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Grandes ideias motivam empreende-
dores a criarem soluções inovado-
ras, sejam para problemas novos 

ou antigos. Também é a partir delas que 
nascem as startups, pequenas empresas 
de rápido crescimento que usam a tecno-
logia para escalar seus negócios. Parte de 
um mercado em ascensão, elas já somam 
mais de 13 mil estabelecimentos no Bra-
sil, de acordo com a Associação Brasileira 
de Startups, com atuação em áreas como 
educação, saúde, bem-estar, mercado fi-
nanceiro, e-commerce e seguros. 

Peça-chave para o sucesso desse mo-
delo, os investidores podem ser pessoas 
físicas e jurídicas ou atuar por meio de pro-
gramas de aceleração. A Wiz, que tem no 
seu DNA a promoção e o incentivo a pro-
jetos inovadores, viu uma oportunidade de 
transformar o tradicional setor de seguros 
com o hub Wiz Labs, estimulando o desen-
volvimento tecnológico deste segmento.

O programa não é voltado apenas às 
startups, atende também empresas maio-
res que tenham ideias promissoras a se-
rem desenvolvidas em conjunto com a Wiz, 
tendo a Wiz BPO, uma unidade de negócio 
do grupo, como líder dessa iniciativa. Uma 
vez dentro do Wiz Labs, os participantes 
desenvolvem um projeto piloto para avaliar 
a efetividade, usabilidade e escalabilidade 
do produto ou solução. É fundamental que 
eles tenham uma cultura compatível com a 
da companhia, principalmente em relação 
à expectativa final do programa.

“Não esperamos que os empreende-
dores vendam a sua empresa, buscamos 
alguém que queira trabalhar muitos anos 
para desenvolver aquela solução conosco”, 
explica Leandro Leite, diretor da Wiz BPO, 
que vem procurando no mercado ou de-
senvolvendo internamente soluções que 
possam levar mais inovação aos clientes. 
“A ideia do Wiz Labs é atuar como um pro-
grama de aceleração de startups e como 
um lugar de geração de negócios para o 
mercado de seguros e de crédito em todo 
nosso ecossistema”, complementa. 

Atualmente, quase dez startups partici-
pam do Wiz Labs, que foi criado no início 
deste ano. Elas atuam em serviços de 
rastreamento veicular, acompanhamento 
de obras seguradas e financiadas, segu-

Parcerias com startups são alternativa para reverter cenário do setor, ainda carente 
de soluções inovadoras, e trazer mais experiências digitais

ro garantia, aplicação de Big Data Analy-
tics com cruzamento e interpretação de 
dados para subscrição automática de 
riscos e workflow integrado de gestão. A 
parceria, no entanto, não contempla só 
investimentos financeiros por parte da 
companhia – que pode ser feito por meio 
de sociedades minoritárias ou majoritá-
rias – mas indicações de novos trabalhos 
e clientes, apoio para implementação de 
um modelo de negócio estruturado com 
procedimentos de planejamento, acom-
panhamento de resultados, relaciona-

mento com cliente, além de gestão ope-
racional, financeira e de pessoas. 

Transformação digital
no agro

Uma das startups que está desde o iní-
cio do projeto é a General Claims, fundada 
por Kelvin Cleto, em 2016, e especializada 
em regulação de sinistros. Nesse período 
de trabalho em conjunto, a empresa teve 
um aumento de 26% no número de clientes 

Leandro Leite, diretor executivo da Wiz BPO
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Kelvin Cleto, CEO da General Claims

e criou três novos produtos. “A Wiz quer 
integrar várias plataformas e trazer trans-
formação digital de startups para um setor 
com processos ainda muito morosos”, re-
lata o CEO. A expectativa é que, até o fim 
deste ano, a empresa tenha um faturamen-
to 120% maior do que em 2019.

O rápido crescimento é resultado da co-
criação de padrões que tornam operações 
mais ágeis e processos mais automatiza-
dos. O primeiro passo foi o desenvolvi-
mento da ferramenta de vistoria remota, 
usada para seguros de riscos civis. Com 
tecnologia semelhante, Kelvin conta que 
conseguiu criar, em seguida, outro produto 
focado no segmento agro: “A vistoria nes-
te setor permite que o corretor faça o co-
municado do sinistro online, de modo que 

conseguimos analisar e agendar com um 
perito para que ele possa ir ao campo, junto 
ao segurado, coletar todas as informações 
sobre a colheita e mandar os dados para o 
processo de regulação”.

Com isso, o avaliador finaliza a vistoria 
em menos de cinco minutos e envia o 
laudo para a equipe da Wiz, alocada nos 
escritórios. Todo o processo é feito de for-
ma integrada com o perito, o corretor e a 
seguradora em uma só plataforma, como 
explica Leandro: “Conseguimos levar uma 
solução completa para a seguradora, sen-
do que parte foi desenvolvida pela Wiz BPO 
e outra pela General Claims, que já tinha a 
experiência com o processo de regulação 
e vistoria”, afirma.

Mais gestão para 
seguro garantia

A OnPoint é outra solução que integra o 
portfólio do Wiz Labs e se caracteriza por 
ser uma plataforma que torna o processo 
de gestão das seguradoras mais digital. 
“Recebemos muito apoio da Wiz, tanto 
operacional quanto tecnológico e de ges-
tão. Toda a experiência que eles trocam 
com a gente está sendo essencial para 
o momento que estamos vivendo”, relata 
Danieli Gugelmin, diretora da Risk Adviser, 
startup responsável pela OnPoint.   

Com a ferramenta, é possível fazer a 
captura de informações de mercado e do 
comportamento dos clientes, de forma 
automatizada, enquanto a seguradora 
consegue focar em assuntos mais estra-
tégicos do negócio. A OnPoint também 
faz a gestão de atividades de rotina, como 
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contratação de fornecedores, análises fi-
nanceiras e entrega de contratos. “O tra-
balho de análise que antes precisava ser 
feito por um consultor pode agora ser feito 
automaticamente e online”, completa Lean-
dro. A OnPoint foi lançada em outubro e já 
possui contrato com três seguradoras do 
mercado de garantias.

“E esse é só o início, enxergamos diver-
sas dores do mercado e temos diversos 
parceiros sendo avaliados para fazer parte 
do Wiz Labs. Nessa equação, todos saem 
ganhando, seguradora, corretora e princi-
palmente o cliente” conclui Leandro.

A Wiz quer integrar várias plataformas e trazer 
transformação digital de startups para um setor 
com processos ainda muito morosos.“

”
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