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Para crescer neste mundo em transformação é preciso 
investir em novos conhecimentos e estar disposto 
a colocar em prática os ensinamentos e dicas que 
têm sinergia com seu negócio e fazem sentido, 
considerando sua atual realidade e demanda, para 
oferecer aos clientes o melhor atendimento possível, 
quando e onde ele estiver. 

E esse cliente, que se tornou um consumidor digital de 
forma natural e irreversível, tem buscado cada vez mais 
conveniência para realizar suas compras e resolver seus 
problemas, dos mais simples aos mais complexos, com 
um detalhe adicional: no menor tempo possível.

Logo, não é difícil imaginar porque o WhatsApp se 
tornou a ferramenta mais utilizada, tanto no âmbito 
pessoal, na troca diária de mensagens com a família, 
amigos, quanto no profissional, a partir do momento 
em que as empresas adotam seu uso. Isso porque 
a ferramenta torna a gestão dessa troca eficiente e 
profissional e é usada com o intuito principal de ampliar 
o relacionamento e oferecer a melhor experiência de 
compra ao consumidor que optou por utilizar esse canal. 
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Nesse sentido, ainda é preciso entender, de forma 
definitiva, não apenas as diferenças, mas porque a 
adoção do WhatsApp Empresarial é fundamental 
para todas as empresas – de qualquer tamanho – que 
oferecem produtos e serviços num mercado cada dia 
mais digital, veloz e implacável. Em especial quando 
se trata da experiência do consumidor empoderado 
e detentor do ‘condão’ de decisão (leia-se poder de 
compra, influência e posterior avaliação).

Por isso, este material foi criado. Primeiro para ajudar a 
entender e esclarecer todos esses pontos em relação à 
implantação do WhatsApp Empresarial nas organizações. 
Depois, para mostrar como esse canal pode e deve se 
tornar um aliado no relacionamento com esses clientes 
e, de forma estratégica, um poderoso canal de vendas e 
prospecção contínua e eficiente. 

É importante informar ainda que nas próximas 
páginas, você, leitor, terá acesso a informações que 
foram disponibilizadas por Raphael Daolio, Gerente 
de Parcerias Estratégicas do WhatsApp no Brasil 
e América Latina, que participou como palestrante 
convidado de um de nossos eventos que compõem 
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a série de maratona de conhecimento. Até o momento, 
a maratona conta com diversas palestras online, 
gratuitas e inéditas, oferecidas pela Fortics, para todos 
os que buscam conteúdos ricos sobre atendimento 
online, tecnologia, inovação e comportamento do 
consumidor digital. 

Além da palestra do Raphael Daolio, você também 
pode ter acesso às participações de Arthur Igreja, Paulo 
Silvestre, Hugo Santos, Gustavo Pignocchi, Ricardo 
Senna, Cristiano Santos, Sandra Turchi, Liliane Ferrari, 
Anderson Gaspar, Vinícius Xavier, Alexandre Glikas, 
Gisele Paula, Marcelo Negrão, Gerlanio Lopes, entre 
outros importantes nomes que passaram pelo nosso 
‘palco virtual’ e deixaram sua rica contribuição na 
construção dessa trilha do conhecimento.

Para ter acesso a todas as 
palestras, acesse o QR Code 
ao lado ou clique aqui.

https://fortics.me/palestrasrealizadas
https://fortics.me/palestrasrealizadas
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Por meio das valiosas informações oferecidas por 
Raphael, ao final da leitura deste e-book não restarão 
dúvidas sobre como é possível utilizar o WhatsApp de 
modo realmente empresarial, de forma automatizada, 
humanizada e implantando o mais novo conceito do 
mercado, o Conversational Everything, que apresenta 
as conversas em canais digitais como a mais moderna 
maneira de fazer negócios e estreitar relacionamentos 
comerciais. Tudo isso utilizando a WhatsApp Business API.

A Fortics acredita no poder transformador do acesso 
à informação e é por isso que desenvolver iniciativas 
como essa faz parte do nosso trabalho. Sabemos 
ainda que a adaptação, criatividade e a inovação 
formam o tripé que sustenta os negócios da nova 
economia e que é também por meio dele que as 
empresas se destacam nesse mercado. E é realmente 
gratificante perceber que esse propósito tem se 
cumprido de forma relevante e satisfatória. 
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Por fim, nas próximas páginas, o que você vai encontrar 
é um guia prático e objetivo para conseguir implantar 
o WhatsApp Empresarial e obter a melhor experiência 
possível, de ponta a ponta, com essa poderosa 
ferramenta dentro da sua empresa. E, se precisar, 
conte sempre com a Fortics. 

Boa leitura!

Francisco O. Pinheiro Neto 
CEO da Fortics
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Você já parou para pensar em como o WhatsApp mudou 
a nossa forma de interagir com o mundo? 

Antes de falar sobre o WhatsApp para negócios, é 
importante entender que não só esta, mas as soluções 
de mensageria como um todo, ou seja, as plataformas de 
comunicação, de mensagens, mudaram muito o modo 
como a gente se comunica. 

Perceba ainda que, nesse processo de evolução natural 
do uso de ferramentas digitais, o ser humano se tornou 
mais digital. Isso implica dizer que, no geral, as pessoas 
querem resolver tudo de maneira rápida e o WhatsApp 
possibilita essa agilidade, inclusive, é um dos seus 
diferenciais. Logo, para obter sucesso no WhatsApp de 
maneira empresarial, é muito importante fazer um link 
com o que o torna um sucesso como plataforma social 
para depois entender seu uso comercial. 

No Brasil, o WhatsApp está instalado em 99% dos 
smartphones, porque é simples de usar e as pessoas 
querem uma experiência acessível, intuitiva, além 
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de uma ferramenta que seja ágil e segura. Aliás, a 
confiabilidade é outro diferencial importante. Afinal, a 
plataforma é criptografada de ponta a ponta, sem que 
haja a necessidade de o usuário configurar algo.

Outro fator importante que ajuda a entender esse 
sucesso é o fato de que se trata de uma ferramenta 
muito democrática. O WhatsApp está no iOS, no Android, 
no Android Premium e no Android de entrada, que 
abrange os aparelhos mais simples do mercado. Ou seja, 
é literalmente uma plataforma para tudo, para todos e 
para todos os momentos.

Significa que ele é 
utilizado por todos 
sem discriminação 
de idade – de crianças 
a idosos –, classe 
social ou qualquer 
outro tipo de critério. 

E essa possibilidade de 
inclusão vai além.
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Você já parou para pensar que o 
WhatsApp, por ser uma plataforma 
de texto, de voz, de imagem e de 
vídeo, alcança e atende a todos?

O que inclui, por exemplo, pessoas com particularidades 
especiais, tais como limitações visuais e auditivas. Suas 
funcionalidades permitem que os usuários o utilizem da 
maneira que preferirem sem maiores dificuldades. E essa 
troca de experiências, realizada por qualquer pessoa que 
tenha acesso a um dispositivo celular e Internet – seja 
ele o iPhone de última geração seja qualquer aparelho 
de entrada –, é o que legitima seu poder. Afinal, a 
comunicação é a base de tudo nesse processo. 

É claro que vamos abordar aqui aspectos relacionados 
à tecnologia, estratégias, usabilidade. Mas, no fim das 
contas, essa tecnologia nada mais é do que um facilitador 
para viabilizar uma comunicação social importante, 
para nos relacionar e proporcionar a otimização de um 
atendimento, uma compra e assim por diante.
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Sem contar que a plataforma está em plena evolução 
e ainda vai mudar muito para continuar a atender as 
demandas e expectativas de seus usuários mundo afora. 
Em um mundo contemporâneo, marcado por inúmeras 
transformações, não é nenhuma surpresa imaginar que 
o WhatsApp esteja trabalhando para continuar no topo, 
oferecendo as melhores experiências a seus usuários, 
como você verá adiante.    

Feitas essas primeiras considerações, que ajudam a 
entender o seu sucesso em relação ao que podemos 
considerar como uso de ‘pessoa física’, partiremos 
rumo ao entendimento da sua utilização como ‘pessoa 
jurídica’, ou seja, o WhatsApp Empresarial, criado para 
atender os negócios e seus clientes. 

Nesse sentido, a primeira observação relevante a se 
fazer é o fato de que o WhatsApp não pode ser visto 
apenas como um mero canal de atendimento. É também, 
ter uma oportunidade na palma da mão de usá-lo 
para criar um relacionamento com os seus clientes e 
stakeholders. Na prática, isso significa que precisa ir 
além daquela comunicação fria, impessoal e sem sentido 
ou valor para quem está do outro lado. 
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Ainda são muitos os profissionais e empresas que, 
por confundir o uso do WhatsApp de forma pessoal 
com seu uso empresarial, acabam por perder a 
oportunidade de transformar consistentemente o 
atendimento e ampliar a oferta de conveniência que 
entregam a seus clientes.

Na memória desses profissionais está o WhatsApp do 
grupo dos amigos, da família, aquele em que você pode 
responder no momento que quiser ou mesmo em que 
pode deixar alguém ‘no vácuo’, se não quiser responder. 
O WhatsApp pessoal ainda é aquele no qual usamos 
linguagem informal, gifs animados de todos os tipos, 
recebemos e enviamos vídeos dos amigos e conteúdo 
sem verificação.

A partir desse ponto são muitas as empresas que 
acabam por querer adaptar o WhatsApp pessoal, 
carregando para o formato empresarial informalidade 
excessiva e manias que não condizem com a forma que 
clientes de negócios, de todos os portes, precisam e 
querem ser atendidos.
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Nunca se esqueça de que no WhatsApp 
as pessoas buscam essa experiência 
ágil e simples.
É isso que as pessoas esperam do canal. Quando um 
cliente precisa falar com uma empresa, seja por qual 
motivo for, ele já sabe o que esperar quando liga para o 
call center, por exemplo. Já sabe, mais ou menos, o que 
esperar quando opta por mandar um e-mail. Logo, quem 
busca o canal de WhatsApp de uma empresa é para 
resolver algo o mais rápido possível. 

A partir desse entendimento e visão do porquê e como 
deve ser utilizado, a questão que se apresenta é: como 
é que uma empresa torna esse ambiente, esse canal, um 
aliado pronto para desenvolver estratégias voltadas para 
o relacionamento com o cliente? 

É isso que é esperado de uma comunicação de ponta a 
ponta e é o que você vai descobrir nas próximas páginas.
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Por que o WhatsApp não para 
de crescer, principalmente no 
campo comercial? 

Para responder a essa pergunta, vamos usar como 
pano de fundo o confinamento recente ao qual fomos 
submetidos, como consequência da pandemia do 
Coronavírus. Nesse período de isolamento social, toda 
empresa– mesmo as que não utilizavam o recurso com 
este intuito antes –, precisaram se adaptar e também 
passar a atender pelo WhatsApp, devido ao simples 
motivo de que todos utilizam a ferramenta naturalmente 
no seu dia a dia. 

Com a intensificação da comunicação digital, provocada, 
em um primeiro momento, pelo fato de boa parte da 
população estar em casa, e, depois pela descoberta 
para muitos da conveniência ofertada por esse meio, 
o crescimento do uso de plataformas digitais como 
o WhatsApp só aumentou, tornando-se ainda mais 
indispensável no mercado como um todo. 
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Mesmo que fechadas fisicamente, as empresas de 
todos os portes precisaram continuar fazendo negócios, 
vendendo, e as plataformas digitais viraram, sem dúvida, 
o principal meio de comunicação entre empresas e 
consumidores. E o WhatsApp, claro, liderou essa 
transformação por ser reconhecida primordialmente 
como uma ferramenta de relacionamento.

Sem contar que para muitos negócios, principalmente 
para pequenas e médias empresas, o WhatsApp tornou-
se a plataforma digital número um. Porque, se você fizer 
um breve exercício de reflexão, falamos de e-commerce 
e de tantos termos digitais avançados, mas se você 
tiver uma loja de bairro, como padaria, loja de produtos 
caseiros etc., você não precisa necessariamente ter 
um mega site, certo? Talvez, de forma estratégica, seja 
mais interessante você desenvolver sua presença digital 
somente alimentando uma conta no Instagram e ter um 
número no WhatsApp Empresarial para fazer e gerenciar 
seus produtos e vendas. Além disso, claro, para poder se 
relacionar com seus clientes por esses canais. 
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Logo, considerando essa realidade e o fato de que 
para muitas empresas o WhatsApp tornou-se a sua 
propriedade digital número um, a plataforma assume o 
papel de disseminar informação, gerar venda, promover 
relacionamentos, tirar dúvidas e assim por diante.

Nesse sentido, o que vale é, mais do que nunca, 
usar também a criatividade em favor do seu negócio. 
Quando analisamos o varejo especificamente, surgiu 
a necessidade de vender o estoque da loja física e, 
independentemente do porte desses varejistas, muitos 
vendedores que estavam ali, dentro da loja, mas que não 
recebiam público, passaram a ser vendedores digitais. 

COVID-19 Quarentena
Lojas fechadas

Necessidade de 
vender o estoque da 
loja e não do centro 

de distribuição

99% de penetração 
nos smartphones 

brasileiros*

Consumidor Offline,
baixo engajamento 

digital e/ou com 
smartphone simples

Por Quê?

* De acordo com pesquisa Panorama, da Mobiletime,
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E, olha que interessante: nesse processo de adaptação, 
esses vendedores continuaram fazendo algo que sabem 
fazer, se comunicando, mostrando a experiência. E o 
WhatsApp permite isso, com texto, com voz, com vídeos, 
com fotos, com o que for necessário para passar a 
mensagem que se deseja. 

Perceba ainda que, atualmente, é cada vez mais comum 
você se relacionar com alguém que presta um serviço ou 
vende um produto e ouvir “posso te mandar mensagens 
pelo WhatsApp?”. E o relacionamento começa ali, na 
troca de informações e solicitações, em relação ao 
pedido, à entrega, ao pagamento etc. 

De novo, a simplicidade, segurança e acesso fácil fazem 
da ferramenta a melhor opção, mesmo para usuários 
ou clientes que têm baixo engajamento digital. Por 
diferentes motivos as pessoas podem ter restrições em 
relação a fazer compras online, mas pelo WhatsApp tudo 
pode ser resolvido em poucas trocas de mensagens, 
sem restrições. 

E é por isso, com poucas ou quase nenhuma barreira entre 
empresas e clientes, que a plataforma não para de crescer, 
por atender as expectativas tanto dos clientes que já são 
usuários do WhatsApp, quanto das empresas que desejam 
profissionalizar seu atendimento por esse canal.
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COMPRAR 
POR MEIO DO 
WHATSAPP
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Ao considerar o que já foi apresentado até aqui, não 
é difícil constatar que quem opta por ser atendido por 
um canal digital como o WhatsApp – e que pode ser 
chamado de consumidor digital –, no geral, apresenta as 
seguintes características:  

• Senso de urgência – Ele quer ser atendido de forma 
ágil, mesmo que seja por meio de uma mensagem 
automática dizendo que ele entrou em um fluxo de 
atendimento. Também quer ser atendido por chatbots 
para que consiga resolver boa parte das suas demandas 
sem intervenção humana;

• Exigência – Ele se acostumou a serviços de alta 
qualidade, alta personalização e que entregam alto 
valor agregado por preços muito justos. Quer bons 
preços, mas isso não justifica uma experiência ruim 
oferecida no atendimento;

• Conexão – Além de conectado com a Internet, o 
usuário está conectado em comunidade, consumindo 
informações e trocando experiências. Também está 
atento à reputação online das marcas das quais compra 
e das quais deseja comprar;
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• Informação – Como consegue quase toda a informação 
que deseja por meio de pesquisas nos buscadores da 
Web, mediante alguns dígitos e um enter, ele passou a 
consumir muita informação e utilizá-la no seu processo 
de compra. Muitas vezes, está mais informado sobre um 
produto ou serviço do que o próprio vendedor.

Empresas de todos os portes e segmentos de mercado 
precisam estar atentas a essas questões, bem como às 
cinco sugestões relacionadas a seguir, para que consigam 
implantar o WhatsApp Empresarial de forma consistente:

• Implantar um modo de pensar realmente digital – Uma 
empresa moderna deve ter mindset digital, compreender 
que as ferramentas digitais devem ser implantadas de 
forma consistente e adequada às suas regras. Também 
deve entender que a mudança de comportamento do 
consumidor precisa ser compreendida e atendida;

• Utilizar a WhatsApp Business API – Criada e mantida 
pelo próprio time do WhatsApp, a API do WhatsApp 
Business dispensa o uso de aparelhos de celular e 
possibilita comunicação eficiente com clientes em todo o 
mundo, sempre de maneira simples, segura e confiável;
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• Implantar uma plataforma de atendimento – 
Centralizar o atendimento por WhatsApp e diversos 
canais digitais permite que os atendentes humanos 
e chatbots realizem suas funções de forma unificada, 
prática e de acordo com regras e legislações vigentes, 
eliminando a necessidade de uso de diversos números 
de WhatsApp;

• Desenvolver fluxos inteligentes e chatbots – 
A implantação de chatbots inteligentes e de fluxos de 
atendimento assertivos e a integração entre sistemas 
utilizados nos negócios automatizam o atendimento 
realizado aos clientes. Tecnologias cognitivas 
providas pela IA (Inteligência Artificial) proporcionam a 
humanização necessária;

• Gestão próxima e proativa – Com isso, a gestão do 
atendimento digital acontecerá com tranquilidade, 
permitindo que gestores possam acompanhar o dia a 
dia da operação e, principalmente, dela possam extrair 
dados importantes para a tomada de decisões e para 
correções de rotas no atendimento.
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Com toda a certeza, neste ponto da leitura já está claro 
o fato de que o WhatsApp pode e deve ser mais do 
que uma ferramenta de atendimento, e que precisa ser 
adotada como uma estratégia complementar às demais 
idealizadas por uma empresa. Pode se tornar o melhor 
meio para ‘tirar’ pedidos, para apresentar um catálogo e, 
até mesmo, constituir um novo SAC.

Além disso, empresas que já utilizam o WhatsApp 
Empresarial ainda geram vantagem competitiva. Afinal, 
a partir do instante em que um cliente é atendido 
pelo canal e tem acesso a uma experiência rápida, 
satisfatória, em que consegue resolver o seu problema, 
isso gera venda incremental. 

Logo, quanto mais relacionamento e interação existem, 
maior o engajamento e também das chances de vendas. 
Veja que interessante: o presidente da Via Varejo 
comentou publicamente que o WhatsApp já representava 
de 15% a 20% de todas as vendas de suas lojas – Casas 
Bahia, Ponto (ex-Pontofrio), Extra.com.br, entre outras. Essa 
constatação demonstra o potencial da plataforma, inclusive, 
para gerar e alavancar os mais diversos negócios.
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Alguns dados ajudam a fundamentar tudo que 
foi mostrado até aqui. Uma pesquisa realizada pelo 
WhatsApp em parceria com a consultoria Accenture* 
mostrou que 95% das pessoas pesquisadas já usam a 
plataforma semanalmente e 60% delas fazem compras 
pelo menos uma vez por semana.

O WhatsApp Empresarial se tornou 
mais que uma vantagem competitiva, 
passou a ser um importante canal de 
vendas incrementais”

“

*Fonte: “Como o WhatsApp está se transformando em um player relevante de e-commerce no Brasil”, 

Accenture Strategy (pesquisa conduzida pelo Facebook com 603 pessoas acima de 18 anos)

Um detalhe importante. Quando se fala em fazer 
compras, alguém pode pensar: “eu nunca comprei de 
uma empresa ou eu não me lembro de mandar meu 
cartão de crédito ou solicitar um boleto”. Mas perceba 
que aqui se trata do comportamento de compra 
com base em um relacionamento, em uma troca de 
informações e solicitações. 
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Como assim? Bom, essa pessoa provavelmente já fez, no 
mínimo, um pedido (que seja água de uma distribuidora 
do bairro, bolo, um item de alguém que vende produtos 
no seu prédio, por exemplo). E, em algum momento, já 
deve ter enviado um comprovante de pagamento ou 
transferência para um amigo ou familiar. Tudo isso se 
configura como processo de compra, porque envolve 
troca, relacionamento entre duas partes que estão usando 
o canal do WhatsApp para tal comunicação e transação. 

Ainda é interessante observar que a plataforma 
não apenas compreende, como também viabiliza o 
atendimento natural e intuitivo dos comportamentos 
de compra, por meio de uma ferramenta que está 
literalmente na mão de todos. 

E isso não está restrito a uma categoria específica. Quando 
analisadas as pesquisas com metodologias desenvolvidas 
para conseguir mapear todas as verticais (que, no gráfico a 
seguir, representam segmentos de atividade), algumas se 
sobressaem. E é fácil entender o porquê.
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Note que quando o vestuário aparece no topo da 
pesquisa, fica fácil entender tudo o que abordamos 
até aqui e que tem a ver com o relacionamento entre 
empresa e consumidores, além da experiência de 
consumo, que tem se tornado fator decisivo na hora de 
vender e fidelizar clientes. 

Quem realiza compra em loja de moda por meio do 
WhatsApp quer ‘ver’ as opções que tem, quer conversar 
com um vendedor, saber se há outra cor ou tamanho, de 
forma rápida e prática.

Fonte:  “Como o WhatsApp está se transf ormando em um play er relev ante de e-commerce no Brasil”, Accenture 
Strategy (pesquisa conduzida atrav és do Facebook com 603 pessoas acima de 18 anos), Maio 2020
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Produtos de beleza seguem a mesma dinâmica. Uma 
coisa é um marketing bem feito, com frases de efeito 
e fotos lindas no site, outra é o cliente ter a chance de 
entender como sua pele ficaria se aplicasse o produto x ou 
y, de acordo com as informações que ele mesmo decidiu 
compartilhar com quem o está atendendo do outro lado. 

Quando isso acontece, existe a interação que vai além 
do canal online escolhido para o contato. E, no final, 
vendedores, consultores e prestadores de serviços 
continuam com a mesma missão, só que em uma 
plataforma de atendimento diferente.

WhatsApp Empresarial: De ponta a ponta, a melhor experiência
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FAMÍLIA 
WHATSAPP

5.

WhatsApp Empresarial: 
De ponta a ponta, a melhor experiência
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Para quem chegou até aqui na leitura está claro que 
o WhatsApp pode ser utilizado de acordo com suas 
necessidades e demandas, no âmbito pessoal e 
profissional. O que vamos mostrar agora é que sua escolha 
de produto irá influenciar diretamente na possibilidade 
de escala quando se trata de atendimento. E as três 
soluções, de forma simplificada, são: WhatsApp Messenger, 
WhatsApp Business e WhatsApp Business API.

A solução mais simples é aquela que você baixou na loja 
do seu aparelho celular, WhatsApp messenger, e utiliza 
para falar com amigos e familiares, e tem a ver com troca 
de experiências e informações sociais. 

WhatsApp Business API Solution

Família WhatsApp

Mobile app

Para uso pessoal

Envio de mensagens 
gratuitas para qualquer 
contato no pelo mundo

Mobile app

Para pequenas empresas

Permite conversas 
individuais a partir de um 
único device 

Não é um app: Roda em um servidor

Integra com soluções enterprise 
(CRM, ticketing, etc.)

Receba e envie mensagens ilimitadas para 
usuários

Envie e receba mensagens de maneira 
programada

Envios massivos através de templates pré 
definidos

Respostas gratuitas para conversas 
iniciadas pelos usuários dentro de 24 horas

WhatsApp messenger WhatsApp Business WhatsApp Business API
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A segunda é o que chamamos de WhatsApp Business. Se 
você for à loja de aplicativos do seu celular, encontrará 
essa opção, que é a plataforma de entrada, também 
gratuita, para você começar a aplicar no seu negócio. 
Com essa versão, você já consegue subir algumas 
coisas de propriedade da sua empresa, como nome 
e foto; é possível ter acesso à geração de respostas 
automáticas. Sem dúvida, é a porta de entrada para 
pequenas empresas, para que comecem a experimentar o 
WhatsApp no âmbito corporativo e de forma profissional. 

Mas a partir do momento que o seu negócio vai 
crescendo, vai escalando e que surge a necessidade de 
usar o WhatsApp para falar com muito mais clientes que 
estão entrando em contato com você ao mesmo tempo, 
essa gestão pelo aplicativo começa a ficar complicada. 

E foi justamente para a demanda relacionada à escala 
– sem perda de qualidade e informações – que o 
WhatsApp lançou a API. O primeiro ponto que precisa 
ser esclarecido é: API não é um aplicativo, mas uma 
aplicação que funciona na nuvem.
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Isso dá a chance para que as empresas possam 
fazer o seu atendimento de maneira escalável, com 
muitos atendentes trabalhando ao mesmo tempo, com a 
implantação de chatbots humanizados, com integração 
do atendimento com sistemas da sua empresa, e que por 
meio de parceiros, como a Fortics, estas ainda possam 
realizar a gestão e automatização do processo. 

Se, hoje, sua empresa está em um ponto que o 
WhatsApp Business não é mais suficiente para atender 
sua demanda, é sinal de que você tem um ótimo 
problema para resolver. Quando isso acontece, é preciso 
investir na profissionalização da estratégia empresarial, 
que leva ao atendimento em escala com o uso da 
WhatsApp Business API, terceira e última solução.

Agora que você entendeu que esse é o futuro e onde a 
sua empresa deseja chegar – afinal, todo negócio tem 
como premissa básica a vontade de crescer – o que 
mais a API pode fazer pelo seu negócio?
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Além dessa possibilidade de atender muitas pessoas ao 
mesmo tempo e de forma organizada e personalizada, 
você passa a ter a chance de atrair clientes qualificados 
por meio da análise e inteligência dos dados obtidos 
nas interações. Com a evolução do relacionamento 
e a conexão com seu cliente, seu banco de dados, o 
CRM, vão ajudar você a oferecer o que este consumidor 
deseja, de forma assertiva e de maneira a gerar valor 
para sua marca.

Logo, a WhatsApp Business API tem como grande 
diferencial não apenas a possibilidade de crescimento 
em escala, mas a chance de personalizar as experiências 
que você deseja entregar ao seu consumidor final. 

WhatsApp Business API Solution

Conecte WhatsApp com o seu stack de soluções 
enterprise para maximizar valor

CRM 
Enriqueça as conversas 
com inteligência sobre 

o cliente

Database
Resposta perguntas

através do bot

Ticketing
Alerte sobre últimas 

atualizações de suporte a 
cliente

Estoque
Permita que o seu cliente 
consulte a disponibilidade 

de produtos

Enterprise 
technology stack

E mais!
O seu BSP pode ajudar a 

integrar com sistemas 
internos para criar 

inovações
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Quando isso acontece de forma integrada é o que 
chamamos de atendimento omnichannel, ou seja, 
o atendimento ideal na era digital. 

Para comprar o livro, 
acesse o QR Code ao 
lado ou clique aqui.

Quando uma empresa realmente entende o papel de 
cada estratégia no canal e na jornada do consumidor, 
passa a gerar valor para seus clientes. O grande poder do 
WhatsApp API é conectar, com inteligência, negócios e 
pessoas que já utilizam o mesmo canal de comunicação.

Para quem deseja entender melhor 
esse conceito e/ou se aprofundar 
no assunto, vale a pena conhecer 
o livro que desenvolvemos 
“O Poder da conveniêncIA 
omnichannel no atendimento”.

https://fortics.me/livroconvenienciaomnichannel
https://fortics.me/livroconvenienciaomnichannel
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UMA EXTENSÃO 
DA SUA 
LOJA FÍSICA, 
E-COMMERCE, 
CALL CENTER E 
MUITO MAIS

6.

WhatsApp Empresarial: 
De ponta a ponta, a melhor experiência
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Se você já entendeu que o WhatsApp é uma plataforma 
de comunicação entre a empresa e seus consumidores e 
que, cada vez mais, vai permear todas as áreas, está na 
hora de utilizar esse meio para desenvolver diferentes 
ações empresariais. 

Como? O RH pode usar para falar com seus 
colaboradores; quem cuida do B2B vai querer usar para 
falar com distribuidores, parceiros e clientes; a área de 
atendimento utilizará para fazer análises pós-vendas; a 
área de vendas pode fazer uso proativo na prospecção 
de clientes etc. 

Sendo assim, o WhatsApp pode ser visto ainda como 
uma extensão de toda a estratégia de comunicação da 
sua empresa. Ele já é ou será a extensão da loja física, 
do site, do e-commerce, do callcenter. Mas perceba que 
se trata de complementaridade, pois um canal não exclui 
a relevância do outro. 

E o mais importante em tudo 
isso: está literalmente nas 
mãos da empresa.
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O WhatsApp Business API não precisa 
estar conectado a um aparelho celular?

Uma coisa é o WhatsApp APP, que depende 
de um celular para se conectar. Já o WhatsApp 
Business API é diferente; funciona em uma 
plataforma na nuvem, com alta escalabilidade, 
elevada estabilidade e grande capacidade de 
integração automática.

Ou seja, é a possibilidade de automatizar, integrar 
(plataformas em nuvem), centralizar e unificar 
seu atendimento no WhatsApp e ganhar escala e 
volume, de forma organizada e profissional e sem 
a dependência de aparelhos celulares.

Como a API 
funciona na 
prática
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WHATSAPP API 
EM CONSTANTE 
EVOLUÇÃO

7.

WhatsApp Empresarial: 
De ponta a ponta, a melhor experiência
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Como já mencionado, o WhatsApp está em constante 
evolução. Assim, as empresas podem esperar algumas 
novidades na plataforma, as quais serão divididas em 
dois pilares e que têm como objetivo principal melhorar 
a experiência dentro dessa interface, facilitando o 
aumento de vendas pelo canal. 

Em relação à usabilidade, existem meios de facilitar uma 
conversa. Nesse sentido, a adoção de ‘seleção’ e botões, 
que indicam a preferência de quem está entrando em 
contato, podem ajudar. Como as taxas de conversão 
são proporcionais a essa boa experiência dentro da 
plataforma, em breve, o WhatsApp vai lançar essas 
funcionalidades: list messages e replay buttons.

Experiência
Permitir que as empresas tenham conversas de valor através do WhatsApp

LLiisstt MMeessssaaggeess RReeppllyy BBuuttttoonnss
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Apesar de serem ações que, para alguns, podem ser 
consideradas mínimas alterações, o fato é que elas 
podem impactar diretamente o número de vendas. 
Funcionalidades básicas, que todo mundo ama usar 
e já conhece, por utilizar em outros canais, podem 
contribuir para melhorar a experiência de compra e 
fechar mais negócios.

E por falar em experiência que toda empresa precisa 
oferecer nos dias atuais, outra novidade é a criação de 
catálogos de produtos que a empresa deseja destacar. 
A princípio essa lista poderá ter 30 itens, e, para quem 
acha que é pouco, basta lembrar que o WhatsApp tem 
como premissa entregar rápido o que o consumidor 
busca. Logo, se essa pessoa tem disponibilidade para 
navegar por centenas de produtos, você tem que tentar 
levá-la para o seu site ou catálogo completo. 

Note ainda que o WhatsApp investe em tecnologia, 
segurança e em soluções para a realização de 
pagamentos, mas não obriga as empresas a usar tudo o 
que oferece; fica a critério de cada uma querer ou não 
buscar parceiros diferentes para resolver suas questões. 
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Recentemente o WhatsApp atendeu uma demanda 
antiga das empresas que usam esse canal de 
comunicação com clientes: a possibilidade de abrir 
uma conversa ou enviar notificações, com conteúdos 
promocionais e de marketing. Mas é claro, seguindo o 
padrão da plataforma, de segurança e privacidade, o que 
significa dizer que, na prática, os clientes só vão receber 
o que concordam.

Há uma série de regras para garantir que aquela pessoa 
que vai receber a comunicação já ‘deu o ok’ para tal. 
Sem contar que, se uma empresa passar a usar essa 
funcionalidade de forma irresponsável e invasiva, 
certamente o tiro sairá pela culatra.

Afinal, enviar mensagens não autorizadas e que nada 
tem a ver com os interesses do destinatário, não só não 
lhe trará um cliente em potencial, mas provavelmente 
nele criará aversão a sua marca. 

E, pior: se várias pessoas reportarem esse fato ou 
bloquearem o número da sua empresa, automaticamente 
o WhatsApp irá diminuir sua entrega, sua relevância. 
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Nesse sentido, uma dica é garantir que sua base tenha 
opção de opt-in, que é a autorização necessária, dada 
por um indivíduo, para receber comunicações. 

As regras da WhatsApp Business API são claras e 
atendem a questões importantes, como leis de proteção 
de dados, sigilo de comunicações entre empresas e 
clientes e, o mais importante: colocam o cliente e sua 
conveniência no centro das atenções.
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BUSINESS 
SERVICE 
PROVIDER (BSP)

8.

WhatsApp Empresarial: 
De ponta a ponta, a melhor experiência
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As BSPs (ou Business Solution Providers) são empresas 
autorizadas pelo WhatsApp a comercializar a WhatsApp 
Business API. É junto a um BSP que você e sua empresa 
contratam a API. Cada BSP tem seu próprio modelo de 
negócio, e, assim, esses modelos estarão mais ou menos 
alinhados com as necessidades e características de 
operação da sua empresa.

O Fortics SZ.chat está integrado aos principais BSPs 
do Brasil e do mundo. São eles: 360dialog, Gupshup, 
Sinch, Infobip, Mutant/Interaxas, Twilio, Messagebird, 
Positus, Smarters e Zenvia. Essas empresas também são 
conhecidas popularmente como brokers, porém, o termo 
mais correto é BSP.
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E o melhor em tudo isso: trata-se de uma solução 
acessível. Sempre ficamos muito felizes quando 
ajudamos o cliente a encontrar a viabilidade financeira 
para a adoção da comunicação online e tecnologias 
conectadas a ela para o uso da WhatsApp Business API 
de forma integrada ao Fortics SZ.chat. No final, todo esse 
processo é mais fácil do que você imagina. 

Ficou interessado ou deseja receber mais informações? 
Entre em contato com o nosso time de especialistas e 
vamos conversar!

Para ter acesso à tabela de 
preços, acesse o QR Code 
ao lado ou clique aqui

https://fortics.me/precoszchat
https://fortics.me/precoszchat
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A JORNADA DO 
CONSUMIDOR 
NÃO É LINEAR

9.

WhatsApp Empresarial: 
De ponta a ponta, a melhor experiência
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Ao considerar as características que já foram 
apresentadas aqui e que ajudam a compreender as 
motivações e ações do consumidor digital, uma coisa é 
certa: toda e qualquer empresa precisa estar aberta para 
interagir e conhecer seus clientes. E para isso, mais uma 
vez, o WhatsApp pode ser a ferramenta ideal. Lembra? 
Nada de colocá-lo em uma caixa só; de atendimento ou 
só de vendas. 

E aí, quando você constata que não existe apenas um 
comportamento de compra e que o próprio consumidor 
não é linear, constante e previsível, perceberá que 
ter um canal ativo, aproxima você desse público de 
forma natural e conveniente, é o melhor caminho para 
alimentar o relacionamento entre sua marca e ele, que 
vai além de presença digital. Note que conveniência 
nada mais é do que estar disponível e oferecer o 
melhor atendimento possível para resolver uma ‘dor’ 
(necessidade) no tempo e da forma que o consumidor 
deseja. 

Assim sendo, ainda é preciso mapear a jornada dos 
consumidores. Alguns pontos podem ajudar nessa missão.
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Responda às perguntas abaixo:

1. Como você conversa com seus clientes?

2. Qual é o engajamento deles? Eles respondem, fazem 
perguntas, indicam seus produtos e serviços?

3. Quais experiências sua empresa tem oferecido ao 
público que atende?

4. Consegue perceber se os seus clientes enxergam 
valor na sua proposta/solução?

5. Como tem usado seus canais de contato com esse 
cliente? De forma ativa e estratégica ou apenas receptiva 
(somente quando alguém entra em contato com uma 
dúvida ou pergunta)?

6. Qual é a avaliação média que 
sua marca/empresa tem recebido?

7. Suas publicações e envios 
orgânicos têm engajamento?

8. Como você tem usado o WhatsApp 
atualmente na sua operação?  
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Se você está com dificuldades em responder essas 
questões, esse é o maior indicativo de que precisa 
desenvolver ações para reconhecer seu público, para 
se aproximar dos seus clientes e receber feedbacks 
deles sobre onde sua empresa e suas soluções 
realmente geram valor para eles. Se você e sua empresa 
tem dificuldades em se conectar e conversar com 
seus clientes e com o seu público-alvo, infelizmente o 
seu resultado final já é previsível: complicações para 
conseguir manter seu negócio vivo no mercado.

Uma dica importante: lembre-se de que cada empresa 
precisa encontrar a sua fórmula para fazer dar certo. Na 
prática, isso quer dizer que não deve copiar mensagens 
prontas ou generalizar suas ações. Encontre o seu ‘tom’ 
e tente ser o mais próximo possível, pois quanto mais a 
sua comunicação for personalizada e direcionada, mais 
resultados poderão ser contabilizados. 

E, hoje, com a ajuda da tecnologia você pode tornar esse 
processo divertido, lúdico, com um visual agradável e 
convidativo. Outra coisa que não mudou é o fato de que 
as pessoas continuam se encantando com o que é belo, 
bem feito e que gera surpresa positiva.
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Quando você tem a oportunidade de iniciar uma 
conversa com um possível cliente e o leva para um site 
‘frio’ ou um canal que não funciona como deveria (para 
preencher cadastros ou direciona para outros links), 
você perdeu uma chance real não apenas de realizar 
uma venda, mas de encantar e fidelizar um cliente. 
Experiências ruins de compra às vezes marcam mais do 
que as boas referências.

Explore o potencial de trabalhar toda 
a jornada de compra em um só canal”
“

Uma pessoa que procura uma imobiliária, por exemplo, 
pelo WhatsApp, não quer ter acesso a centenas de 
informações desnecessárias. Ela só quer saber quantos 
quartos possui o imóvel que lhe chamou a atenção, se 
há fotos do local, vaga de garagem, preço.

Se um consultor que está disponível focar no que 
essa pessoa deseja saber e enviar as informações de 
forma rápida e fácil, pronto, o atendimento estará em 
andamento com chances de conversão.
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Do contrário, as chances desse cliente parar de 
responder ou de visualizar informações que ele não 
pediu são imensas.

Por fim, perceba que uma vez mapeada, sua empresa 
poderá trabalhar estrategicamente em cada fase e 
momento da jornada do consumidor.

Você saberá quando enviar informações, quando mostrar 
o catálogo de produtos e até mesmo quando oferecer 
uma promoção ou oportunidade personalizada. 

Informações sobre 
Produtos e Serviços

Processo Completo
de Vendas*

Pós
Vendas

Programa de
Fidelidade

*Apenas para produtos dentro da política comercial
**Permitido apenas durante a janela de conv ersação de 24h e após pedido do cliente.

O que mais é possível fazer?

• Status do pedido
• Trocas e devoluções
• Reembolso
• Cancelamento
• Pedir numero

do pedido
• Boleto
• 2ª via de boleto
• Boleto vencido
• Sugestões
• Reclamações
• FAQ

• Catálogo
(link externo)

• Consultar estoque
• Tirar dúvidas

com vendedor
• Opções de pagamento
• Checkout pagamento 

(Link externo)
• Confirmação

de pagamento
• Número do pedido

• Informações
de produtos

• Disponibilidade
de estoque

• Falar com consultor
• Lojas abertas
• Informações de entrega
• Cupom**
• Promoção da semana**
• Live ou classe

da semana**

• Informações sobre 
programa de fidelidade

• Inscrição no programa
• Confirmação PIN code
• Acessar perfil
• Atualizar perfil
• Pontos disponíveis
• Cupons/ofertas 

especiais **
• Recomendação



53

WhatsApp Empresarial: De ponta a ponta, a melhor experiência

Ações simples, como enviar ao cliente informações 
sobre o andamento do pedido, por exemplo, podem 
ajudar a gerar valor para sua marca e alimentar a jornada 
de compra. E isso pode ser feito pelo WhatsApp, pois 
automaticamente o cliente terá seu número entre seus 
contatos, sem ter que fazer isso por e-mail ou, pior ainda, 
sem precisar entrar no seu site e fazer login para ver o 
status do pedido. 

Se por algum motivo todo dia 15 ou 20 do mês seus 
clientes costumam entrar em contato para fazer uma 
solicitação comum à sua base, por que não começar a 
fazer isso de maneira proativa? É outra ação simples, que 
ajuda a oferecer uma experiência ímpar e a mostrar que 
a empresa se importa com ele ao ponto de saber que 
precisaria daquela informação, boleto, seja o que for, e 
se dispõe a enviar antes mesmo do envio da solicitação.

A evolução desse relacionamento é a fidelidade. Quando 
a inteligência é aplicada ao negócio e o cliente está 
satisfeito com sua empresa, as chances desse cliente ir 
atrás de outra empresa para resolver seu problema se 
reduzem consideravelmente.
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O QUE MAIS 
EU PRECISO 
SABER SOBRE 
O WHATSAPP?

10.

WhatsApp Empresarial: 
De ponta a ponta, a melhor experiência
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*As respostas a seguir foram dadas durante o webinar por Raphael Daolio – Gerente de Parcerias 
Estratégicas do WhatsApp no Brasil e América Latina.

1. Como se consegue aquele sinal de 
empresa verificada no WhatsApp?

O WhatsApp está trabalhando para eventualmente 
mudar isso, mas o ‘selinho’ de verificação ainda está 
relacionado a um critério que chamamos internamente 
de notability (termo inglês), que se baseia em perfis que 
têm muitos seguidores, que influenciam.

E, atualmente, esse critério também é aplicado em 
relação às empresas. Na prática, isso significa dizer que 
não é garantido que, pelo simples fato de você adotar 
o WhatsApp Business API, receberá o selo. Existe um 
comitê de aprovação global que avalia e determina os 
perfis que são populares. 

Estamos tentando mudar isso, porque também sabemos 
que existe o lado voltado aos negócios e que esse 
selo significa afirmar que aquele canal/perfil realmente 
é daquela empresa. E aí sim estaria totalmente 
relacionado à verificação e não necessariamente a esse 
critério de notabilidade.
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Junto com a Fortics e demais BSPs, até podemos 
submeter um perfil para análise, mas, ainda assim, 
é impossível garantir o recebimento do selo.  E é o 
mesmo time que garante a validação desse processo 
para os perfis do Instagram, do Facebook, também é o 
responsável pelo WhatsApp. Estamos trabalhando para 
evoluir esse processo, para que este seja, realmente, um 
selo de autenticidade de uma empresa no WhatsApp.

2. Quais são os principais (ou mais corriqueiros) motivos 
que levam ao bloqueio do número de WhatsApp?

O principal motivo é o bloqueio realizado pelos próprios 
usuários. Se você tem uma empresa que vive mandando 
notificações de maneira inapropriada ou que demora muito 
para responder nesse canal e não atende as expectativas 
de quem está do outro lado, provavelmente essa pessoa vai 
reportar seu número como spam e/ou bloquear esse número. 

Além disso, no geral, esses bloqueios acontecem quando as 
empresas fazem algo que está fora da política do WhatsApp. 
Práticas do passado precisam ficar no passado, e quando 
se fala das facilidades de se comunicar com o cliente, elas 
devem se dar somente mediante a concordância do cliente 
em receber aquela informação. Isso é fundamental. 
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E um detalhe importante precisa ser ressaltado: quando um 
bloqueio acontece, essa ação não é ruim para o WhatsApp, 
é ruim para a empresa! Ser reconhecida/identificada como 
uma empresa que gera spam, na verdade, é um problema. 
Como consequência, sua empresa fará menos negócios e 
certamente irá diminuir sua base de contatos toda vez que 
for bloqueado por alguém. 

Sem dúvida. Tanto começando pelo WhatsApp Business 
APP que é a solução gratuita de entrada, quanto a API 
que tem soluções de entrada acessíveis para você 
experimentar antes de contratar planos maiores. Além 
disso, uma ferramenta online tem a vantagem de você 
poder implantar, monitorar e, a partir dos resultados 
obtidos, evoluir tanto no que diz respeito às ações, 
quanto na adoção de novas funcionalidades e pacotes. 

3. É viável iniciar o projeto pequeno e depois escalar?

UMA DICA: Pense que se você deseja engajar clientes por 
meio do relacionamento proporcionado pelo WhatsApp 
e sabendo que a pessoa vai ler na hora, a pergunta que 
precisa se fazer é “qual conteúdo devo enviar para gerar 
valor e enriquecer este contato?”. Este é o ponto. 
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4. O que é Data Driven?

São empresas e profissionais orientados por dados, 
que se utilizam dos dados para analisar contextos de 
negócios e tomar decisões mais assertivas. Acreditamos 
muito nisso! No caso da Fortics, por meio do SZ.chat, 
que é conectado às ferramentas de B.I., sua empresa 
pode extrair dados e gerar relatórios, que são 
direcionados e utilizados de forma estratégica. Além 
de ser possível criar dashboards personalizados para 
destacar o que você precisa e para visualizar de forma 
prática as informações que são relevantes para análise 
do seu negócio. 

5. API serve para uma pequena empresa?

Com toda certeza. Falamos algumas vezes aqui sobre a 
questão da escala e precisamos desmistificar um pouco 
esse negócio de que a WhatsApp Business API não é 
para pequena empresa. É indicado, é acessível, e faz 
muita diferença adotar essa ferramenta desde o início da 
operação, como foi mostrado aqui. 
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6. Como posso aplicar WhatsApp na área de pós-
venda, customer success, no mercado B2B, mais 
específico, no software SaaS (Software as a Service)?

No mundo B2B temos vários exemplos que podem 
responder a essa pergunta. A Mondelez, já conectou toda 
a sua cadeia de distribuidores por meio do WhatsApp. 
A empresa até criou uma inteligência artificial própria e 
está interagindo com os distribuidores e revendedores, e 
retirando pedidos diretos por esse canal.

A Femsa, da Coca-Cola, também está conectando todos 
os seus distribuidores no seu canal do WhatsApp. Então, 
certamente dá para fazer. Você só precisa se adaptar, 
de acordo com o tamanho da sua empresa, para ganhar 
mais escala nesse atendimento e relacionamento. 

7. Se você já usa a WhatsApp Business API em um 
BSP e quer migrar para outro, é possível?

Sim. Essa portabilidade está disponível há pouco tempo: 
basta entrar em contato com a empresa para a qual você 
deseja migrar e contratar o plano que melhor atende 
suas necessidades. Essa empresa BSP saberá o que é 
necessário fazer para realizar a troca de maneira a manter 
o seu número de WhatsApp API sem complicação. 
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8. Quanto custa a WhatsApp Business API?

O ideal é conversar com a Fortics para que a empresa 
possa entender as particularidades do seu negócio e 
oferecer o melhor pacote para o seu projeto. 

Vale lembrar ainda que quando algo gera valor, o 
conceito de caro ou barato perde o sentido, pois, 
afinal, o que vale é o impacto que uma 
solução pode provocar em um 
negócio e os consequentes 
resultados e benefícios 
para essa empresa.
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Ofereça atendimento ágil e de qualidade 
24 horas, 7 dias por semana, inclusive nos 
finais de semana e feriados. Automação 
com Inteligência Artificial sem perder o 
acolhimento humanizado.

TESTE GRATUITAMENTE NOSSO 
SIMULADOR DE CHATBOT COM 
ALGUNS CASOS DE USO

Faça uma simulação 
pelo QR Code abaixo 
ou                         .clicando aqui

https://fortics.me/casosdeuso


O Fortics SZ.chat é a plataforma de atendimento 
omnichannel usada por milhares de empresas no Brasil, 
América Latina e EUA, que decidiram profissionalizar e 
centralizar o seu atendimento online em somente um lugar.  

FAÇA UM TESTE GRATUITO 
por 7 dias com a plataforma de 
comunicação omnichannel e 
marketing de conversa mais 
completa do mercado! 

Faça o teste gratuito 
pelo QR Code ao lado 
ou clicando aqui.

https://fortics.me/testegratuito
https://fortics.me/testegratuito 
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Fale com nossos especialistas!

https://www.fortics.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=558003678427
https://www.instagram.com/forticstecnologia/
https://www.facebook.com/fortics/
https://www.youtube.com/channel/UC5xHTKa7ciHjPxH607rUHFQ
https://www.linkedin.com/company/fortics/

