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indica o cliente com apenas três infor-
mações – nome, telefone e CPF – para o 
time Wiz Conseg que, rapidamente, apre-
senta uma oferta. 

A Wiz Conseg também conta com con-
sultores de vendas próprios que atuam na 
rede de concessionárias impulsionando 
a venda de seguros, de forma rápida e 
eficiente. “Com esse trabalho de estrutu-
ração e aporte de tecnologias, as conces-
sionárias ganham escala e foco no negó-

RELACIONAMENTO COM CLIENTE

O cliente entra em uma concessio-
nária de olho no seu novo carro e, 
em poucos segundos, é abordado 

pelo vendedor. As vantagens dos modelos 
disponíveis o atraem e, depois de muita 
pesquisa, ele decide fechar o negócio. 
O funcionário da loja acerta os detalhes 
e, caso o cliente tenha optado por um fi-
nanciamento, um seguro prestamista é 
calculado junto às parcelas para prote-
ção da transação. Durante a negociação 
o vendedor envia os dados do proprietá-
rio do automóvel ao consultor de vendas 
por meio de uma ferramenta integrada ao 
WhatsApp e, em menos de 20 minutos, o 
cliente já recebe uma cotação de seguro 
auto, para proteção do bem adquirido.

Essa é a dinâmica em uma loja parcei-
ra da Wiz Conseg, unidade de negócio da 
Wiz focada no segmento auto. Criada no 
final de 2019, após aquisição do controle 
da Barigüi Corretora, empresa do Grupo 
Barigüi, referência no mercado de auto-
móveis no país, ela tem como proposta 
ampliar a distribuição de seguros e pro-
dutos financeiros a partir de um processo 
mais automatizado de venda. “A ideia foi 
alinhar a tecnologia e o know-how da Wiz 
com a experiência do canal concessioná-
rio do Grupo Barigüi como uma iniciativa 
pioneira, mas estamos em busca de no-
vas parcerias para rentabilizar outros bal-
cões concessionários”, conta Alexandre 
Kalache, diretor executivo da unidade. 

A Wiz Conseg tem um trabalho voltado 
ao processo de F&I, da sigla em inglês 
para financiamento e seguro, ofertando 
o seguro junto das parcelas do financia-
mento, o que garante a quitação do débito 
em caso de morte ou invalidez do respon-
sável financeiro e traz proteção de forma 
automatizada por todo o período do finan-
ciamento. Além disso, estabelece, com 
autorização da concessionária, um rela-
cionamento com o cliente que permite a 
oferta de outras modalidades de seguro, 
como o de danos ao automóvel. 

Com o uso do assistente virtual Wauto 
(Wiz + Auto), a comunicação no momen-
to da venda é feita de forma ágil para a 
negociação do seguro. Dessa maneira, 
a equipe comercial nas concessionárias 

Com tecnologia e automatização, Wiz Conseg inova na distribuição de seguros no segmento automotivo 

cio, com a criação de um balcão de venda 
de seguros sustentável, com  qualidade 
e geração de receita ao longo do tempo”, 
explica Alexandre. 

A Wiz desenvolveu ainda a Conexão 
Conseg, uma plataforma digital para re-
lacionamento e engajamento das equipes 
comerciais, pela qual é possível acompa-
nhar relatórios e status da negociação, 
além de ter à sua disposição ações de 
incentivo e capacitação. 

Alexandre Kalache, diretor executivo da Wiz Conseg
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Seguro: oportunidade de receita e fidelização 
para concessionárias
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De forma remota ou presencial, o consultor de vendas entra 
em contato com o cliente, já conhecendo suas necessidades.

O cliente tem à sua disposição, rapidamente, cotações para 
encontrar o seguro mais adequado ao seu perfil.

O acompanhamento de todo o processo de venda é feito pela 
plataforma Conexão Conseg (relatórios, acompanhamento 
do status de venda e comissão pela indicação).

A renovação do seguro auto ou a venda de outros seguros 
adequados ao perfil acontecem via plataforma Wiz Conseg. 

3.
Cadastro do cliente é realizado na base de dados da Wiz Conseg.

RELACIONAMENTO COM CLIENTE

Também faz parte da solução a Conta 
W, conta digital disponibilizada aos ven-
dedores para recebimento de comissões 
e que apresenta todas as funções de um 
banco digital. “Conseguimos trazer para 
um universo ainda pouco estruturado 
uma governança em que todos conse-
guem acompanhar o procedimento do 
começo ao fim”, conta Ivo Roveda, diretor 
presidente do Grupo Barigüi. 

Operação bem-sucedida
Com investimento em tecnologia e fer-

ramentas mais dinâmicas, a Wiz Conseg 
conseguiu atingir resultados expressivos 
em seu primeiro ano, sobretudo conside-
rando a crise econômica e o fechamento 
de concessionárias no primeiro semestre 
em razão da proliferação da Covid-19 no 
país. De janeiro a setembro, o volume de 
conversão de seguros de automóveis da 
Wiz Conseg cresceu 50%, comparando 
com o mesmo período de 2019, e já foi 

iniciada a expansão da atuação para ou-
tros grupos concessionários do país. “O 
nosso negócio é atrelado à compra de au-
tomóveis, mas, mesmo com a diminuição 
no consumo, aumentamos a nossa pene-
tração por conta de práticas inovadoras e 
uma equipe altamente especializada. As 
concessionárias podem gerar receita e 
fidelização de clientes a partir do seguro, 
e a Wiz Conseg é o parceiro certo para ga-
rantir que isso ocorra”, explica Alexandre. 

De acordo com dados da Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Au-
tomotores (FENABRAVE), no primeiro se-
mestre de 2020, houve uma queda de 39% 
nas vendas de automóveis e comerciais 
leves em todo o país, em relação ao mes-
mo intervalo do ano anterior. Com a reto-
mada gradual da economia e a reabertu-
ra das concessionárias, o plano da nova 
unidade de negócio é expandir suas ope-

rações com avanços tecnológicos, cres-
cimento e conversão de vendas novas e 
renovação. “Essa é uma parceria que tem 
muito potencial e está sendo construída 
de forma transparente e harmônica. O re-
torno dos clientes está sendo positivo e 
isso nos faz enxergar que estamos pres-
tando um ótimo serviço”, completa Ivo.

COMO FUNCIONA A 
VENDA DE SEGUROS 
NAS CONCESSIONÁRIAS

ACESSE O QR CODE 
PARA SABER MAIS 

SOBRE A WIZ CONSEG

2.
Após a venda do veículo, o vendedor aciona o consultor da 
Wiz Conseg pelo Wauto, oferecendo informações para a 
cotação do seguro auto.

No processo de venda do automóvel na concessionária, no 
caso de um financiamento, a Wiz Conseg oferta o seguro 
para a transação financeira.1.


