WHATSAPP BUSINESS
POTENCIALIZE O SEU NEGÓCIO

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagem mais utilizados do mundo, devido à
sua facilidade no envio de textos, fotos, áudios, e principalmente devido à gratuidade
do serviço.
Lançado em Janeiro de 2018, o WhatsApp Business está disponível gratuitamente para
Android. E desde Abril de 2019, disponível também para a plataforma iOS.
Na versão Business é possível registrar também com um número de telefone fixo, caso
a empresa não tenha celular. Assim, pequenos negócios não precisam expor o número
particular do proprietário, tornando a comunicação mais profissional.
Por ser um aplicativo independente, permite também
que o dono do negócio tenha, no mesmo aparelho,
os dois tipos de WhatsApp, um pessoal e outro
profissional, não misturando as coisas.
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DIFERENÇAS ENTRE
O WHATSAPP E WHATSAPP BUSINESS

Apesar de semelhantes, o WhatsApp Business conta com alguns recursos adicionais
que facilitam a conexão de empresas aos seus clientes.
É importante destacar que o WhatsApp Business e o WhatsApp podem ser usados
simultaneamente, ou seja, em um mesmo dispositivo. Porém, é necessário fazer o
download dos dois aplicativos caso prefira separar a conta comercial da pessoal, o
indicado é ter um smartphone para cada aplicativo do WhatsApp.
Assim como o WhatsApp, o WhatsApp Business possui recurso de status, adesivos,
chamadas de áudio e vídeo, e mesma interface. A seguir, recursos EXTRAS:
INFORMAÇÕES DO NEGÓCIO
Quanto mais informações sobre o negócio, maior a sua confiabilidade. Configure sua
conta com todos os dados do seu negócio como por exemplo: horário de
funcionamento, endereço, telefone, e-mail, site, ramo de atividade e outros.
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MENSAGENS AUTOMÁTICAS
Uma das maiores novidades nesta versão do aplicativo é a possibilidade de configurar
mensagens automáticas.
Existem três tipos de mensagens programáveis no WhatsApp Business: mensagens de
ausência, mensagens de saudação e respostas rápidas.
•

MENSAGENS DE AUSÊNCIA
Esse tipo de mensagem pode ser ativada para quando não estiver em
horário de atendimento;

•

MENSAGENS DE SAUDAÇÃO
São configuradas para responder cada vez que um cliente envia uma
mensagem pela primeira vez ou para clientes que não entram em contato
durante 14 dias;

•

RESPOSTAS AUTOMÁTICAS
Mensagens programadas de acordo com necessidades dos usuários.

ESTATÍSTICAS
O aplicativo permite que veja a quantidade de mensagens enviadas, quantas foram
entregues e lidas por seus clientes, assim como quantas mensagens recebeu no seu
perfil. Dessa maneira, pode testar diferentes tipos de abordagens pelo WhatsApp
Business.
ETIQUETAS
Classificar contatos ou conversas com etiquetas. Facilitando encontra-los novamente
com facilidade. Os marcadores são úteis para empresas e profissionais liberais que
querem manter mensagens de clientes, fornecedores e assuntos internos definidos e
listados de forma inteligente dentro do mensageiro.
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WHATSAPP PESSOAL
EMPRESAS, AFASTEM-SE

Para muitas empresas, as contas pessoais de WhatsApp de seus colaboradores são um
canal fundamental em suas estratégias. Mas isso é um erro. Foram criadas algumas
políticas de uso que todas as empresas devem cumprir se quiserem operar na
plataforma. E isso, em poucas palavras, significa que as empresas não devem usar
contas pessoais para vender seus produtos e entrar em contato com clientes.
Estas são algumas das coisas que uma empresa NÃO PODE fazer no WhatsApp:
•

Uma empresa não pode entrar em contato com um cliente pelo WhatsApp
sem o seu consentimento prévio. A pessoa contatada através da plataforma
precisa ter consentido previamente o envio de mensagens.

•

Uma empresa não pode enviar mensagens promocionais, publicidade
indesejada ou mensagens em massa. Em suma, o SPAM é proibido no
WhatsApp.

WHATSAPP BUSINESS
UM SALTO DE QUALIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Profissionalize

o seu atendimento. Não misture o pessoal e o profissional. Suas
conversas pessoais e suas conversas com os clientes estarão separadas em dois
aplicativos diferentes. Não haverá confusão quando se trata de distinguir seus
contatos e você evitará iniciar conversas por engano.

•
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Não haverá comunicações após o horário e você não precisa se preocupar com o status
do WhatsApp, nem com a foto o perfil da sua conta.
Facilite a vida de seu público, oferecendo a possibilidade de se comunicar com sua
empresa através do aplicativo de mensagens que ele mais utiliza. Caso precisem
receber atenção personalizada para resolver um problema, você estará à disposição.
“COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE, CONVERSAS MAIS HUMANAS”.
O WhatsApp Business permite aproveitar os benefícios de uma comunicação imediata
e fácil com seus clientes, além de eliminar possíveis problemas e confusões que
poderiam surgir ao misturar suas conversas com clientes e mensagens pessoais.

MODELOS PRÉ-APROVADOS
COMO APROVEITÁ-LOS AO MÁXIMO

Sem dúvida, os modelos de mensagem é o melhor recurso para o WhatsApp. Estas são
mensagens previamente validadas pelas autoridades da plataforma que estão prontas
para serem enviadas para qualquer cliente em cada situação.
O WhatsApp os define assim: “Os modelos são formatos comuns de mensagens
reutilizáveis que uma empresa pode enviar. As empresas podem usar modelos de
mensagem para enviar notificações a seus clientes “.
Mas como tirar o máximo proveito dos modelos?
•
•

Crie suas mensagens para as situações mais frequentes de uso;
Mantenha um tom humano.
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DICAS PARA
PARA AUMENTAR VENDAS E FIDELIZAR CLIENTES

A seguir, dicas úteis para otimizar a utilização da ferramenta.
•

NÚMERO PESSOAL VS NÚMERO PROFISSIONAL
Separe esses dois universos e não misture trabalho com vida pessoal;

•

UTILIZE LISTA DE TRANSMISSÃO
Envio único para os números da lista. Cada pessoa vai receber a mensagem
de maneira privada.

•

NÃO FOQUE NA VENDA
Pense nos 3 pilares do sucesso: ATRAIR, ENGAJAR e CONVERTER.

•

USE O WHATSAPP WEB
Através deste recurso, fica mais ágil e dinâmica sua utilização.

•

DIVULGUE SEU LINK DIRETO (INTEGRAÇÃO)
Existe uma maneira bem interessante de criar um link direto do seu número
de contato do WhatsApp. Isso é bacana e pode ser utilizado até em um
anúncio.

•

USE O “STORY”
Desde Fevereiro 2018, o WhatsApp tem um “Story”. Compartilhe novidades,
produtos e serviços.

•
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UTILIZE GATILHOS MENTAIS
TÉCNICAS PARA CONVERSÃO

São mecanismos que convencem o cliente a comprar determinado produto/serviço.
Os gatilhos são capazes de engajar pessoas, convertendo em vendas.
•

GATILHO DA ESCASSEZ E DA URGÊNCIA
As pessoas tendem a comprar, pois elas não querem deixar de ter uma
condição que é limitada e finita e deixar que outras pessoas comprem no
lugar delas.

“ÚLTIMAS UNIDADES”, “CORRAM QUE É SÓ ATÉ HOJE”, “É AGORA OU NUNCA”.
•

GATILHO DA PROVA SOCIAL
O número de seguidores, as pessoas usam o seu produto, depoimentos e
avaliações. Isso chama-se prova social, onde o cliente é convencido que o seu
produto realmente é bom, através da prova de sua audiência.

•

GATILHO DA GARANTIA
SEMPRE, ofereça garantia sobre os seus produtos e serviços. Já viram os
vendedores de TV como oferecem os produtos “Satisfação garantida ou seu
dinheiro de volta”. Esse é um gatilho mental muito poderoso.

•

GATILHO DA NOVIDADE
Muito utilizado nas vendas da Apple, por exemplo. Criar listas divulgando
lançamentos, novos produtos/serviços, novas instalações, etc. Isso na cabeça
do cliente funciona como se ele tivesse saindo na frente dos demais.

•

GATILHO DA AUTORIDADE
Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
“QUEM USA TIGRE É AUTORIDADE NO ASSUNTO”.
•
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INTEGRAÇÃO
TÉCNICAS PARA CONVERSÃO

Há muitas maneiras de integrar o WhatsApp Business em seu website para que seus
leads entrem em contato com você de maneira rápida e direta, evitando processos ou
formulários complicados. Dentre elas, destacam-se:
•

BARRA DE REDES SOCIAIS
Você pode incluir um link para o seu WhatsApp Business usando um ícone
(botão) no seu site ou link em Redes Sociais.

•

WHATSAPP BUSINESS API
Forneça um Atendimento Digital de qualidade e eficaz, potencializando a
experiência dos seus clientes e melhorando a percepção da sua marca com
um processo automatizado, pré-definido.

CONSIDERAÇÕES
IMPORTANTES

Atualmente, os usuários digitais demandam constantemente respostas imediatas e
soluções personalizadas. Por esse motivo, a conversa passa a ser um mecanismo
fundamental para realizar vendas e construir relacionamentos duradouros com seus
clientes. Lembre-se, o WhatsApp é um aplicativo. É sua responsabilidade usá-lo
corretamente.
E se precisar de ajuda, entre em contato.
Elaborado por Adm. Airton Júnior
WWW.AIRTONJUNIOR.ADM.BR

Araguaína - TO, 20 de Janeiro de 2020
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