
FERRAMENTA PARA AS VENDAS
WHATSAPP BUSINESS

Se você ainda não entende como funciona, 
esse é o seu momento.

Saiba agora como ele pode te ajudar
 a alavancar os resultados.
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De acordo com o próprio APP, WhatsApp Business  é  
“um aplicativo dedicado para Android, gratuito para 
download, que foi desenvolvido para atender as 
necessidades de uma pequena empresa. Facilita a 
interação com os clientes, fornecendo ferramentas para 
automatizar, classificar e responder rapidamente 
a mensagens.”

Ou seja, a ferramenta foi desenvolvida focada nos 
negócios, para proporcionar uma melhor experiência 
aos clientes e ainda facilitar a comunicação com eles.

Já são mais de 1,5 bilhão de usuários ativos do
WhatsApp e uma constatação quase unânime: as 
pessoas preferem falar por whats do que por telefone.

Para começar a usá-lo, baixe o aplicativo de mensagens 
para empresas no Google Play. Você pode também usar 
o recurso WhatsApp Web, na versão desktop.

Depois de instalar e abrir o app, é só permitir acesso aos 
seus contatos, fotos e arquivos e cadastrar um número 
de celular comercial para começar seu perfil. 
No celular, o WhatsAPP Business 
vai aparecer como 
“WA Business”.



Dica: Interaja e explique o diferencial do seu contato antes de 
começar a disparar mensagens vendendo seus produtos ou 
serviços.  Qualquer mensagem que ultrapasse essa linha
pode soar como invasiva, incomodar e fazer com que o 
cliente bloqueie o contato da sua empresa.

1. APROXIME-SE DO CLIENTE

Ponto  muito importante! Jamais envie mensagem não
 autorizada, ou seja, para um destinatário que não 

aceitou receber esse tipo de comunicação previamente.
Essa tática tende a ser um tiro no pé.

Por isso, faça um cadastro 
dos novos clientes de 
sua empresa, solicite

o número de  
WhastsApp  e peça 

autorização para 
enviar comunicados 

sobre seus
 produtos ou serviços. 

Organize listas de 
contatos de forma 
segmentada para 

enviar informativos, 
promoções 

e ofertas.

2. PEÇA AUTORIZAÇÃO
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Deixe em evidência o número de WhatsApp da empresa 
nos materiais e em todos os ambientes em que sua 
marca for divulgada. Espalhe essa informação para que 
os clientes tenham acesso ao número e entrem em
contato por meio desse canal.

Utilize as redes sociais para alcançar resultados ainda 
melhores.

Coloque um link direcionando o cliente para o seu
WhatsApp nas redes sociais, no seu site ou e-mail. 

3. DIVULGUE O NÚMERO DE WHATSAPP 

Siga os passos a seguir:

• Copie o link: http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5500000000000 

• Coloque o número do seu telefone após o numero 55, com o DDD da sua cidade, 

substituindo todos os zeros. 

• Agora, o cliente pode enviar uma mensagem direta, através do link.
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4. UTILIZE LISTAS DE TRANSMISSÃO
    E NÃO GRUPOS 
Então, o que fazer quando você precisa enviar uma mesma 
mensagem a vários usuários?
 A dica é usar listas de transmissão.

É bem fácil! 
Você criar a lista, seleciona todos os contatos que deseja colocar 
nela e pronto. É só escrever a mensagem e enviar.
Serve, por exemplo, para divulgar a chegada de novos produtos 
ou anunciar promoções.

Importante: ao usar a lista, 
a conversa com cada 
usuário ocorre em janela 
individual, ou seja, se 
alguém responder, só você 
irá receber.

Por isso, destacamos dicas 
de como o WhatsApp 
Business pode ajudar a 
manter as vendas durante 
esse período conturbado. 

Isso significa que você 
pode começar agora e 
adotar daqui pra frente, 
assim irá garantir 
mais negócios.
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5. OFEREÇA CONTEÚDO
O envio de dicas relacionadas aos itens que vende pode ser uma 
poderosa ação de marketing de conteúdo.
Se você vende roupas, por exemplo, pode apresentar aos seus 
contatos dicas rápidas para dobrar e guardar sem amassar.
Faça isso tanto no formato de texto quanto vídeo e veja como 
ajuda no engajamento dos clientes.

6. CAPTURE O NÚMERO DE
WHATSAPP COMO

RECOMPENSA DIGITAL
Como fazer a sua lista de 

potenciais clientes crescer?
Uma excelente estratégia é a da recompensa digital, 

isto é, oferecer algo em troca do contato e início do 
relacionamento com o seu negócio.

Funciona assim: você cria um material atrativo, como um 
e-book, e condiciona o download dele ao registro do celular 
do usuário. Se for mesmo um conteúdo de interesse do seu 

público, ele vai aceitar a oferta. E, assim que deixa o número 
de contato no seu formulário, se torna um lead 

e ingressa no seu funil de vendas.

click

FERRAMENTA PARA AS VENDASWHATSAPP BUSINESS



7. ORGANIZE SEUS CLIENTES
Uma boa prática é renomear os contatos conforme o estágio de 
relacionamento com seu negócio. Isso ajuda a agrupar, por 
exemplo, aqueles para os quais você vende mais seguidamente.
Seja qual for a sua estratégia de organização, o mais 
importante é que possa criar um sistema que facilite 
o seu trabalho, além de não deixar nenhum cliente 
esperando resposta.

8. CRIE CAMPANHAS DE VENDAS
Se você acertar na mensagem, utilizando uma

 linguagem persuasiva, sua campanha de vendas 
tem tudo para ser bem recebida.

Exalte os diferenciais que você oferece e conquiste o cliente 
deixando na sua mente a certeza de que você é a 

melhor opção para a sua necessidade de consumo.

O segredo é saber mexer com as emoções do cliente e tirá-lo da 
zona de conforto. Por isso, use gatilhos mentais, 

que são os facilitadores do nosso cérebro na hora da tomada de 
decisões ou atitudes. 

Para ativar esse gatilho em seu 
negócio, use depoimentos de 

clientes, números de pesquisas 
de satisfação, quantidade de
 unidades vendidas, imagens

 de pessoas usando 
seu produto ou serviço, 

engajamento nas
 redes sociais 
e muito mais.
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9. OBSERVE AS ESTATÍSTICAS
O aplicativo oferece estatísticas que mostram quantas mensa-
gens foram recebidas e quantas foram enviadas, entregues e 
lidas, ajudando a avaliar o que está ou não funcionando na co-
municação com o consumidor. 

10. PREPARE-SE PARA UM
ÓTIMO ATENDIMENTO

Certamente os clientes vão 
utilizar o WhatsApp para 

solicitar atendimento 
e tirar dúvidas. 

Aproveite essa praticidade
 e esteja preparado 
para lidar com esse 

tipo de atendimento.

Quer saber como fazer isso?

Clique no ícone de três pontos, no canto superior 
direito da tela, e vá em “Configurações”. Selecione 
“Configurações da empresa”, e depois em 
“Estatísticas”. 

Verifique quantas mensagens a conta enviou, quantas 
foram entregues, quantas foram lidas e quantas foram 
recebidas de contatos ou clientes.

Pronto! 
Agora você tem boas informações para

 construir a sua estratégia e conquistar clientes.
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WhatsAPP: 51 3751.2000
E-mail: vendas@lumeeventosrs.com.br

Fontes: 
CDL LAJEADO. Utilize o WhatsApp Business para manter as vendas.
CLICKPAGES. 15 Dicas de como fazer vendas pelo WhatsApp e crescer as vendas.
https://klickpages.com.br/blog/vendas-pelo-whatsapp/


