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Lojas Help! integram uma ampla rede de atendimento presencial com os clientes do banco Bmg
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N as quase cinco décadas de atu-
ação no mercado brasileiro de 
seguros e produtos financeiros, 

a Wiz experimentou diversas transfor-
mações nos seus negócios em busca de 
valorização e inovação. Nessa história, as 
parcerias com outras empresas sempre 
tiveram papel fundamental, mas em es-
pecial nos últimos três anos assumiram 
o protagonismo na estratégia de cresci-
mento inorgânico, centrado em identificar 
oportunidades de rentabilização em no-
vas operações. 

A mais recente – e muito celebrada 
– das parcerias da Wiz, anunciada em 
agosto deste ano, é com o banco Bmg, 

por meio da aquisição de 40% de sua 
corretora, para alavancar a distribuição 
dos produtos financeiros e seguros co-
mercializados nos canais da instituição 
financeira. Com a união, a empresa vai 
somar à Bmg Corretora de Seguros 
com aportes em tecnologia comercial 
omnichannel, em engajamento de equi-
pes de vendas, na adoção de modelos 
de oferta qualificada aos clientes e na 
ampliação de portfólio.  

Com 90 anos de história, o Bmg tem 
uma grande carteira de produtos e 
serviços voltados à popularização das 
soluções financeiras no Brasil e os dis-
tribui por meio de uma estratégia “figi-

tal”, que une canais físicos aos digitais.  
A instituição se relaciona com seus 
mais de 4,5 milhões de clientes por 
meio de ampla rede de atendimento 
presencial – 822 lojas de crédito Help! 
e mais de 2 mil correspondentes bancá-
rios pelo país – e digital, que se integra 
aos demais canais. 

A CEO do Bmg, Ana Karina  
Bortoni, acredita que a entrada da 
Wiz no capital da Bmg Corretora for-
talece a estratégia da operação de 
seguros, importante para o conglo-
merado como um todo. “Queremos  
catalisar esse negócio, com as dife-
rentes unidades (do grupo Wiz) olhan-

Parceria catalisa operação de seguros no Bmg
Wiz se une à Bmg Corretora de Seguros para escalar venda de seguros nos canais “figital” do banco  
e reforça estratégia em busca de novas operações com potencial de rentabilização
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do mais especificamente para o que  
é o racional dele e para o potencial  
de sinergia”, diz.

Segundo a executiva, as duas em-
presas têm afinidades estratégi-
cas e um grande dinamismo. “Essa  
associação é muito benéfica e fa-
vorável à transformação do Bmg,  
de avanço tecnológico e proces-
sos robustos. Apesar de já termos  
complementaridade, a Wiz vem tra-
zendo aportes para que a parceria seja 
ainda mais relevante. Isso faz com que  
a Bmg Corretora fique muito mais forte, 
tanto no portfólio quanto no atendimen-
to ao cliente”, explica. 
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Solução integral
Líder do processo de integração das 

duas empresas e agora CEO da Bmg Cor-
retora de Seguros, Renato Terzi, diz que a 
visão da sociedade é situar o Bmg como 
um importante ator do segmento de segu-
ros. “Com a expertise acumulada da Wiz 
em bancassurance, vemos a oportunida-
de de fazer com que a corretora passe a 
ser a solução integral de seguros e torne 
os resultados desse negócio relevantes 
para o Bmg, posicionando-o, perante os 
clientes e o mercado, como um fornece-
dor natural desses produtos”, detalha. 

Para isso, além das tecnologias de 
gestão comercial multiplataforma, “que 
levam ferramentas para que o vendedor 
consiga fechar negócio lá na ponta”, 
diz Terzi, a Wiz traz à corretora meto-
dologias de engajamento de times de 
vendas, por meio da solução Wiz Enga-
gement. “Nós temos canais bem esta-
belecidos, com equipes que recebem 
treinamentos, têm boa comunicação e 
abordagem fluida e padronizada. Mas 
contamos com o conhecimento da Wiz 
em seguridade para aprender como 
essa abordagem pode impulsionar os 
resultados”, adianta Ana Karina. 

Na direção desses objetivos, outra 
contribuição da Wiz é a implementação 
de um modelo que viabilize maior quali-
ficação nas ofertas feitas a cada perfil 

A Wiz vem 
contribuindo para que 
a complementaridade 
seja ainda mais 
relevante. Isso faz com 
que a Bmg Corretora 
fique muito mais forte, 
tanto no portfólio 
quanto no atendimento 
ao cliente.
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O Bmg tem diversos públicos 
consumidores, e uma parte da nossa 
estratégia (da sociedade da Bmg 
Corretora com a Wiz) é conseguir ter  
uma oferta específica para cada  
um deles em cada canal do banco.
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de cliente. “O Bmg tem diversos públi-
cos consumidores, e uma parte da nos-
sa estratégia é conseguir ter uma oferta 
específica para cada um deles em cada 
canal. Durante a integração, fizemos 
um trabalho de segmentar e desenvol-
ver uma linha de produtos que atenda 
essas necessidades”, destaca o CEO da 
Bmg Corretora. 

Terzi explica que a Wiz vai explorar 
todos os seguros que a Generali, for-
necedora da Bmg Corretora, oferece, 
mas tem formas diferentes de colo-
cá-los nas diversas plataformas. “A 
empresa está trazendo sua experiên-
cia para destinar o produto certo, pelo 
canal certo, ao cliente certo”, sintetiza.  

Ele reconhece o tamanho do desafio 
pela frente, mas acredita que, juntas, a 
gestora de canais e a corretora vão ofe-
recer experiências ainda melhores para 
os clientes Bmg. “Durante a integração, a 
Wiz encontrou um banco muito maduro, 
preparado e tecnológico, um ambiente 
até desafiador de agregar valor, porque 
já é muito eficiente. Mas também se de-
parou com uma equipe extremamente 
aberta a testar coisas novas”, diz.

PESSOAS, 
PROCESSOS E 
TECNOLOGIA: A 
TRÍADE PARA A 
PERFORMANCE EM 
BANCASSURANCE
Entre os aportes que a Wiz disponi-
biliza às parceiras, estão o desen-
volvimento do negócio de seguros 
por meio da definição de estraté-
gias para promoção das vendas, o 
investimento em tecnologias de in-
teligência comercial, a estruturação 
dos processos de backoffice e ven-
da omnichannel e o fortalecimento 
do engajamento das forças de ven-
das, a depender das necessidades 
e das oportunidades mapeadas.


