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Wiz (WIZS3 – Compra) 

Estratégia contempla o crescimento das unidades de negócios, 

diversificação e ganhos de eficiência 

Iniciamos a cobertura da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. com recomendação de 

COMPRA e preço justo de R$ 13,50 por ação. Para tanto consideramos o Modelo de Fluxo de Caixa 

descontado e o Modelo de desconto de Dividendos - DDM, um custo de capital de 11,5% em todo 

horizonte de projeção e crescimento na perpetuidade de 3,0%. A companhia se destaca como 

fornecedora de soluções em serviços financeiros e corretagem de seguros, através da definição de 

estratégia de vendas, estruturação dos canais comerciais e de novos produtos: divididos em 

categorias, com dinâmicas de vendas distintas entre si, e realizadas através de Unidades de negócio. 

A  Wiz tem registrado resultados crescentes, fruto de sua “expertise” e da exclusividade nos canais 

bancários da Caixa. Adicionalmente a companhia tem investido na diversificação como forma de 

sustentar o crescimento das receitas, dos resultados e dos ganhos de eficiência. 

Tese de Investimento 

Nossa expectativa é de que a economia brasileira possa retomar trajetória de crescimento de forma 

sustentável. A inflação permanece ancorada, possibilitando ao Banco Central se utilizar de uma política 

monetária que estimule o crescimento, através de taxas de juros abaixo da taxa estrutural. O nível de 

emprego e renda deve melhorar gradualmente, contribuindo para o crescimento do PIB, aumento da 

confiança dos agentes econômicos e das famílias. Nesse contexto a Wiz deve se beneficiar, registrando 

resultados consistentes, com crescimento de receita e maior eficiência na operação.  

A companhia apresenta um excelente histórico de crescimento. Nos últimos 5 anos, de 2014 a 2018, a taxa 

média de crescimento anual (CAGR) foi de 22,3% para as Receitas, de 28,4% para o EBITDA e de 24,0% para 

o Lucro Líquido. Esperamos a continuidade de uma trajetória positiva de crescimento nos próximos anos, 

mesmo que em menor patamar. Nosso horizonte de projeção, de 5 anos a partir de 2019 e perpetuidade no 

sexto ano, conduzem a um CAGR de 8,5% para a Receita, 3,3% para o EBITDA e 3,0% para o Lucro Líquido. 

Como forma de mitigar o risco de concentração no canal da Caixa a Wiz concluiu em junho a compra de 40% 

do capital da Inter Seguros. Trata-se de uma aquisição estratégica, com foco na ampliação e diversificação 

das suas Unidades de Negócios, visando o reposicionamento da companhia e que agrega valor no segmento 

bancassurance, um pilar importante na construção de receitas da companhia. 

Adicionalmente a companhia celebrou em outubro com a Galápagos um acordo operacional visando à 

estruturação de operação de distribuição, comercialização e pós-venda de crédito com garantia imobiliária 

na modalidade “Home Equity”, acordo que aponta para um potencial de mercado, nesta modalidade, de R$ 

500 bilhões, de acordo com o BC, e se compara a um mercado atual de R$ 10 bilhões. 

Os riscos incluem uma atividade econômica ainda aquém do desejado, com influência direta no crescimento 

do mercado, maior competitividade no segmento que possui reduzida barreira de entrada e ganhos de 

eficiência abaixo do esperado. O canal de exclusividade com a Caixa termina em fevereiro de 2021 e o 

acesso ao balcão se dará através de processo competitivo e mesmo em caso de vitória, a empresa pode 

receber um menor comissionamento. Nesse contexto a Wiz vem buscando outras opções, de forma a 

mitigar os riscos via diversificação de receitas e agregando novos canais de negócios. 
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Fique de olho 

Parceria com o Banco Inter S.A. 

A Wiz concluiu em 27 de junho de 2019, a compra de 40% das quotas da Inter Digital Corretora e 

Consultoria em Seguros, controlada do Banco Inter S.A. O valor da aquisição foi de R$ 114,0 milhões, 

baseado no equity value da Inter Seguros em dez18 e está sujeito a ajustes em função do atingimento de 

metas atreladas ao EBITDA referentes aos exercícios sociais de 2020, 2021, 2022 e 2023. 

O Preço de Aquisição será pago em cinco parcelas, sendo uma à vista, no valor de R$ 45,0 milhões na data 

do fechamento da aquisição e as demais, no valor de R$ 17,25 milhões, ajustáveis de acordo com o EBITDA 

da Inter Seguros e corrigidas pela variação da Taxa Selic. 

O principal foco da Inter Seguros está na comercialização de seguros pela plataforma digital do Banco Inter, 

oferecendo suporte ao negócio imobiliário e corporativo, além dos demais ramos de seguros 

comercializados através do aplicativo mobile e internet banking.  

Trata-se de uma aquisição estratégica, com foco na ampliação e diversificação das suas Unidades de 

Negócios, visando o reposicionamento da companhia e que agrega valor no segmento bancassurance, um 

pilar importante na construção de receitas da companhia. Como sinalizado, vemos uma forte sinergia entre 

as companhias que possuem uma visão de longo prazo, e que une a plataforma digital com mais de 2 milhões 

de clientes do banco com a expertise da Wiz na gestão de canais de distribuição de seguridade e serviços 

bancários. Esta parceria servirá também para alavancar as vendas de seguros, consórcio, capitalização e 

previdência privada 100% online. 

 

Parceria em Home Equity 

A companhia celebrou em 7 de outubro com a Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda. 

(Galápagos), um Acordo Operacional visando à estruturação de uma operação de distribuição, 

comercialização e pós-venda de crédito com garantia imobiliária na modalidade “Home Equity”. A Wiz será 

responsável pela estruturação de canal omnichannel de distribuição e comercialização do produto, através 

de suas unidades de negócios, por meio da captação de parceiros de negócios ou através da sua rede de 

parceiros já existente. A Wiz BPO atuará diretamente no relacionamento com o mutuário, além da execução 

de todas as etapas da esteira de produção do produto, prestando serviços de backoffice, tais como análise de 

crédito, avaliação e vistoria do bem oferecido em garantia, gestão de documentos e cobrança.  

A Galápagos será responsável pela estruturação financeira e disponibilizará os recursos financeiros 

necessários para a concessão dos mútuos no âmbito da Parceria para os clientes finais.  

Adicionalmente, a WIZ e a Galápagos constituirão uma sociedade de propósito específico (“SPE”) para, em 

regime de exclusividade, explorarem em conjunto oportunidades para a concessão de crédito com garantia 

imobiliária na modalidade “Home Equity”.  

De acordo com o comunicado, “tanto a Parceria como a SPE, estão em linha com a decisão estratégica de 

ampliação e diversificação das frentes de negócios da Wiz, visando a consolidação de seu posicionamento 

no mercado”. O BC estima em R$ 500 bilhões o potencial de mercado desta modalidade, atualmente em R$ 

10 bilhões. 

 

Parceria com a Caixa Seguros 

A Unidade Bancassurance é responsável pela atuação comercial dos produtos de seguros na rede Caixa, 

através de Agentes de Vendas (ASVENs) presentes fisicamente nas agências do banco. A Wiz assinou um 

contrato com a Caixa Seguridade, com início em agosto de 2018 e término em fevereiro de 2021. A partir 
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desta data, o acesso ao balcão da Caixa será definido por processo competitivo a ser lançado pela Caixa 

Seguridade, cujas principais condições, ainda não estão devidamente explicitadas.  

A companhia, dentro de uma estratégia de diversificação, segue fortalecendo as outras unidades de negócio, 

e reduzindo proporcionalmente sua exposição junto ao canal Caixa Seguradora, que em 2016 representava 

92% das receitas totais para 72% no 1º semestre de 2019. 

Ao mesmo tempo, como forma de mitigar eventual risco de perda de exclusividade nesse contrato, a Wiz 

está trabalhando forte na busca por novas linhas de negócios, que agreguem valor para a companhia. 

Lembrando que ao final do prazo de vigência, o contrato será renovado automaticamente até que a Caixa 

Seguridade lance oferta pública de exclusividade dos serviços, em processo competitivo, conforme 

sinalizado. 

O acordo vigente estabelece que as receitas dos prêmios de seguros comercializados até o final do contrato 

de exclusividade permanecem com a Wiz e continuam a gerar resultado até o seu respectivo término. De 

acordo com a Wiz “aproximadamente 48% das receitas no 1S19 desta Unidade de negócio, vieram do 

estoque gerado por vendas em trimestres anteriores”. Assim mesmo no caso de a Wiz não ganhar o 

processo competitivo e não mais atuar junto a Caixa, o estoque gerado pela venda das apólices até fevereiro 

de 2021 permanece sendo receitado pela companhia através de comissionamento. 

Outro ponto importante é que o acordo atual garantiu o fim da exclusividade da Caixa Seguros com a Wiz, 

que pode explorar novas oportunidades, de modo a garantir a perpetuidade da companhia. Nesse contexto, 

vieram as parcerias com o Banco Inter e com a Galápagos. A companhia migrou do foco no produto para o 

foco no canal, realizado através das novas Unidades, avaliadas de forma independente e com metas claras 

de geração operacional e integração de novos negócios. 

 

Cenário Setorial 

O setor de Seguros e Previdência contempla quatro grandes segmentos, sendo eles Seguros Gerais, Pessoas 

(Vida e Previdência), Capitalização e Saúde, dispostos em ramos de atuação. Nas décadas de 80 e 90 o 

mercado brasileiro de seguros, previdência aberta e capitalização registrou modesto crescimento, reflexo 

da inflação elevada, baixa competição e reduzida penetração. A partir de 1990 as companhias tornaram-se 

mais atuantes, com maior liberdade de precificação o que possibilitou a chegada de diversas empresas 

internacionais, resultando na maior oferta de produtos e melhora na prestação dos serviços.  

Nas últimas duas décadas, os principais indicadores do mercado segurador brasileiro evoluíram fortemente, 

tanto na receita com prêmios de seguros e contribuições aos planos de previdência, quanto no quociente 

dessa receita contra o PIB. Segundo a SUSEP, o crescimento médio anual (CAGR) dos últimos 10 anos do 

mercado de Seguros e Previdência foi de 13% ao ano.  

O mercado de seguros no Brasil é concentrado em três sub-ramos: seguro saúde, seguros de pessoas (vida, 

acidentes e previdência) e automóveis. Juntos estes seguros representam 85% da receita. No entanto, o 

mercado tem crescido de forma significativa em ramos não tradicionais como patrimonial, transporte, riscos 

financeiros, habitacional, rural e outros. Em 2017, tomando por base a arrecadação, a relação do mercado 

segurador versus o PIB, era de 6,5% e deve finalizar 2018 em patamar próximo a esse.  

Em linhas gerais, o cenário econômico proporcionou aumento do nível de atividade das empresas, e o 

incremento da demanda por produtos de seguros. Ao mesmo tempo, o aumento da competitividade e a 

diversificação de produtos e serviços impulsionaram os resultados das seguradoras no país. Porém, o 

mercado apresenta reduzida taxa de penetração quando comparado a outros países.  

A tendência é de crescimento, tendo como pano de fundo, a melhora dos indicadores macroeconômicos e 

fundamentalmente, o crescimento de renda. Somos a 8ª economia do mundo e a 12ª em Prêmios. Além 

disso, o mercado de seguros brasileiro possui uma baixa penetração nos principais segmentos. 
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Em 2018 o cenário mostrou-se igualmente desafiador, mesmo num ambiente de inflação controlada e de 

redução dos juros. O desemprego ainda elevado, aliado à gradual recomposição da renda das famílias, 

somado a uma menor remuneração da carteira de títulos das seguradoras, refletiu diretamente na formação 

do lucro das companhias. Nesse sentido, as empresas buscaram uma precificação mais racional de suas 

apólices, redirecionamento dos investimentos em tecnologia para mitigação dos riscos inerentes de cada 

segmento específico. Ressalte-se também a redução dos custos, bem como a diversificação de portfólio de 

produtos, na busca de sinergias e ampliação do resultado operacional. 

Para 2019 atentar para a redução das taxas de juros e o consequente impacto sobre o nível de atividade. O 

crédito deve experimentar uma retomada lenta, mas melhor que o ano anterior. A alternativa para 

manutenção de rentabilidade e/ou incremento passa por crescimento de vendas, aumento de penetração, 

redução de custos, aumento de produtividade e de recuperação do retorno.  

De acordo com dados da CNSeg, as projeções de Arrecadação do Mercado Segurador brasileiro, apontam 

para um crescimento entre 7,2% e 9,9% este ano em relação ao fechamento do ano de 2018. Nesse 

contexto, ressalte-se a ampliação do contato com os clientes através da internet e da mobilidade, tendo 

como pano de fundo a transformação digital e seus inúmeros benefícios, conveniência, melhora de 

atendimento ao cliente e maior eficiência.   

Um ponto sempre considerado é a baixa penetração de Seguros no Brasil em relação a outros países. É claro 

que devemos fazer as devidas considerações, até porque são países com características e estágios de 

desenvolvimento diferentes. No Brasil, por exemplo, a penetração passou de 2,8% em 2006 para 3,9% em 

2018, ou seja, ganho de 1,1pp em 12 anos (média de 0,09pp por ano), mas consideramos as perspectivas 

como positivas. No Chile, por exemplo, a penetração é de 4,6%. 

Consórcios 

O volume de negócios no mercado de consórcios alcançou a marca de R$ 96,3 bilhões em 2018, registrando 

alta de 3,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A venda de novas cotas também 

registrou bons resultados, com 2,4 milhões de novas adesões – número 8,3% superior ao resultado de 2017.  

Este ano o resultado é igualmente positivo. Em agosto de 2019 o Sistema de Consórcios registrou volume 

de negócios semelhante ao obtido em igual mês do ano passado, demonstrando desempenho crescente e 

apontando evolução significativa para o fechamento anual. No acumulado dos primeiros oito meses 

destaque para a comercialização de 1,88 milhão de novas cotas, que se compara a 1,64 milhão 

contabilizadas em igual período de 2018, com crescimento de 14,6%. 

De acordo com relatório da ABAC – Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, “a modalidade 

reafirma sua importância para o consumidor como alternativa planejada e econômica para aquisição de 

bens, formação de patrimônio ou contratação de serviços, e de projeção das atividades empresariais nos 

diversos elos da cadeia produtiva”. 

A associação reitera que "os dados atestam a maturidade do mecanismo junto ao mercado consumidor, 

evidenciando suas características de investimento simples e objetivo para os que desejam adquirir bens ou 

contratar serviços, de forma planejada, com custos adequados, prazos longos, parcelas compatíveis com sua 

capacidade financeira, formação e ampliação patrimonial e, principalmente, com poder de compra por 

ocasião da contemplação". O tíquete médio de agosto deste ano, ultrapassou os R$ 50,3 mil,16,6% maior 

que os R$ 43,2 mil do mesmo mês, no ano passado. 

Vendas de Novas Cotas de Consórcio nos 8M19 x 8M18. De acordo com a ABAC, os indicadores setoriais e 

gerais do Sistema de Consórcios, relativos aos oito meses do ano, contabilizaram alta na somatória das 

vendas de novas cotas de bens imóveis ou móveis duráveis e de serviços. Os desempenhos setoriais 

anotaram 825,3 mil novas adesões nos grupos de veículos leves, 713,4 mil nos de motocicletas, 203,9 mil 
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nos de imóveis, 59,3 mil de veículos pesados, 47,0 mil nos de serviços e 32,5 mil nos de eletroeletrônicos e 

outros bens móveis duráveis, acumulando 1,88 milhão de adesões.  

Estes totais proporcionaram avanços nos seis setores onde a modalidade está presente: eletroeletrônicos e 

outros bens móveis duráveis (94,7%), serviços (61,8%), veículos pesados (37,6%), imóveis (20,1%), 

motocicletas (11,2%) e veículos leves (11,5%).  

O segmento de imóveis, por exemplo, registrou alta de 13% no tíquete médio. O acumulado de vendas de 

novas cotas e o respectivo volume de créditos comercializados, registraram altas de 20,1% e 31,4%, 

respectivamente. Enquanto as adesões atingiram 203,94 mil nos 8M19 vis a vis 169,75 mil nos 8M18, os 

negócios alcançaram R$ 30,35 bilhões (jan-agosto/2019) sobre R$ 23,09 bilhões (jan-agosto/2018). A alta 

do tíquete médio mensal foi de 13%, de R$ 137,71 mil (agosto/2018) para R$ 155,62 mil (agosto/2019). 

Ainda, segundo a ABAC “as contemplações registraram alta de 7,1%, com 50,71 mil nos 8M19 ante as 47,35 

mil nos 8M18. Os relativos créditos concedidos, possivelmente injetados no mercado imobiliário, chegaram 

a R$ 5,08 bilhões (jan-agosto/2019) versus R$ 4,75 bilhões (jan-agosto/2018), com alta de 6,95%. De 

janeiro a agosto, 2,815 mil consorciados-trabalhadores, participantes dos grupos de consórcios de imóveis, 

utilizaram parcial ou totalmente seus saldos nas contas do FGTS, somando pouco mais de R$ 133,35 

milhões, segundo dados da Caixa Econômica Federal”. 
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Empresa 

A companhia foi fundada pelas associações de pessoal da Caixa em 1973 como FENAE Corretora e 

posteriormente Par Corretora até 2017, quando teve sua denominação alterada para WIZ Soluções. É uma 

corretora de seguros das subsidiárias da Caixa Seguros Holding possuindo exclusividade nos canais 

bancários da Caixa até fevereiro de 2021. A WIZ comercializa produtos de seguros e financeiros nos seus 

diversos canais de atuação, com estratégia de venda direcionada a alavancar o desempenho dos produtos 

em cada canal. 

Estrutura Societária. A companhia é controlada pela Integra Participações e a Caixa Seguros Holding com 

51,9% do capital total. O free float soma 48,1%. Lembrando que existe um Acordo de Acionistas vigente 

desde outubro de 2014 e com 25 anos de prazo, entre esses principais veículos. A Caixa Seguros Holding 

estará sujeita a lock-up até 14 de fevereiro de 2021, quando, em tese, conclui sua parceria e da Caixa, com a 

WIZ. Caso a parceria continue, ou seja postergada, o prazo de lock-up será automaticamente prorrogado e 

permanece enquanto durar o acordo. Dentre o free float, destaque para as posições do Itaú Unibanco 

Holding S.A. com 7,16% do capital da companhia e do Goldman Sachs Group Inc com 5,02% do capital total. 

Fig.1 – Estrutura Societária 

 

Fonte: Economatica/Planner Corretora. 

 

Histórico 

1973. Ano de fundação da FENAE Corretora, intermediadora dos seguros entre a Caixa e a Caixa 

Seguradora. A companhia permaneceu instalada no Rio de Janeiro por 30 anos, mantendo as atividades no 

segmento de corretagem, intermediação de negócios e administração de bens. 

2001. A SASSE Seguradora torna-se Grupo Caixa Seguros e a francesa CNP Assurance, através de aquisição 

das ações da FUNCEF, assume o comando da companhia em conjunto com a Caixa. 

2003. Nesse ano acontece a transferência da sede da FENAE Corretora para Brasília e a implantação do 

modelo de “Assistentes de Vendas”. 

2009. Mudança da marca FENAE Corretora de Seguros para PAR Corretora de Seguros, com o objetivo de 

intensificar a atuação da companhia no segmento de corretagem de seguros. 

2012. Destaque para a entrada da GP Investimentos e da Caixa Seguradora no capital da companhia que 

inicia um ciclo de reestruturação visando a modernização e o crescimento sustentável do negócio. 

2015. A PAR Corretora realiza o seu IPO em junho e as ações da companhia passaram a ser negociadas no 

segmento do Novo Mercado da B3. 

2016. Criação da Plataforma Multicanal, com a “primarização” (inversão do processo de terceirização), das 

operações remotas na nova sede de São Paulo. 

2017. Refletindo o novo posicionamento estratégico, a PAR Corretora se torna a WIZ Soluções. Nesse ano 

aconteceu o primeiro M&A da companhia através da aquisição da Finanseg, especializada na venda de 



 

Página | 7  

 

29 de outubro de 2019 

Wiz  

 01 de fevereiro de 2019 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
ÍNICIO DE COBERTURA 

Consórcios, um passo importante na estratégia de diversificação dos canais de atuação. Nesse contexto 

realizou o lançamento do aplicativo Zim – uma solução tecnológica completa, com o objetivo de inserir o 

corretor na era digital. 

2018. Destaque para a celebração de Novos contratos Operacionais com a Caixa Seguridade, Caixa Seguros 

Holding e CNP Assurances; e a criação da WIZ BPO. 

2019. Parceria com o Banco Inter, fortalecendo a Unidade Bancassurance com foco no universo digital. 

Destaque também para a parceria com a Galápagos através de acordo operacional para a estruturação de 

operação de distribuição, comercialização e pós-venda de crédito com garantia imobiliária na modalidade 

“Home Equity”. 

 

Modelo de Atuação 

Gestão de canais de distribuição de produtos financeiros e seguros. A companhia atua principalmente como 

fornecedora de soluções em serviços financeiros e corretagem de seguros, através da definição de 

estratégia de vendas, estruturação de novos produtos e dos canais comerciais. Destaque para a parceria 

comercial com a Caixa Seguradora e a Caixa, e seus diferentes canais de venda. Os produtos da Wiz são 

divididos em categorias, com dinâmicas comerciais distintas entre si, e realizadas através de Unidades de 

negócio. 

Unidades de Negócios  

Operação de balcão (Bancassurance). Atualmente representam a maior contribuição das receitas da 

corretora (72% das receitas brutas no 1S19) e possuem maior aderência às transações financeiras da Caixa 

(ex. crédito habitacional, consignado, e outros). A companhia está presente fisicamente nas agências do 

banco através de Agentes de Vendas (ASVENs). Dentre os principais produtos, destaque para os seguros: 

Vida, Prestamista, Habitacional, Patrimoniais, Previdência, Auto e Outros. 

Importante destacar também que a Wiz assinou um contrato com a Caixa Seguridade, com início em agosto 

de 2018 e término em fevereiro de 2021. A partir desta data, o acesso ao balcão da Caixa será definido por 

processo competitivo a ser lançado pela Caixa Seguridade, cujas principais condições, ainda não estão 

devidamente explicitadas. A companhia, dentro de uma estratégia de diversificação, segue fortalecendo as 

outras unidades de negócio, e reduzindo proporcionalmente sua exposição junto ao canal Caixa Seguradora, 

que em 2016 representava 92% das receitas totais para 72% neste 1S19. 

A operação Bancassurance possui um perfil de receitas recorrentes, com pagamentos mensais e a criação de 

um estoque de receitas com duração de médio e longo prazo. Como exemplo, os Seguros de Vida e 

Habitacional possuem prazos maiores, enquanto os seguros Patrimoniais (Auto, Residencial e MR 

Empresarial) são de prazos menores, porém com altas taxas de renovação.  

Wiz BPO. Atua na gestão das operações de pós-venda de seguros e produtos financeiros, para clientes de 

dentro e fora do “ecossistema” Caixa. No seu portfólio, os contratos de prestação de serviços de backoffice, 

gestão de documentos e terceirização de mão-de-obra especializada. No 1S19 essa unidade representou 

12% da receita bruta da Wiz. 

Wiz Parceiros. Esta unidade é responsável pela comercialização de produtos de Consórcio da Caixa 

Seguradora no “Canal Parceiros”, ou seja, fora da rede de distribuição caixa. O modelo de negócio é o B2B2C 

(Business to Business to Consumer), com foco na prospecção e ativação de parceiros especializados no 

produto. Também comercializa, e é remunerada pelas vendas de seguros atrelados ao produto. No 1S19 

essa unidade representou 8% da receita bruta da Wiz sendo que ao final do semestre, com 78% da receita 

originada do estoque gerado anteriormente. 
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Wiz Corporate. Comercializa os produtos de seguros para o segmento Pessoa Jurídica no canal B2B, através 

de seguros especializados, equipe técnica-comercial própria, e atuação em todo território nacional. São 

comercializados “variados produtos de diversas seguradoras”. No 1S19 essa unidade representou 6% da 

receita bruta da Wiz com estoque de 36%. 

Wiz B2U. Anteriormente denominada de canal remoto, atua de forma complementar às demais unidades da 

companhia. É uma operação focada nas iniciativas de call center e digitais, aproveitando oportunidades 

geradas nos canais presenciais, na renovação, venda cruzada e recuperação. Ressalte-se o foco no uso de 

iniciativas digitais e tecnológicas, buscando eficiência e escalabilidade. No 1S19 essa unidade representou 

aproximadamente 2% da receita bruta da Wiz e estoque de 77%. 

Wiz Saúde. Representou no 1S19 menos de 1% da receita bruta da companhia, mas deve vir agregando 

volume nos próximos trimestres. É a unidade de corretagem do seguro Saúde e Odontológico no segmento 

empresarial, cujos produtos são ofertados através de força de venda, própria.  

Participações. Adicionalmente a Wiz possui participações de 40% na Inter Seguros, 30% na GR1D Insurance 

e 5% na GR1D Finance. 

Novos Canais. O modelo de gestão da companhia é escalável, com uma estrutura corporativa desenvolvida 

de modo a suportar a expansão das suas unidades de negócios. A JV com a Inter Seguros no bancassurance 

visa a diversificação de receitas e a menor dependência com o canal com a Caixa Seguros, cujo contrato de 

exclusividade tem prazo até fevereiro de 2021. 

Nesse contexto, celebrou em 7 de outubro deste ano, parceria com a Galápagos através de acordo 

operacional para a estruturação de operação de distribuição, comercialização e pós-venda de crédito com 

garantia imobiliária na modalidade “Home Equity”. O BC estima em R$ 500 bilhões o potencial de mercado 

desta modalidade, hoje em R$ 10 bilhões. 

Resultados recentes  

A companhia registrou no 2T19 um lucro líquido de R$ 54,0 milhões, equivalente a um crescimento de 

11,2% em relação a igual trimestre do ano anterior, um resultado que refletiu o crescimento de 12,6% da 

Receita Bruta, com destaque para o seguro Prestamista na Unidade Bancassurance e o resultado da Wiz 

BPO; e o incremento de 10% na geração operacional representada pelo EBITDA, reflexo do aumento de 

receita aliado à redução das despesas administrativas entre os trimestres comparáveis, parcialmente 

compensada por aumento de custos na unidade Wiz BPO.  

Destaque ainda o melhor resultado financeiro no trimestre e o aumento na linha de IR/CS. Ao final do 2T19 

o saldo de caixa da companhia era de R$ 53,9 milhões. 

Fig.2 – Principais destaques financeiros 
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No 1S19 em relação a igual semestre do ano anterior o lucro cresceu 37,3% totalizando R$ 110,7 milhões, 

explicado principalmente pelo crescimento de 32,7% do EBITDA, com expressiva margem de 59,1%. Em 

base ajustada o EBITDA reduz-se para R$ 174,9 milhões e a margem para 54,8%. 

A Receita Bruta da companhia alcançou R$ 184,6 milhões após crescimento de 6,5% no trimestre e 12,6% 

em base de doze meses. No semestre o crescimento de 14,4% para R$ 257,1 milhões, refletiu o crescimento 

nas Unidades Wiz BPO, Wiz Paceiros, Wiz B2U, Wiz Saúde e na Unidade Bancassurance, que representou 

72% da Receita Total e se compara a participação relativa de 80% no 1S18. Como tendência, o 

comportamento desta linha irá depender da continuidade da parceria com a Caixa Seguros. Paralelamente a 

Wiz vem desenvolvendo novas parcerias com outras instituições a exemplo do Banco Inter. Olhando o 

futuro, acreditamos que o segmento Bancassurance deva representar aproximadamente 50% das receitas 

totais. 

Fig.3 – Receita Bruta por Unidade de negócio 

 

Os custos do 2T19 cresceram 12,2% em base trimestral e 33,3% em relação ao 2T18 para R$ 49,5 milhões, 

refletindo principalmente (i) a alta na Unidade Wiz BPO, dado a consolidação dessa operação ao longo do 

trimestre e o aumento do número de funcionários alocados; e (ii) o aumento nos custos de pessoal na 

Unidade Bancassurance. As despesas gerais e administrativas caíram 4,6% em base de 12 meses reduzindo 

o crescimento consolidado dos custos e despesas, mas para um patamar bem acima do crescimento das 

receitas. 

Fig.4 – Custos, Despesas e Outros, por Unidade de negócio 

 

O gasto com pessoal é o principal componente dos Custos e Despesas da companhia e representaram 77,6% 

do total no 2T19, quando foram incorporados 474 novos funcionários em relação ao 2T18, pela expansão 

das operações de pós-venda na Wiz BPO.  
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Outros destaques do trimestre 

A companhia permanece focada na consolidação de seu posicionamento nos negócios de distribuição de 

seguros e produtos financeiros no Brasil, através do aumento de portfólio de atuação na sua estrutura. Para 

tanto segue analisando eventuais oportunidades que agreguem valor, em segmentos que gerem sinergia e 

alavanque os seus resultados. 

Nesse sentido a Wiz celebrou em 8 de maio de 2019, contrato de compra e venda de quotas, com o Banco 

Inter S.A., comprometendo-se a adquirir quotas representativas de 40% do capital social da Inter Digital 

Corretora e Consultoria em Seguros Ltda.  

Destaque ainda para plataforma desenvolvida pela Wiz Corporate, que possibilita a cotação e emissão de 

Seguro Garantia Recursal, 100% online. A unidade Wiz Parceiros atingiu mais de R$ 970 milhões em vendas 

de cartas de consórcio. 

 

Governança Corporativa 

As ações da companhia são negociadas no “Novo Mercado” da B3, segmento especial do mercado de ações, 

destinado exclusivamente a companhias que atendam a requisitos mínimos e aceitem submeter-se a regras 

de “governança corporativa” diferenciadas, baseadas em princípios que privilegiam a transparência, 

respeito e tratamento igualitário dos acionistas, prestação de contas e responsabilidade corporativa.  

A Wiz adota práticas de governança corporativa recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), com destaque para:  

• Capital Social dividido apenas em ações ordinárias, e direito de voto a todos os acionistas; 

• Código conduta, que deve ser observado por todos os funcionários, diretores e membros do 

Conselho de Administração e fiscal (quando instalado); 

• Resolução de conflitos entre a companhia, os acionistas, administradores e membros do conselho 

fiscal (se instalado) por meio de arbitragem, prevista no Estatuto Social. 

• Oferta pública de aquisição de ações a todos os acionistas, em caso de alienação direta ou indireta 

do controle acionário, em igualdade de condições do adquirente.  
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Precificação 

A precificação da companhia aponta para um Preço Justo de R$ 13,50/ação e um potencial de alta de 22,2% 

para o final de 2020. Iniciamos a cobertura da Wiz com recomendação de COMPRA. Para tanto 

consideramos o Modelo de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e o Modelo de desconto de Dividendos - 

DDM, um custo de capital de 11,5% em todo o horizonte de projeção, crescimento na perpetuidade de 3,0% 

e premissas de crescimento que entendemos como sustentáveis para os próximos anos.  

A companhia se destaca como fornecedora de soluções em serviços financeiros e corretagem de seguros, 

através da definição de estratégia de vendas, estruturação dos canais comerciais e de novos produtos: 

divididos em categorias, com dinâmicas de vendas distintas entre si, e realizadas através de Unidades de 

negócio. Nesse contexto, tem registrado resultados crescentes, fruto de sua “expertise” e da exclusividade 

nos canais bancários da Caixa. Adicionalmente a companhia tem investido na diversificação como forma de 

sustentar o crescimento das receitas, dos resultados e dos ganhos de eficiência. 

A Wiz apresenta um excelente histórico de crescimento. Nos últimos 5 anos, de 2014 a 2018, a taxa média 

de crescimento anual (CAGR) foi de 22,3% para as Receitas, de 28,4% para o EBITDA e de 24,0% para o 

Lucro Líquido. Esperamos a continuidade de uma trajetória positiva de crescimento nos próximos anos, 

mesmo que em menor patamar. Nosso horizonte de projeção, de 5 anos a partir de 2019 e perpetuidade no 

6º ano, conduzem a um CAGR de 8,5% para a Receita, 3,3% para o EBITDA e 3,0% para o Lucro Líquido. 

Sabemos que o canal de exclusividade com a Caixa termina em fevereiro de 2021 e o acesso ao balcão se 

dará através de processo competitivo e mesmo em caso de vitória, a empresa pode receber um menor 

comissionamento. Nesse contexto a empresa vem buscando outras opções, de forma a mitigar os riscos via 

diversificação de receitas e agregando novos canais de negócios. 

Entendemos que a chance de a companhia permanecer com exclusividade no canal Caixa existe, dado a 

sinergia e os bons resultados conseguidos até então. No caso de a Wiz não ganhar o processo competitivo, o 

estoque gerado pela venda das apólices até fevereiro de 2021 permanece sendo receitado pela companhia 

através de comissionamento. 

Ao mesmo tempo, a Joint Venture (JV) com o Banco Inter, deve agregar valor e resultado no médio/longo 

prazo. Some-se a isso a parceria em “Home Equity” com a Galápagos, e que traz consigo, um grande 

potencial de crescimento, notadamente num cenário de reduzidas taxas de juros, inflação baixa, 

recomposição de renda das famílias e melhora das taxas de emprego. 

Nesse cenário, as receitas devem permanecer sustentáveis, num patamar menor do registrado até então, 

em nossa visão, com uma potencial redução de margem operacional medida pelo EBITDA e do lucro líquido. 

Mesmo assim vemos valor a ser capturado. Dada as condições atuais o WACC mais adequado para a 

companhia seria de 9,5%. Estamos utilizando 11,5% por conta dos riscos e incertezas nesse momento.  

Como destacado, o crescimento da companhia até 2018 tem sido relevante. E no 1º semestre não foi 

diferente: +14,4% em Receita Líquida, +32,7% em EBITDA e +37,3% no Lucro Líquido. Reduzimos nossas 

expectativas de crescimento médio e utilizamos 3,0% na perpetuidade, como forma de mitigar parte das 

incertezas. No preço justo de R$ 13,50/ação o P/L para 2019 é de 8,8x e 4,6x para o VE/EBITDA. 

Adicionalmente precificamos a companhia pelo Modelo de Desconto de Dividendos – DDM (Fig.7) com um 

payout médio de 78,6%, perpetuidade de 3,0% e chegamos ao Preço Justo de R$ 13,50/ação.  Realizamos um 

exercício de sensibilidade, variando o payout e a taxa de crescimento na perpetuidade, cujos resultados 

podem ser vistos na Fig.8. Reiteramos que a distribuição mínima de dividendos é de 50% mas a companhia 

tem destinado 100% do lucro aos seus acionistas. Esse percentual pode ser reduzido, em caso de necessidade 

de fazer frente a novos investimentos.  
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Fig.5 – DRE resumido; Preço Justo e Análise de sensibilidade. 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice 
Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma 
teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, 
mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, 
mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o 
prêmio. 
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