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Introdução 

WhatsApp Business é a ferramenta ideal para todo negócio que deseja por 
em marcha uma estratégia de marketing conversacional e aumentar suas 
vendas. 

Este é um excelente primeiro passo para agilizar a interação com seus 
clientes e começar a estabelecer uma relação bem mais humana e 
pessoal entre vocês. Com uma taxa de 70% de abertura de mensagens, o 
WhatApp Business se posiciona como a ferramenta de melhor índice de 
conversão do mercado. 

Neste ebook mostraremos, passo a passo, como tirar o máximo proveito 
do WhatsApp Business para impulsionar seus negócios e disponibilizamos 
muitas dicas e estratégias para transformar sua empresa em uma máquina 
geradora de leads qualificados. 

Boa leitura! 

 

https://blog.sirena.app/portugues/marketing-conversacional-o-que-%C3%A9-e-como-aplic%C3%A1-lo-em-seu-neg%C3%B3cio-para-revolucionar-suas-vendas


Por que WhatsApp? 

É claro que o WhatsApp não é a única plataforma existente no 
universo do marketing conversacional. Certamente você deve 
conhecer outras ferramentas como Facebook Messenger, 
WeChat, Line e Telegram. 

Talvez você já até tenha pensado em usar alguma destas plataformas para 

vendas. Então por que você deveria considerar o WhatsApp como primeira 

opção? 

Primeiro, por sua popularidade. Atualmente, mais de 1,3 bilhão de usuários em 

todo o mundo usam o WhatsApp para troca de mensagens, especialmente as 

gerações mais jovens. 

Segundo, porque o WhatsApp tem um posicionamento geográfico muito 

sólido. De acordo com dados da própria plataforma, o aplicativo é usado em 

128 países e através dele, mais de 60 bilhões de mensagens e 1,6 bilhão de 

fotos são enviadas todos os dias. 

Além disso, segundo a empresa de marketing Baum Digital, 80% dos usuários 

asiáticos, europeus e latino-americanos usam o WhatsApp diariamente como 

principal meio de comunicação. 



E terceiro, porque o WhatsApp oferece muitos benefícios para pequenos e 

médios negócios. 

● É a maneira mais fácil para se comunicar com seus clientes. Permite 
conversas esporádicas, claras, personalizadas e eficazes. 

● O usuário comum está mais atento às notificações de WhatsApp do que 
de qualquer outro meio de comunicação como e-mails ou SMS. 

● Caso o relacionamento com um potencial cliente avance, a empresa tem 
a opção de se comunicar por telefone. Sem spam! 

● O aplicativo permite não apenas enviar mensagens de texto 
personalizadas, mas também outros formatos de conteúdo, como 
imagens, áudios e vídeos. As possibilidades de melhorar a estratégia de 
vendas são infinitas. 



 

Exemplos de empresas que conseguiram estreitar relacionamentos com seus 

clientes por meio do WhatsApp: 

Obviamente, não recomendaríamos uma plataforma que não tenha sido um 

caso de sucesso para outras empresas. Vejamos dois exemplos muito claros: 



Em 2017, o Banco Espanhol Santander lançou uma iniciativa chamada “Open 
Bank”, que consiste em fornecer atendimento ao cliente via WhatsApp. Lá é 

possível fazer solicitações, resolver problemas e gerenciar qualquer questão 

bancária. 

O teste piloto do Open Bank incluiu 17.000 clientes, dos quais 99% indicaram 

que o serviço era muito útil e 98% disseram que continuariam a usá-lo. 

 

Por sua vez, a Reliance Brand, empresa que gerencia marcas como Diesel, 

Kenneth Cole e Zegna na Índia, decidiu oferecer a seus clientes a 

possibilidade de gerenciar o engajamento com a marca através do WhatsApp 

Business. 

Como resultado dessa iniciativa, os clientes descobriram promoções, novos 

lançamentos e obtiveram informações sobre novos produtos através de fotos 

ou vídeos enviados pelo WhatsApp. 

Esta medida alcançou uma taxa de conversão de 80%! 

Marketing Conversacional: a estratégia que está 
revolucionando as vendas no mundo todo 

Marketing Conversacional é uma estratégia de marketing 
digital que foca principalmente na construção de 

https://www.openbank.es/
https://www.openbank.es/
https://resultadosdigitais.com.br/especiais/o-que-e-marketing-digital/
https://resultadosdigitais.com.br/especiais/o-que-e-marketing-digital/


relacionamentos um-a-um com seus clientes potenciais ou 
clientes existentes. 

Essencialmente, o objetivo dessa estratégia é satisfazer em tempo real as 

necessidades específicas de cada cliente. O Marketing Conversacional 

permite às empresas oferecer uma experiência de compra mais humana e 

personalizada ao mesmo tempo em que se encurtam os ciclos de vendas e 

informações valiosas sobre os compradores são adquiridas. 

Em termos concretos, o Marketing Conversacional busca recolocar a conversa 

como um pilar fundamental do relacionamento entre uma empresa e seus 

clientes. Empregando as mais recentes tecnologias de conversação e 

inteligência artificial na forma de chatbots, as empresas podem interagir com 

seus clientes com o objetivo de oferecer uma experiência de compra 

abrangente, simples e intuitiva. 

Quer saber quais são os principais benefícios do Marketing Conversacional? 

Tempo real 

Quando você usa uma estratégia de Marketing Conversacional, a interação 

com seus clientes acontece instantaneamente e em tempo real. Sem esperas, 

sem atrasos. Seus clientes são atendidos no momento em que precisam, não 

importando qual hora seja. 

Escalabilidade 

Com o surgimento de tecnologias como chatbots, as empresas podem 

automatizar e escalar conversas com seus clientes, atingindo níveis sem 

precedentes. Graças a essas tecnologias, as empresas podem manter 

conversas personalizadas com diferentes clientes ao mesmo tempo, sem 

prejudicar o funcionamento de seus equipamentos ou sua eficácia ao vender. 



Personalização 

O uso da tecnologia também nos permite coletar uma grande quantidade de 

dados, contextualizar conversas e oferecer experiências pessoais únicas. O 

Marketing Conversacional ajuda empresas a criar vínculos de confiança com 

seus compradores e experiências de consumo muito positiva. 

Feedback 

Outra grande vantagem do Marketing Conversacional é o feedback. Cada 

conversa com um cliente traz contribuições fundamentais que ajudam as 

empresas a melhorar seus processos de comunicação e seus serviços. Como 

a conversa foi realizada? O foi bem feito? O que pode ser melhorado? É 

apenas uma questão de registrar e trabalhar nestes pontos. 

Whatsapp vs WhatsApp Business: parecidos, mas 
muito diferentes 

Para colocar em prática uma estratégia de Marketing 
Conversacional, a maioria das empresas opta por pelo 
WhatsApp para se comunicar com seus leads e clientes. 

No entanto, o principal problema que surge aqui é que os vendedores usam, 

na maioria das vezes, suas contas pessoais do WhatsApp, em vez de uma 

conta oficial da empresa. 



Por um lado, isso coloca a imagem da empresa em perigo e, por outro, 

significa perder o potencial de vendas oferecido por uma ferramenta como o 

WhatsApp Business. 

Você usa o WhatsApp pessoal para vender? Vamos explicar porque você 

deveria mudar 

A melhor maneira de entender os problemas gerados pelo uso de uma conta 

pessoal do WhatsApp para vendas é através de um exemplo. 

Coloque-se no lugar de seus clientes. Imagine, por exemplo, que você queira 

comprar um celular novo. Você pesquisa as diferentes marcas e modelos 

disponíveis, checa os comentários no Google e no YouTube, avalia os 

diferentes preços e seleciona as possíveis lojas para comprar seu produto 

on-line. 

 

Quando você escolhe uma loja, a primeira coisa que faz é visitar o site ou a 

página no Facebook para ver como contatá-los para realizar sua compra. Você 



descobre que no site eles têm um botão WhatsApp instalado, o que permitirá 

que você converse com um vendedor diretamente de seu telefone. Excelente! 

Quando a janela de bate-papo abre no aplicativo, você descobre que o avatar 

do contato não tem o logotipo da loja, mas a foto de uma pessoa. A conta 

também não tem uma mensagem de boas-vindas pré-definida ou respostas 

automáticas que expliquem quais são as horas de atendimento. 

Você escreve uma mensagem para perguntar sobre o produto que deseja 

comprar e o vendedor não responde. Algumas horas depois, você recebe esta 

mensagem: 

“Não estou trabalhando no momento. Eu te ligo na próxima semana.” 

… 🤦 ♀  É bem provável que você mude de loja. 

Dá pra perceber como uma simples mensagem de WhatsApp sem resposta ou 

uma comunicação ruim pode significar uma venda perdida? 

WhatsApp pessoal: empresas, afastem-se ✋ 

Para muitas empresas, as contas pessoais de WhatsApp de 
seus vendedores são um canal fundamental em sua estratégia 
de vendas. 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, 

https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/?lang=pt


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. 

● O WhatsApp também não pode ser integrado a provedores não 
autorizados. Existem diferentes programas não oficiais que oferecem a 
possibilidade de enviar mensagens em massa para seus contatos. O 
uso desses programas é proibido pelo WhatsApp e este é um dos 
principais meio usados para identificar e bloquear contas infratoras. 

Bem, e que alternativa nos resta? 

Whatsapp Business: um salto de qualidade para 
pequenas e médias empresas 



O WhatsApp Business é um aplicativo gratuito para pequenas 
e médias empresas lançado em 2018, que permite que 
empresas interajam com seus clientes de forma simples, 
utilizando ferramentas para organizar e responder 
rapidamente às consultas que recebem. 

O WhatsApp Business é uma ferramenta baseada em Marketing 

Conversacional e possui uma série de funcionalidades e características que 

facilitam e agilizam os processos de vendas. 

 

Por que você deveria usá-lo: 



● Você pode criar um perfil empresarial: 

Uma das grandes vantagens do WhatsApp Business é que ele permite criar 

um perfil da empresa. Aqui, você pode incluir o seu logo, a descrição da 

empresa, seu endereço físico e horário de funcionamento. Além disso, você 

pode incluir links para seu endereço no Google Maps assim seus clientes 

podem ver no mapa onde fica sua empresa e como chegar lá. 

O WhatsApp Business oferece a possibilidade de criar uma conta usando um 

número de telefone fixo, assim você não precisa mais usar seu número 

pessoal para atender seus clientes. 

Além disso, também é possível manter suas contas pessoal e comercial 

separadas em um único dispositivo. 



 



Inclui ferramentas que facilitam a comunicação 
com seus clientes: 
 
O WhatsApp Business inclui várias funcionalidades que facilitam muito 
a interatividade com seus clientes. Em primeiro lugar, o WhatsApp 
Business permite que se crie mensagens de boas-vindas e ausência 
para serem enviadas automaticamente quando seus clientes te 
contatarem. 

Essas ferramentas são muito úteis para que você nunca deixe uma mensagem 

sem resposta. Além disso, é especialmente conveniente fornecer informações 

aos seus clientes sobre sua empresa e seu horário de funcionamento. 



 

O WhatsApp Business também possui um recurso de “respostas rápidas”. 

Esta ferramenta é excelente para responder instantaneamente às perguntas 

mais frequentes dos seus clientes. 

Com essa funcionalidade, você pode ter mensagens padronizadas para 

responder a consultas sobre promoções especiais, prazos de entrega, meios 

de pagamento etc. 



 

O WhatsApp Business também oferece a possibilidade de organizar seus 

contatos com etiquetas personalizadas para classificá-los e encontrá-los 

facilmente. 

Você pode aproveitar esse recurso para marcar seus clientes com base na 

posição deles no funil de vendas. Por exemplo: potencial, oportunidade, 

cotação, fechamento. 





● Atenção imediata e personalizada 

O WhatsApp Business é ideal para criar laços de confiança com os clientes. É 

um excelente canal para fornecer atendimento personalizado e em tempo real 

aos compradores. 

Uma resposta imediata a um problema, um vídeo promocional interessante, ou 

uma mensagem de áudio podem ser altamente valorizadas pelos clientes. 

Por que você deve trocar o WhatsApp pelo 
WhatsApp Business? 

Existem várias razões. Vejamos 

Não misturar 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. 



Além disso, poderá ter certeza de manter o foco ao interagir com seus 

clientes. Não haverá comunicações após o horário e você não precisa se 

preocupar com o status do WhatsApp, nem com o avatar da sua conta. 

Estar onde os clientes estão 

É quase certo que os seus Leads e clientes tenham WhatsApp. Espera-se que 

você, como vendedor, se adapte e o use para que seus clientes possam 

encontrá-lo de maneira fácil e rápida, sem baixar nenhum aplicativo extra ou 

preencher formulários. 

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 comprar um produto ou receber atenção personalizada para resolver 

um problema, você estará à disposição deles. 

Comunicação mais eficiente, conversas mais humanas. 

O WhatsApp Business te 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. 

Em resumo, o WhatsApp Business permite: 

● Que você, como vendedor, evite confusões e mal-entendidos com seus 
clientes, ao mantê-los separados em um aplicativo independente. 

● Que sua empresa estabeleça uma comunicação mais próxima com os 
usuários e agilize processos de compra e atendimento ao cliente. 

● Que seu público e potenciais clientes, tenham uma maneira rápida e 
direta de te contatar. Não há necessidade de baixarem um novo 

https://resultadosdigitais.com.br/blog/leads/


aplicativo. Suas dúvidas podem ser sanadas através de uma plataforma 
bem conhecida, que utilizam todos os dias. 

 



Políticas de uso: como cumprir as normas do 
WhatsApp Business 

Poder contar com uma plataforma para se comunicar com 
facilidade e rapidez com seus clientes não o isenta de 
responsabilidades e obrigações. 

Nos últimos meses, o WhatsApp tomou a decisão drástica de começar a 

bloquear todas as contas que enviam publicidade indesejada e mensagens em 

massa e invasivas. 

Diante dessa iniciativa, as empresas se depararam com um sério problema, 

pois atualmente existem muitos negócios cujos vendedores usam o WhatsApp 

para entrar em contato com potenciais clientes e oferecer produtos, 

promoções e descontos. 

Conforme relatado pela própria plataforma, mensalmente, mais de 2 milhões 

de contas são bloqueadas devido a este tipo de infração. E 75% dessas 

contas são excluídas como resultado do aprendizado automático do algoritmo 

do aplicativo. 

Como isso é feito? 

O WhatsApp possui três pontos de controle: 



1. No registro do usuário 

2. Durante o envio de mensagens 

3. Em resposta a comentários negativos 

Durante o registro, o WhatsApp usa o número de telefone para verificar as 

coordenadas. O algoritmo usa informações básicas, como o endereço de IP e 

as informações da operadora, para verificar a origem da nova conta. 

Dessa forma, se uma rede tentar registrar muitas contas ao mesmo tempo, o 

sistema as eliminará antes mesmo que possam enviar uma mensagem. 

Segundo o WhatsApp, dos dois milhões de contas eliminadas, 20% são 

banidas antes do registro. 

Por outro lado, se uma conta começar a enviar mensagens maliciosas, o 

WhatsApp poderá marcá-la como suspeita. E quando uma conta for 

identificada como fonte de spam, a plataforma a removerá automaticamente. 

Portanto, ao interagir por meio do WhatsApp Business, as empresas devem 

seguir algumas regras rigorosas: 

● Quando se inicia uma conversa entre uma empresa e um cliente por 
meio do WhatsApp Business, a primeira mensagem deve consistir em 
um modelo pré-aprovado pela plataforma. Após a pessoa responder 
esta mensagem, a conversa poderá continuar normalmente. 

● Se o usuário demorar mais de 24 horas para responder a uma 
mensagem, a comunicação deve ser retomada por meio de um modelo. 

● A conversa entre uma empresa e um cliente deve ser feita a partir da 
linha telefônica oficial da empresa e não de um telefone particular. O não 
cumprimento deste requisito pode acarretar uma penalidade severa. 



● A interação entre empresas e clientes deve sempre visar a proporcionar 
um serviço de qualidade e uma boa experiência para os usuários. 

Modelos pré-aprovados: como aproveitá-los ao 
máximo 

Sem dúvida, os modelos de mensagem são o melhor recurso 
para os mestres de vendas no 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. “ 

No WhatsApp Business, o primeiro contato com um cliente deve ser 

pré-aprovado pelas autoridades do WhatsApp. Desta forma, a plataforma 

garante que você não está enviando spam ou mensagens maliciosas. 

Mas como tirar o máximo proveito dos modelos? Vejamos. 



1)  Crie suas mensagens para as situações mais frequentes de 
uso. ⌨  

Ao interagir com seus clientes, é provável que suas conversas sejam 

recorrentes. Isso é uma grande vantagem para você, pois é possível manter 

um esquema de comunicação organizado e estruturado. 

Em termos concretos, a maioria das mensagens que você envia pelo 

WhatsApp para seus leads ou clientes certamente se encaixam em uma das 

seguintes categorias: 

● Saudações iniciais para consultas na web 
● Lembretes de compromissos agendados 
● Acompanhamento de clientes que demonstraram interesse em um 

produto ou serviço 
● Atendimento ao cliente, resolução de problemas 
● Mensagens enviadas após chamadas perdidas 
● Mensagens para clientes que já compraram algum de seus produtos 

Para evitar perder tempo escrevendo mensagens específicas para cada uma 

dessas situações que são repetidas constantemente, existem os modelos 

pré-aprovados. 

Os exemplos de modelos variam de acordo com o tipo de empresa, o tipo de 

cliente e o segmento em que você trabalha. Portanto, a ideia aqui é apresentar 

alguns exemplos de mensagens frequentes que as empresas utilizam e que 

geram impactos positivos no desenvolvimento das vendas. 



● Saudação inicial da web (Exemplo: Olá, tudo bem? Meu nome é Miguel 
e trabalho no XXX. Recebi seu contato on-line há alguns minutos.) 

● Lembrete (Exemplo: Olá, tudo bem? Estou escrevendo para lembrá-lo 
sobre a visita que agendamos. ☕ Você precisa de alguma instrução 
sobre como chegar lá?) 

● Convite (Exemplo: Gostaria de convidá-lo para experimentar o produto 
no qual você estava interessado. Você teria disponibilidade para 
amanhã? À tarde, a que horas?) 

● Atenção personalizada (Exemplo: Olá, meu nome é Miguel, como posso 
ajudá-lo?) 

● Chamada perdida (Exemplo: Te liguei neste número há alguns minutos. 
A que horas prefere que eu ligue para você?) 

● Gancho (Exemplo: O produto que você estava procurando agora está 
em promoção, gostaria de falar sobre isso?). 

2) Mantenha um tom humano! 

Outro aspecto fundamental ao interagir com potenciais compradores é que os 

clientes não percebam a diferença entre uma mensagem real e um de seus 

modelos. 

Para isso, é muito importante que você escreva de maneira amigável e tente 

ser breve. 

Clientes odeiam mensagens longas porque sentem que você não está 

atendendo-os bem, enviando-lhes muitas informações que não são úteis para 

eles. 



Mantenha suas mensagens curtas e diretas. Em resumo, não escreva um 

testamento toda vez que quiser conversar com seus clientes. O WhatsApp é 

uma plataforma cotidiana e informal. Use essas características a seu favor. 

Em vez de uma mensagem assim: 

 

Procure enviar uma assim: 

 

Outra maneira simples de humanizar é usando emojis. 👍🤘❤  

Por exemplo, qual destas mensagens te parece mais pessoal? 

“Olá. Meu nome é Miguel. Estou te contatando sobre a consulta que você fez 

em nosso site. Como posso ajudá-lo?” 

“Olá. 👍 Meu nome é Miguel. Estou entrando em contato para falar sobre a 

consulta que você fez em nosso site. Como posso te ajudar? 😀” 



Pequenas alterações fazem a diferença e os emojis podem ser incluídos em 

suas mensagens para ajudar nisto. Se a sua marca usa um tom que permita 

este tipo de comunicação, não hesite em fazê-lo! 

3)  Certifique-se de enviar os modelos o mais rápido possível ⚡ 

A maioria dos vendedores concorda que um aspecto essencial no momento de 

realizar uma venda é a velocidade da atenção. 

Se você normalmente tem que gerenciar um portfólio de 300 ou mais clientes, 

a única maneira de se comunicar com deles é fazendo isso muito 

rapidamente! 

Vamos fazer algumas contas. Se levar 30 segundos para escolher e colar um 

modelo e tiver que contatar 100 clientes todos os dias, você levará quase uma 

hora copiando e colando mensagens. 

Agora, se essa mesma ação levar 5 segundos por cliente, você poderá cobrir 

a mesma base em menos de 10 minutos. 

4)    Economize tempo comunicando novidades! ⭐ 

Por fim, outro momento em que os modelos podem ser muito úteis é na hora 

de comunicar a seus clientes alterações recentes. 

Lançamentos de novos produtos ou serviços e promoções por tempo limitado 

são exemplos de mensagens que podem ser muito valiosas para o seu cliente 

e que podem lhe dar um gancho para fechar uma venda. 

Mas tenha cuidado! 

Se você enviar mensagens em massa para toda a sua base de clientes, será 

marcado como lixo eletrônico. E é claro que não é isso que você deseja. 



WhatsApp Business: algumas dicas úteis para 
vender mais 

Na era do Marketing Conversacional, o WhatsApp se tornou 
uma das principais formas de comunicação em todo o mundo. 
Somos todos parte desta tendência que veio para ficar. Então, 
nada melhor do que tirar proveito disso. 

Em entrevistas realizadas, 85% dos vendedores de diferentes empresas 

declararam que o WhatsApp é uma ferramenta “muito importante no processo 

de vendas” e que “não contar com essa ferramenta complicaria muito o 

fechamento das vendas”. 

Além disso, no mesmo relatório, concluiu que 95% dos celulares que os 

clientes compartilham com os vendedores estão associados a uma conta 

pessoal de WhatsApp. Isso significa que todos os seus clientes estão lá, você 

só precisa saber como contatá-los. 

Em suma, o WhatsApp representa um grande diferencial para os resultados 

comerciais dos negócios, principalmente os voltados ao marketing B2C. 

Vejamos algumas técnicas usadas por vendedores para aumentar as vendas 

no WhatsApp. Se achar útil, sugerimos que as compartilhe com toda a sua 

equipe. 



Primeiro, algumas dicas rápidas para vender por WhatsApp: 

● Enviar conteúdo multimídia: áudios, vídeos, fotos de novas instalações, 
produtos, casos de sucesso de outros clientes. 

● Classifique seus clientes através da função de rótulos para conhecê-los 
melhor e realizar uma comunicação mais eficaz e menos invasiva 

● Peça sugestões a empresas que desenvolvem continuamente 
campanhas de marketing do WhatsApp. 

● Respeite o horário de funcionamento. 
● Use mensagens curtas e diretas. Lembre-se que, acima de tudo, seu 

objetivo como vendedor é seduzir, intrigar e agregar valor aos seus 
clientes. 

● Use frases persuasivas: “por tempo limitado” ou “últimos lugares 
disponíveis”. 

Mensagens de WhatsApp: aproveitando todos os recursos 

Quando se trata de vender, uma das dicas mais repetidas por especialistas do 

WhatsApp é explorar ao máximo todos os recursos oferecidos pela plataforma 

para a comunicação com os clientes. 

Isso significa que não devemos nos limitar a apenas enviar mensagens de 

texto. Precisamos expandir o horizonte com: 

1. Imagens 

2. Mensagens de voz. 

3. Vídeos. 





Mas como podemos usar esses recursos para aumentar nossas 
vendas? 

Como um usuário do WhatsApp, você certamente recebe dezenas de fotos 

todos os dias em sua conta pessoal: imagens de amigos, de seus sobrinhos, 

de seus filhos, de alguma comida que seu companheiro quer compartilhar 

contigo. 

Mas não é assim que uma empresa deve usar as fotos. 

Como vendedor, você deve conversar com seus clientes de maneira 

personalizada e usar as funções do WhatsApp para gerar confiança e oferecer 

seus produtos, não para invadir o espaço pessoal de seus clientes. 

Então é preciso ter um cuidado especial no uso das fotos no WhatsApp 

Business. Mostraremos aqui alguns usos comuns que trazem muitos 

benefícios. 

● Fotos de seus produtos: este recurso é especialmente útil para entrar 
em contato com os clientes que já compraram em seu site e estão 
aguardando a chegada de um produto. Muito útil na fase pós-venda. 
Lembre-se que um cliente satisfeito voltará para você. 

● Imagens de ofertas: imagine, por exemplo, que novos produtos tenham 
sido adicionados ao seu estoque. Não é interessante que seus clientes 
regulares descubram essa novidade? Use imagens para informa-los 
sobre suas últimas ofertas. 



● Newsletter com descontos: Um excelente recurso para agregar valor às 
suas conversas. Mas lembre-se das regras de spam sobre as quais 
falamos anteriormente. 

Mensagens de voz: quando usá-las 

A mensagem de voz é um recurso muito útil para gerar um vínculo de 

confiança com o cliente. Quando bem feita, uma mensagem de voz pode 

demonstrar profissionalismo e eficácia para resolver um problema. 

Fato: 

👍 Uma mensagem de voz bem utilizada reforça as relações com seus 

clientes. 

👍 Uma mensagem de voz mal utilizada é um incômodo. 

Algumas dicas para criação de áudios eficazes: 

● Procure ser o mais claro possível. Não divague e evite muletas. 
Certifique-se de que sua mensagem contenha apenas as informações 
que seu cliente precisa. Nem mais nem menos. 

● Seja breve. Ninguém gosta de perder tempo. 
● Procure antecipar uma mensagem de voz com uma mensagem de texto 

para que o cliente saiba quais informações serão encontradas no áudio. 

Por exemplo: 



“Olá João, sou o Marcos da Tendas ZZ. No áudio a seguir, explico os 

próximos passos com relação à sua solicitação. Agradeço sua atenção.” 

É uma mensagem simpática e faz a pessoa querer ouvir, certo? 

Como usar vídeos no WhatsApp Business? 

Os vídeos com promoções ou conteúdo sobre produtos geralmente são bem 

recebidos pelos leads e pelos clientes, desde que seja um conteúdo de 

qualidade que agregue valor à pessoa que os recebe. Caso contrário, pode se 

tornar um incômodo. 

Por que? 

Em geral, os vídeos são pesados e exigem muita atenção do cliente. Se uma 

pessoa estiver envolvida em várias atividades simultaneamente, é improvável 

que pare para assistir a um vídeo. 

Que tipo de vídeos você deve enviar para seus usuários: 

● Vídeos que mostrem vantagens e diferenciais do seu produto em 
comparação com a concorrência. Este é um conteúdo da parte final do 
funil de marketing para ser enviado aos Leads mais prontos para a 
compra, no caso de ser um processo de vendas mais complexo. 

● Vídeos sobre o uso de seu produto. Ideal para ser enviado para os 
clientes que acabaram de comprar um dos seus produtos. É um 
conteúdo de qualidade, que agrega valor. 

● Vídeos com informações pós-venda do produto e / ou dicas sobre sua 
manutenção. Por exemplo, se o cliente comprou algo que requer 
cuidado especial, um tutorial em vídeo sobre como proteger o produto 
pode ser muito bem recebido. 

https://resultadosdigitais.com.br/blog/conteudo-para-fundo-de-funil/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/conteudo-para-fundo-de-funil/


● Finalmente, você também pode enviar mensagens institucionais que 
falem da trajetória de sua empresa, seus valores e que te façam parecer 
profissional. Mas não abuse disto. 

Algumas empresas que aproveitaram os recursos de conteúdo 
oferecidos pelo WhatsApp Business 

Atualmente, muitas empresas usam o WhatsApp Business para comunicar 

notícias e novidades a seus clientes, apresentar ofertas, realizar concursos e 

enviar conteúdo exclusivo. 

Vejamos alguns exemplos de empresas que tiram proveito desses recursos 

com perfeição: 

● A marca de maionese Hellmann’s foi uma das pioneiras nas campanhas 
de marketing por WhatsApp. Uma de suas estratégias de marketing 
consistiu na criação através deste aplicativo de um chat sobre receitas, 
destinado a estudantes de culinária. Através desta iniciativa, Hellmann’s 
enviou imagens e vídeos de diferentes pratos, descrevendo cada receita 
e até mesmo usando mensagens de áudio. 

● Outra história de sucesso foi a de PedidosYa. O aplicativo usou o 
WhatsApp Business para expandir seu serviço de notificações. A 
PedidosYa soube utilizar a plataforma de mensagens para confirmar 
automaticamente os pedidos e fornecer informações detalhadas sobre 
os prazos de entrega. 

● A Latam Airlines, por sua vez, lançou uma campanha que consistia em 
enviar cerca de 150.000 mensagens via WhatsApp para seus clientes 
mais frequentes, cujos dados eles já haviam coletado. Por meio das 
mensagens, eles incentivaram seus clientes a trocar pontos acumulados 
por passagens com até 38% de desconto. O resultado foi um sucesso. 



Durante o período em que a campanha esteve ativa, as vendas da 
Latam Airlines aumentaram 30% entre seus clientes. 

Como integrar o Whatsapp Business ao seu site 
para gerenciar seus leads 

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. 

● Seus clientes não precisarão mais preencher formulários 
● As conversas se iniciam imediatamente 
● Assim que o cliente entra em contato, você já tem o seu número de 

telefone e pode responder diretamente por WhatsApp 
● WhatsApp é um aplicativo conhecido de todos os seus clientes, então 

eles não hesitarão em contatá-lo por lá 
● Você pode continuar a conversa mesmo que o cliente saia de seu site 
● Além disso, ClicktoWhat é totalmente gratuito! 



 

 # 2 Barra de redes sociais 

Você também pode incluir um link para o seu WhatsApp Business usando um 

ícone na barra de Redes Sociais. 

 

Para isso, peça à sua equipe de desenvolvedores para incluir o ícone do 

WhatsApp em sua social bar e vinculá-lo ao seu número de telefone comercial. 

Para criar o link para sua conta do WhatsApp Business, use um URL como 

este: https://wa.me/number e preencha-o com seu número de telefone no 

formato internacional, sem incluir zeros à esquerda ou hifens. 

Por exemplo: https://wa.me/541159839584 

# 3 Campanhas, anúncios gráficos e postagens 

https://wa.me/541159839584


Se você deseja aproveitar ao máximo o WhatsApp Business como uma 

ferramenta para otimizar seus processos de vendas, recomendamos também 

incluir seu número de contato em todos esses lugares: 

● Na seção de contato do seu site 
● Em sua loja on-line 
● Em suas publicações em Redes Sociais 
● Nas imagens de produtos em anúncios de jornal e / ou mídia digital 
● Em informações de contato de sua empresa no Google Maps (como 

fazê-lo) 
● Em campanhas de email marketing 

https://resultadosdigitais.com.br/especiais/tudo-sobre-redes-sociais/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/google-meu-negocio/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/google-meu-negocio/
https://resultadosdigitais.com.br/especiais/email-marketing/


 

 

Conclusão 

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. 

Neste contexto, o uso de ferramentas de mensagens instantâneas como o 

WhatsApp Business torna-se essencial para que as empresas não estejam em 

desvantagem em relação a seus concorrentes. 

No entanto, como vimos ao longo dessas páginas, simplesmente ter esse 

canal de contato não é suficiente para fornecer uma atenção efetiva. Para 

serem bem-sucedidas, as empresas devem trabalhar diariamente para 

melhorar seus processos e oferecer um atendimento de qualidade que 

agregue valor à experiência de seus clientes. 

Lembre-se, o WhatsApp é um aplicativo. É sua responsabilidade usá-lo 

corretamente. Se você fizer tudo certo, em pouco tempo conseguirá gerar 

grandes benefícios para seu negócio. 
 
 
 
_____ 
 
 

WHATSAPP BUSINESS 
 

Configurações Iniciais 

A facilidade de usar um canal de comunicação sempre à mão, que proporciona uma 
flexibilidade maior que uma ligação, a interação mais íntima e com muito mais 
recursos que os “messengers” das redes sociais, fizeram com que o WhatsApp 
conquiste rapidamente o coração de profissionais liberais e pequenas empresas. 



Hoje com 1,5 bilhão de usuários no mundo todo, sendo que 120 milhões são 
brasileiros, não ter o WhatsApp instalado no celular é como se o telefone não 
estivesse funcionando. 

Grandes estruturas de call centers, custosas para pequenas e médias empresas e 
inacessíveis para profissionais liberais, passariam a ser dispensáveis por causa 
dessa nova solução. 

Atualmente tudo que você precisa ter para começar a atender seus clientes é um 
plano de internet razoável e um celular. 

Com o uso massificado do aplicativo, muitas empresas de tecnologia passaram a 
procurar o WhatsApp.inc para criar soluções de automações de mensagens e 
gestão de clientes. 

Porém, o WhatsApp.inc (a empresa que controla o aplicativo) até hoje não liberou 
nenhuma API, que são softwares públicos que permitem que desenvolvedores de 
todo mundo criem “sub-aplicativos” a partir da plataforma principal. 

É por causa das APIs que existem as automações nos serviços de e-mail, 
Facebook, Instagram e YouTube. 

Você pode estar se perguntando agora, “ah, por que preciso saber disso?” 

Essa informação é importante para entender porque não existem automações 
oficiais do WhatsApp. As soluções presentes no mercado atualmente realizam uma 
espécie de “gambiarra” para automatizar algumas funções do aplicativo. 

Por isso, mesmo com elas você pode estar sujeito a ter a sua conta bloqueada. 

Então, por não serem soluções oficiais do WhatsApp não iremos falar sobre elas 
neste treinamento. 

Whatsapp Business vs Whatsapp 
Messenger 
Com a crescente demanda dos usuários em ter mais recursos profissionais no 
aplicativo, o WhatsApp.inc lançou em 2018 o Whatsapp Business, que já está 
disponível para usuários dos sistemas Android e iOS (recém lançado). 

A versão WhatsApp Business foi planejada tendo o pequeno empresário em mente, 
e  possui as mesmas funcionalidades, visual e recursos do WhatsApp Messenger. 



Nossa equipe de Especialistas, que conhecem como poucos os truques para vender 
mais no aplicativo, recomendam que você utilize o WhatsApp Business para a sua 
interação com seu cliente. 

Porque o Business traz alguns recursos extras que vão facilitar no momento da 
interação direta com os clientes, como ferramentas para automatizar, classificar e 
responder rapidamente. 

Além disso, a versão Business traz a possibilidade de unir informações adicionais 
para os clientes, como seu telefone, site, endereço e e-mail. 

Como você verá neste módulo, o WhatsApp Business permite você classificar as 
mensagens mais importantes e ver estatísticas sobre quantas mensagens foram 
entregues, lidas e enviadas. 

Há a possibilidade também de salvar algumas respostas no aplicativo, que é uma 
mão na roda para dar agilidade no trabalho do vendedor. 

Se você ainda tem dúvidas sobre como começar agora a implementar o WhatsApp 
Business no seu negócio, fique tranquilo. 

Você saberá implementar de forma simples etapa por etapa. 

 

Criando o meu Perfil Comercial 

A primeira coisa que devemos fazer para começarmos a utilizar o 

WhatsApp como uma máquina de vendas é configurar o aplicativo de 

modo que quando nosso cliente chegar para falar conosco ele já caia 

diretamente numa primeira zona de engajamento, ou seja, todos os 

recursos visuais que ele observar devem direcioná-lo para o nosso maior 

intuito: a Venda. 

Para isso vamos te passar o passo a passo de como fazer da melhor 

forma: 

Instalando o Whatsapp Business: 



Então vamos lá, na sua loja de aplicativos (Play Store ou Apple Store) 

você vai fazer o download e instalar o aplicativo do WhatsApp Business 

como vemos na imagem. Observe que o ícone é diferente do tradicional. 

 

 

 

 



 

Lembre-se que “consumidor bem informado, é cliente confiante e 

comprador”. Por isso, quanto melhor as informações que você 

disponibilizar para seu cliente, melhor serão suas vendas.  

 

Configurando Informações 



Para configurar seu perfil comercial no WhatsApp Business, na página 

inicial do aplicativo clique no ícone  no canto superior direito, então 

vá em Configurações. 

 

Nesse espaço, o WhatsApp Business te permite configurar informações da 

sua conta, perfil da empresa, realizar backups de segurança e o 

funcionamento do aplicativo. 

As funções Novo Grupo e Lista de Transmissão funcionam igualmente ao 

WhatsApp Messenger. Elas te permitem que você interaja com seus 



contatos de uma forma conjunta, seja num grupo ou com uma mensagem 

em massa. 

Na página de “Configurações da empresa”, você gerencia diversas 

informações, desde seu perfil, até aautomatização de mensagens 

importantes como de saudação e ausência. 

Agora vamos ver abaixo as funções mais importantes das Configurações 

da empresa para seu negócio. 

 

Por exemplo: A nossa descrição é “Empresa dedicada a ensinar táticas 

poderosas de vendas” 

O endereço é Theodoro da Silva, 6712 

O setor que atuamos é “Educação” 

No relógio, você irá indicar o seu horário de funcionamento 

Nos dois últimos itens estão disponibilizados nosso endereço de e-mail e 

website do nosso negócio. 

Voltando à página anterior de Configurações da empresa, o segundo botão 

você vai encontrar as “Estatísticas”. 

Nessa aba você irá encontrar informações sobre os resultados de suas 

ações, vamos ver o que esses números significam: 

1.As mensagens enviadas são o número de mensagens que você enviou 

para seus contatos. 



2. As mensagens entregues correspondem ao número de mensagens que 

seus contatos receberam. E nesse caso, se há pessoas que não 

receberam suas mensagens, pode valer a pena apagar da lista de 

contatos. Pois podem ser perfis que já trocaram de número ou te 

bloquearam. 

3. A quantidade de mensagens lidas se referem ao número de mensagens 

que você enviou e seus contatos leram. 

4. E as mensagens recebidas correspondem ao número de mensagens 

que seus contatos te enviaram. 

Essas são informações interessantes para avaliar a qualidade da sua lista 

de contatos, se por acaso você tem um grande número de mensagens 

entregues porém não lidas, talvez você tenha um problema no seu 

processo de vendas, pois provavelmente você não está gerando valor para 

seu cliente. 



 

 



 

 

 



 

 



É muito importante que você crie uma Mensagem de Ausência que informe 

seus clientes que você não estará disponível para conversar com ele 

naquele determinado momento. Isso evita que seus contatos fiquem 

esperando uma resposta sua após seu expediente de trabalho. Portanto 

não deixe de configurar a sua mensagem informando da sua ausência. 

No campo de configuração da Mensagem de Ausência, é possível 

programar o horário e quais contatos receberão o que você enviar. Veja a 

imagem abaixo. 



 



 

 



 

 



Na imagem acima, o /obrigado é a palavra-chave, porque assim que você 

digita /obrigado, a mensagem vai aparecer na sua tela para colocar 

rapidamente. 

Para definir respostas rápidas, veja como é simples: 

1. Toque no Botão Menu > Configurações > Configurações da empresa 
> Respostas rápidas. 

2. Toque em Adicionar (+). 
3. Insira o texto ou anexe o arquivo multimídia (foto, áudio ou vídeo) 

que deseja para a resposta rápida. 
4. Defina um atalho de teclado para a resposta rápida. 
5. Insira palavras-chave para localizar rapidamente a resposta. 

Observação: ainda que opcionais, palavras-chave ajudam na 
organização caso você tenha diversas respostas rápidas na sua 
lista. Você pode adicionar no máximo três palavras-chave por 
resposta rápida. 

6. Toque em salvar. 

Para enviar respostas rápidas: 

1. Abra uma conversa. 
2. No campo de texto, digite "/", seguido do atalho de teclado definido 

para a resposta rápida. 
3. Selecione a resposta rápida. O campo de texto será preenchido 

automaticamente com o modelo predefinido. 
4. Você pode editar a mensagem ou tocar direto em Enviar 

Terminando de organizar as informações da sua empresa, retorne até a 

aba de “Configurações”. Este campo, é muito parecido com o WhatsApp 

Messenger. Vamos ver os recursos mais importantes. 

No campo “Conta” você irá configurar a sua privacidade no aplicativo e até 

um novo número. Pois, caso você necessite do seu histórico, as 



informações de conversas, números de contatos e grupos irão migrar para 

este novo perfil. 

Na aba de Conversas você realiza os backups (arquivo com suas 

informações, números de telefones, e conversas salvas), gerencia o seu 

histórico de conversas e o seu papel de parede. 

 



Essas são informações fundamentais ao longo do processo, como 

veremos mais a frente quando você verá “As Boas Práticas da Equipe”. 

 

Qualificando seus Contatos 

Com o tempo, você vai montando sua lista de potenciais clientes para 

entrar em contato, então retorne à página inicial do aplicativo, clique no 

ícone  no canto superior direito, e vá em Etiquetas. 

A dica é você colocar “tags” para classificar as mensagens mais 

importantes e de uma forma estratégica que te permita gerenciar suas 

conversas de forma rápida no WhatsApp Business. Veja um exemplo de 

como organizamos nossas “tags”. 



 

No botão +em verde, como visto na imagem acima e presente no canto 

inferior direito, você irá criar uma tag no WhatsApp Business. Use esse 

recurso com sabedoria. 



Porque essas “tags” coloridas permitem que de forma rápida você visualize 

em que etapa da compra seu potencial cliente está. Como nessa imagem 

abaixo: 

 

 



 Marcar como concluída 

Avalie esta aula: 

 
 
 
 

Boas Práticas  
A Equipe já utiliza o WhatsApp há anos, mesmo antes do lançamento da 
versão Business. 

Eles têm uma série de dicas e orientações para você também ter 
resultados fora da curva. Vamos ver algumas delas: 

Separe sua Conta Comercial da Conta Pessoal 

Se quando você vai contratar um serviço financeiro em um banco, ou 
comprar um carro, geralmente os vendedores se comportam como 
consultores, então por que você vai descuidar da sua imagem? 

A Equipe recomenda que você faça um perfil comercial para separar do 
seu perfil pessoal. 

Se atente as informações que você disponibiliza para seus clientes. 

Organize suas informações para que elas sejam assertivas e claras para 
os clientes, principalmente seu nome. Portanto evite usar apelidos ou 
abreviações no seu perfil comercial, afinal o cliente quer saber de quem 
ele está comprando. 

Preste atenção nas fotos 

Como este é um perfil comercial não coloque uma foto em que você está 
em um bar ou em um momento de lazer. Então, coloque uma foto com 
uma “pegada” profissional. 

Mais a frente, em um módulo futuro, você verá como isso é importante no 
momento de usar táticas poderosas para gerar conexão no primeiro 
contato com o cliente. 

https://comovenderpelowhatsapp.club.hotmart.com/lesson/2z7rxYqP4j/configuracoes-do-whatsapp-business#


Use um chip (número) exclusivo para a sua conta comercial. 

Algumas vezes, as pessoas confundem uma relação comercial com a 
pessoal, além de sempre haver notificações daqueles grupos no 
WhatsApp de amigos e familiares que nos geram distrações 
desnecessárias. Esse, aliás é mais um forte motivo para você separar as 
sua conta pessoal da comercial no aplicativo. 

Além disso, dependendo do seu volume de utilização ou tipo de trabalho 
feito através desse app, você pode ficar suscetível a bloqueios de 
operadora, o que poderia até te fazer perder seu número pessoal. 

Porém se você tem um chip dedicado só para seus processos de vendas, 
você consegue traçar planos paliativos, caso isso ocorra com você. 

Já imaginou você a ponto de fechar a venda do mês e, de repente, o 
WhatsApp te bloqueia? 

É exatamente por isso, que nós recomendamos que a conta comercial em 
que você entra em contato com novos clientes seja diferente do número de 
suporte ou de quem já é seu cliente, porque as comunicações e os 
objetivos são diferentes. 

Além disso, a dica matadora é separar os números comerciais de acordo 
com a finalidade. 

Então você pode separar, por exemplo, o número de atendimento e 
suporte dos clientes, com o número de celular que realiza vendas ativa. 

Em muitas empresas, até são profissionais diferentes que cuidam de cada 
área. Então, também separe suas contas comerciais de acordo com a 
finalidade. 

Realize Backups constantes (em nuvem) 

Como você viu neste módulo, o WhatsApp Business te permite salvar 
backups de tempos em tempos. 



Essa é a recomendação dos mais experientes vendedores da nossa 
Equipe de Especialistas, assim você evita perder números de clientes e 
históricos com conversas importantes para fechar uma futura venda. 

Tenha atenção na escrita 

A comunicação no WhatsApp é geralmente realizada por textos, por isso 
garanta que suas mensagens sejam claras, sem ambiguidades, e 
principalmente sem erros ortográficos. 

E tome bastante cuidado com o corretor ortográfico quando estiver no 
celular. 

Pois, muitas vezes, é através da sua forma de se comunicar e de escrever 
que o potencial cliente irá criar uma imagem sua. E que imagem você quer 
criar na mente do seu cliente? 

Personalize a sua Mensagem 

Os vendedores campeões de vendas são mestres em gerar conexão com 
seus clientes. 

Então personalize a sua mensagem! 

Procure sempre iniciar suas conversas com o nome da pessoa. 

Não permita que seu público perceba que você enviou aquela mensagem 
para 200 pessoas ao mesmo tempo. 

Além disso, é importante respeitar os horários da pessoa com quem você 
está conversando. 

Evite enviar mensagens fora do horário comercial, ou em horários 
inconvenientes para seu público. 

Teremos um módulo só sobre esse contato um-a-um, porém a dica é você 
ir descobrindo ao longo do tempo quais são os horários que seus clientes 
interagem mais com você. 

Sempre Responda seu Cliente 



Como vimos anteriormente é possível configurar uma mensagem de 
ausência. 

Então deixe claro que naquele momento você não está disponível, e 
informe a ele quando você estará online novamente. 

Afinal. ninguém gosta de ficar “no vácuo” numa conversa, por isso procure 
responder o mais breve possível seus clientes. 

 

Organizando seus contatos 
Como você pôde ver, nosso time de Especialistas recomenda que você 
sempre faça backups para você não perder conversas e interações com 
seus clientes. 

Isso também vale para seus contatos… 

Imagine se acontecer alguma coisa com seu celular, ter algum problema 
técnico ou você perdê-lo. Os contatos dos clientes vão embora junto com 
aparelho... 

Por isso, a dica é sincronizar na nuvem (na internet) através do Google 
Contatos. Vamos ver como faz isso tim tim por tim tim. 

O primeiro passo é transferir sua lista de contatos (seja sua lista pessoal, 
ou vinda do seu site) para uma planilha de Excel ou Google Planilhas. 
Então você vai salvar o arquivo em formato CSV (separado por vírgulas). 



 

 

Nesta planilha você pode deletar as outras colunas deixando apenas a 
colunas do Name (nome do contato) ePhone (WhatsApp). Veja o exemplo: 

 

 



Vale ressaltar que é fundamental que esteja em inglês a descrição: Name 
e Phone, senão o Google Contatos não irá reconhecer. 

A dica matadora da Equipe é que você já realize o “tagueamento” 
(classificação) ainda nesta planilha. 

Essa classificação pode ser feita do ponto de vista do que for mais 
estratégico para seu negócio. Na nossa empresa usamos ‘Tags” com 
datas, para organizar melhor os nossos processos comerciais. Veja: 

 

As “tags” que você utilizar irão te ajudar no momento de localizar esses 
contatos na agenda do WhatsApp Business. Portanto use com sabedoria. 

Chegou o momento de você sincronizar essa planilha com o WhatsApp 
Business, para isso você irá precisar de uma conta no serviço de e-mail do 
Google, o Gmail. 

 



Certifique-se que a sua conta do Gmail seja a mesma que você usa no seu 
Android. 

No seu computador, você irá abrir o Google Contatos clicando no ícone 

 no canto superior direito do site do Google. 

 

Na página principal do Google Contatos você vai clicar em “Importar 
Contatos”. 



 

Você vai selecionar o arquivo em Excel onde você salvou os contatos. 

Em caso de duplicidade de informações, ou seja, uma pessoa já estar 
cadastrada na sua agenda, o Google Contatos irá te dar a opção de 
mesclar. 

Pronto! Todos os seus contatos enviados de qualquer lista que você tenha, 
já estão adicionados em seu celular e disponíveis no WhatsApp.O 
processo pode levar alguns minutos para seu celular reconhecer a 
sincronização. 

Então esse módulo fica por aqui, nos próximos módulos você vai aprender 
outras ferramentas fundamentais para o sucesso do seu negócio. 

 


