www.segs.com.br/seguros/189029-aig-promove-forum-de-discussao-sobre-a-inclusao-de-negros-no-mercado-de-trabalho
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Idealizado por funcionários da AIG, o fórum marca o lançamento do Grupo Diversidade Étnico-racial 

Consciente da seguradora (ou DÆRC) ao mercado, cujo objetivo é incentivar a inclusão e desenvolvimento 

profissional de pessoas negras e pardas, estabelecer relações com instituições focadas na questão racial, 

fomentar o conhecimento sobre a realidade desta população no Brasil e encorajar ações de cidadania 

corporativa direcionadas para estes fins. Os painelistas confirmados para este primeiro evento são Robson 

de Oliveira, Advogado da Demarest Advogados; Thays Cristina dos Santos, Technical Specialist & GAAN 

(Global African Afinity Network) Leader da Dow; Hure de Andrade, Diretor Comercial da Dow Coating & 

Construction, Monomers and DPA – Brazil; e Thiago Amparo, Coordenador de Diversidade da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e colunista do jornal Folha de S. Paulo. 

"Estamos felizes em reforçar as discussões de diversidade na AIG, com mais um grupo de funcionários 

engajados, desta vez à causa racial. Além de promover encontros como esse, em que teremos a oportunidade 

de trocar conhecimento com profissionais de outros segmentos e impactar positivamente nossa equipe 

interna e parceiros de negócios, também procuramos atuar na comunidade, com ações de conscientização e 

apoio às pessoas negras e pardas para fomento à autoestima e capacitação", explica Jorge Sousa, Especialista 

em Negócios Públicos da AIG e líder do DÆRC. 

Antes da organização do fórum, o DÆRC já realizou diferentes iniciativas, inclusive voltadas à comunidade. 

No início do ano, os membros do grupo e aliados receberam alunos negros do ensino fundamental de uma 

escola pública para apresentar o dia a dia em uma empresa e mostrar-lhes diferentes oportunidades de 

carreira para ampliar sua consciência de pertencimento e visão de futuro. O grupo também promoveu um 

trabalho de conscientização entre os funcionários sobre a situação da mulher negra no Brasil, com destaque 

à sua vulnerabilidade frente à violência e desemprego. 

Na AIG, o DÆRC é um grupo de diversidade que nasce alinhado com outros cerca de 130 grupos em todo o 

mundo. No Brasil, ele completa, ao lado do Women@Work (WOW) Mulheres e Aliados e Diversitas LGBTI e 

Aliados, um time de funcionários responsáveis pela condução de atividades e programas específicos voltados 

ao desenvolvimento de uma consciência de inclusão e representatividade na AIG, como foco em um ambiente 

de trabalho e sociedade mais igualitário e de respeito, em que cada um pessoa possa ser ela mesma, 

independentemente da sua orientação sexual, identidade de gênero, cor de pele ou origem. 

O Fórum Diversidade Racial AIG é um evento aberto aos interessados em discutir a temática, funcionários 

AIG, corretores parceiros e demais profissionais do segmento de seguros. As vagas são limitadas, e a inscrição 

pode ser feita clicando aqui. 

Sobre a AIG 

A American International Group, Inc. (AIG) é uma das organizações líderes no mercado securitário 

internacional. Com 100 anos de experiência, as empresas do grupo, atualmente, oferecem uma ampla gama 

de seguros de responsabilidade civil e patrimonial, produtos de aposentadoria e outros serviços financeiros 

a clientes em mais de 80 países e jurisdições. Essa oferta diversa inclui produtos e serviços que auxiliam as 

empresas e pessoas a proteger seu patrimônio, gerenciar riscos e ter mais segurança na aposentadoria. As 

ações da AIG são cotadas nas bolsas de valores de Nova Iorque. 

Informações adicionais sobre a AIG em www.aig.com e www.aig.com/strategyupdate | YouTube: 

www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGInsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Estas 

referências, com informações adicionais sobre a AIG, foram incluídas a título de colaboração e a informação 

contida nesses sites não estão incorporados a este press-release como referências. 
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AIG é o nome comercial das operações globais de seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, vida e 

aposentadoria e seguros em geral da American International Group, Inc. Para obter mais informações, visite 

nosso website no endereço www.aig.com e www.aig.com.br. Todos os produtos e serviços são executados 

ou fornecidos por subsidiárias ou afiliadas da American International Group, Inc. É possível que nem todos os 

produtos ou serviços estejam disponíveis em todos os países, e a cobertura do seguro é regida pelo próprio 

texto da apólice. Certos produtos e serviços que não sejam relacionados a seguros podem ser oferecidos por 

provedores de serviços independentes. É possível que determinadas coberturas patrimoniais e de 

responsabilidade civil sejam oferecidas por uma seguradora de linhas excedentes. Geralmente, as 

seguradoras de linhas excedentes não participam dos fundos de garantia do estado e, portanto, não são 

protegidas por tais fundos. 

 

 

 

 

 
 

 


