
Comodidade e proteção
para você e sua família



Com a Wiz Conseg, você sai da concessionária
com toda a proteção que você e o seu carro
novo merecem.

A  é a empresaWiz Conseg
que cuida de você e do seu
carro. 

A Wiz Conseg é a maior operação de venda de seguros e 

produtos financeiros em redes de concessionárias do país. 

É a unidade de negócio da Wiz voltada para atuação no 

mercado de automóveis que conta com times de alta 

performance, tecnologia e modelo de gestão eficiente para 

mapeamento de oportunidades de venda direta e 

rentabilização dos seus parceiros. Integração e interface 

real time com as concessionárias, seguradoras e 

financeiras/bancos são alguns dos diferenciais ofertados 

pela Wiz Conseg, além da ativação, treinamento e 

orientação das redes, com atuação de equipe dedicada. 

Possui um modelo de atuação presencial, remoto e digital 

com alto poder de escalabilidade.



Serviços

Rentabilização para a concessionária - Com comissões pelas vendas 
e renovações.

Engajamento e incentivo para vendedores - Remuneração por 
indicação, venda e campanhas.

Ampla oferta de produtos - Seguros Auto, Residencial, Consórcio, 
Auto Equity, Garantia Mecânica, Seguro saúde e Prestamista.

Consultores especialistas e atendimento pós-venda - Atendimento 
por telefone, chat, e-mail e WhatsApp.

Multi-bandeira - Diversas seguradoras e bancos.

Simulador de comissões - Simulação da quantidade de vendas 
realizadas.

Carteira Protegida
Segurados são protegidos instantaneamente e participam de programa de 
renovação protegida indefinidamente.

Seguro Integrado
Vendedores podem oferecer ou indicar a melhor oferta de seguros, de forma 
fácil e rápida. Tudo integrado ao sistema de vendas da concessionária.

Consultoria Presencial
Vendedores recebem apoio contínuo de equipe presencial que faz gestão 
estruturada para fomento comercial, capacitação, atuação e mobilização.

Consultoria Remota
Clientes são atendidos por equipe especializada em seguros por meios 
remotos e digitais, em todo o território nacional.



Atendimento

Conexão Conseg

Venda de automóvel
Após a venda de um automóvel automaticamente é gerado um lead 
para tratativa remota realizada através de integração com o sistema 
de faturamento das lojas.
 
Indicação concessionária
O vendedor aborda o cliente para indicar a oferta do seguro. Para 
cada indicação efetivada o vendedor receberá uma bonificação. A 
indicação entra como fura fila no atendimento remoto.
 
Equipe presencial
Equipe presencial itinerante atua como catalisadora da venda. Realiza 
venda fim a fim direta com o cliente e treina equipes de vendedores 
das lojas para indicação de seguro na Conexão Conseg
 
Venda digital*
Front exclusivo para o próprio vendedor preencher os dados, gerar 
cotações, e após aprovação do cliente, são direcionadas 
automaticamente para tratativa inteligente via WhatsApp para 
efetivação da apólice.

A Conexão Conseg é uma plataforma na qual os vendedores das 
concessionárias credenciadas podem fazer todo o 
acompanhamento dos clientes segurados e desfrutar de várias 

Benefícios - Cashback, Conta W e Catálogo de produtos

Engajamento - Campanhas comerciais, Ranking por performance
e Conteúdo exclusivo de produtos de seguridade

Vendas - Status de venda de seguro, Indicação de venda e Cotação 
urgente

Suporte - FAQ, ChatBot, Abertura de casos e Contestações



+55 (11) 3662.7722
+55 (71) 9.8104.3472 
 

www.wizsolucoes.com.br


