
 
 

Sayuri é a nova assistente virtual que chega 
para incrementar atendimento da Sompo Seguros  

 
No segundo chatbot lançado pela companhia, nome da personagem – que, em japonês, 
significa “pequeno lírio” e “rápida e adiantada” – resume conceito de aliar assertividade, 
gentileza e acolhimento no atendimento da seguradora que recebe mais de 120 mil 
chamadas por mês em sua Central de Atendimento 

 
A Sompo Seguros S.A., empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, como parte de seus investimentos em ferramentas tecnológicas que 
contribuam com a excelência no atendimento a clientes e parceiros, apresenta ao mercado 
a Sayuri, a nova assistente virtual da companhia. A partir de agora, segurados e corretores 
de seguros podem contar com a inteligência artificial da Sayuri para obter informações sobre 

a situação financeira da apólice, emitir 2ª via de boleto ou da apólice, obter telefones e 
demais informações sobre atendimentos disponíveis no site. 
 
“A Sompo trabalha com o modelo de relacionamento multicanal e sob o conceito de 
atendimento humanizado. Nada melhor do que um chatbot para agregar num único recurso 
a agilidade e assertividade na informação prestada com a simpatia, gentileza e acolhimento 
característicos do atendimento da nossa companhia”, destaca Priscila Guelfi, 
superintendente da área de Experiência do Cliente da Sompo Seguros. 
 
Desenvolvida pela Certsys, consultoria especialista em desenvolvimento de chatbots, a nova 
ferramenta da Sompo utiliza a plataforma de computação cognitiva para negócios da IBM, 
Watson, e traz entre suas vantagens, mais agilidade na obtenção de informações e Serviços 
e possibilidade de autoatendimento por parte de corretores, segurados e prestadores de 
serviços; ampliação do horário de atendimento para 24 horas por dia (24 x 7) para essa 
categoria de serviços, mais precisão e qualidade no atendimento, capacidade de 
proximidade e fidelização, além de também incrementar a experiência do cliente.  
 
Por que Sayuri? 
 
Em japonês, o nome Sayuri significa "pequeno lírio" e também "rápida ou adiantada". A nova 
assistente virtual da Sompo representa a delicadeza da flor, por um lado acolhedora e 
humanizada e, por outro, tem a rapidez que a torna 'ágil' e eficiente. “A Sayuri resume em 
seu nome e personalidade todo o conceito com o qual trabalhamos para disponibilizar aos 
diferentes públicos que contatam a seguradora, mais um canal para intensificar o 
relacionamento”, ressalta Priscila.      
 
Vale considerar que a Sompo Seguros coloca o cliente no centro das decisões de negócios 
e trabalha sob cinco pilares: qualidade, agilidade, proximidade, cuidado e relacionamento. A 
estratégia de atuação da Sompo prevê o acompanhamento do cliente na jornada fim-a-fim, 
que começa no processo de decisão de contratação e passa pelas boas-vindas, utilização 
de serviços de assistência, eventuais sinistros e até na renovação do seguro. Só na Central 
de Atendimento da companhia, em média, são recebidas mais de 120 mil chamadas por 
mês.  
 
Experiência em Chatbot 
 
A Sompo já acumula experiência na utilização de softwares robôs. A companhia foi a 
primeira do Brasil desenvolver e lançar, no ano passado, um chatbot voltado à contratação 
do Seguro Garantia de Obrigações Públicas (Licitante e Executante). Ambas ferramentas 
utilizam a plataforma de computação cognitiva para negócios da IBM, Watson.  
 

http://www.sompo.com.br/


 
Uma das vantagens desse recurso é o de aprendizado constante da ferramenta 
(aprendizado de máquina). A cada interação, o recurso consulta a base de conhecimento 
gerada pela área especialista, que também é responsável por continuar ensinando e 
aperfeiçoando a plataforma. “Nossos chatbots utilizam linguagem natural humana e 
compreendem nuances da linguagem, sotaques e abreviações. Com isso, a cada nova 
interação, a Sayuri vai aprender e descobrir cada vez mais as reais necessidades de nossos 
clientes, além de gerar dados que podem dar insights para o desenvolvimento de novas 
soluções que se antecipem às tendências do mercado”, conclui Guilherme Muniz, diretor de 
Tecnologia da Informação da Sompo Seguros, área que atou no planejamento e 
implementação da Sayuri junto com a área de Experiência do Cliente.   
 
 
Sobre a SOMPO Seguros S.A 
 
A Sompo Seguros S.A. é uma empresa do Grupo Sompo Holdings, um dos maiores grupos 
seguradores do Japão e do mundo. Resultado da integração das operações da Marítima 
Seguros, companhia fundada em Santos em 1943, e da Yasuda Seguros, que está no Brasil 
desde 1959; a companhia atua nas áreas de Seguros Corporativos (Auto 
Frotas, Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Engenharia, 
Responsabilidade Civil, Garantia, Penhor Rural e Benfeitorias, Vida em Grupo, Acidentes 
Pessoais Coletivo, entre vários outros) e Pessoais (Auto, Residencial e Acidentes Pessoais); 
bem como na área de Seguro Saúde. Atualmente a empresa conta com filiais em todas as 
regiões brasileiras.  
 
O Grupo Sompo Holdings tem sua origem no Japão, atua há 130 anos no mercado de 
seguros e hoje conta com subsidiárias nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma 
vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além 
de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde 
e bem-estar dos clientes.  
 
Informações para a imprensa: 

Sompo Seguros  

Departamento de Comunicação e Marketing 

William Parron  

Tels. (11) 3156-1451 / 97241-4382 

E-mail:wparron@sompo.com.br 

 
 


