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Ampliar seu modelo de atuação de 
forma diferenciada e o portfólio 
de produtos para tornar-se re-

ferência no setor é a prioridade da Wiz 
Benefícios, unidade de negócio que atua 
no mercado desde 2012 e, neste ano, ga-
nhou uma estrutura ainda mais robusta, 
passando por grandes mudanças com o 
objetivo de consolidar seu novo posicio-
namento. O objetivo é que a unidade vá 
além da proposta inicial de atuação, de 
quando foi criada para atender apenas 
gestão de planos de saúde em um mo-
delo com uma única parceira.

Com a oferta de planos de saúde, seguro 
de vida, odontológico e gestão de benefícios 
flexíveis para empresas de diversos portes 
e pessoas físicas, a unidade conta com um 
portfólio de soluções de diversas operado-
ras, seguradoras e parceiros estratégicos, 
além de prestar atendimento segmentado 
e com o respaldo tecnológico de uma pla-
taforma digital e própria. A Wiz Benefícios 
também atua junto aos canais de distribui-
ção do grupo Wiz e a entidades de classe, 
entregando serviços e produtos adequados 

Francesca Bianco,  
diretora executiva da Wiz Benefícios

Recém-reestruturada, Wiz Benefícios oferece soluções integradas para gestão 
eficiente dos benefícios corporativos e aumento da percepção de valor do usuário 

à necessidade de cada nicho: pessoa física, 
pequenas e médias empresas e empresarial.

A reformulação do modelo de negócio 
e a estruturação da unidade foram con-
duzidas pela diretora executiva Francesca 
Bianco, que, após experiências anteriores 
em empresas multinacionais, somou ao 
time já existente novos integrantes, tam-
bém oriundos de grandes companhias. 
Ela conta que a nova proposta une a in-
fraestrutura e a experiência de balcão de 
benefícios que o conglomerado já tinha à 
oferta de produtos multimarcas.

“Temos como foco a criação de mo-
delos altamente aderentes às necessi-
dades dos clientes e parceiros, que nos 
possibilitam escalar com qualidade o 
mercado, oferecendo experiências e so-
luções diferenciadas. Nossa habilidade 
em desenvolver produtos diferenciados, 
divulgá- los e engajar os colaborado-
res aumenta a percepção de valor do  
usuário e reforça a estratégia das em-
presas de cuidado com as pessoas”,  
destaca Francesca. 

Por oferecer soluções integradas, 

esse modelo possibilita a otimização 
dos custos para as empresas, além de 
criar um elo de confiança com o merca-
do segurador e fornecedores. “Ter uma 
proposta de valor robusta, respaldada 
por alta tecnologia, garantindo agilida-
de, melhores condições comerciais e 
aproximação com o cliente são pilares 
da atuação da unidade, que preza pela 
satisfação absoluta dos clientes e par-
ceiros”, completa a executiva. 

A Wiz Benefícios realiza uma análi -
se diagnóstica completa do cliente e, a 
partir disso, oferece produtos que pos-
sibilitam o melhor uso dos recursos da 
empresa, entregues por meio de uma 
tecnologia de ponta, escopo de serviço 
parrudo e time comprometido com as 
entregas. “Conseguimos assim gerar va-
lor para a área de Recursos Humanos e 
seus funcionários, bem como para enti-
dades de classe e seus associados”, ex-
plica Francesca. O conceito da unidade 
é trabalhar ainda com uma gama 
de soluções que priorizam a 
saúde financeira da em-

Fo
to

: W
al

la
ce

 F
ei

to
sa

Para entender as necessidades 
da empresa e do usuário
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presa e a saúde integral do colaborador, 
com benefícios personalizados e flexí-
veis que proporcionam mais qualidade 
de vida aos profissionais.

Processos ágeis
Com menos de um ano de atividade e cres-

cimento orgânico, a Wiz Benefícios conquis-
tou uma carteira de cerca de 170 mil vidas 
e mais de 1,3 mil clientes empresariais. O 
modelo de trabalho da unidade centrado em 
processos mais ágeis na oferta desses pro-
dutos levou a multinacional Evoltz a migrar 
para a Wiz em setembro deste ano. Trans-
missora de energia, a companhia de fundo 
privado está no Brasil desde maio de 2018 
e tem cerca de 100 colaboradores no país. 

“Precisávamos de uma gestora de be-
nefícios que entendesse essa nossa ca-
racterística como empresa e trabalhasse 
em sinergia conosco para oferecer su-
porte aos nossos funcionários”, explica 
Luciana Caldas, gerente de RH da Evoltz. 
Segundo ela, uma prioridade na es-
colha da nova corretora era a 
cultura de cuidado com os 
empregados. “Querí-
amos uma em-
presa que 

buscasse entender as particularidades 
de cada funcionário, um trabalho perso-
nalizado. E a Wiz Benefícios está conse-
guindo nos entregar o que precisávamos.” 
Neste ano, a transmissora de energia foi 
certificada como uma das melhores em-
presas para se trabalhar pelo Great Place 
to Work (GPTW). 

A gerente de RH conta que os colabora-
dores têm sido bastante receptivos aos be-
nefícios. “Da implementação do modelo às 
explicações sobre as diretrizes de cada pla-
no, passando pela comunicação de boas-
-vindas e pela ambientação, tudo foi muito 
positivo e agregador. A Wiz Benefícios teve, 
desde o início, um olhar cuidadoso com a 
nossa empresa”, diz.

A oferta de serviços acessíveis por uma 
plataforma digital foi outro aspecto decisivo 
na decisão da Evoltz pela parceria, pois ela fa-

cilita tanto o trabalho do RH quanto a vida dos 
colaboradores, que ganham mais autonomia. 
“Com todas essas vantagens, queremos en-
tregar valor ao funcionário sem gerar custos 
adicionais à empresa, de forma integrada e 
com vários benefícios na gestão e na distri-
buição desses seguros”, conclui Francesca. 
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