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O WhatsApp conta com mais
de  2 bilhões de usuários

O WhatsApp está presente em mais de 180 países, 
já foi traduzido para cerca de 60 idiomas diferentes 
e, somente no Brasil, tem 120 milhões de pessoas 
conectadas.

As empresas estão de
olho neste mercado
Durante a pandemia, as empresas aumentaram em 50% a 
comunicação com seus clientes. As lojas fechadas, por exemplo, 
ganharam banners indicando o número do WhatsApp, criando 
assim um novo canal de venda e relacionamento.

Para extrair o máximo do 
WhastApp é necessário conhecer 
os 3 tipos de aplicativos

Normal - utilizado no dia a dia por pessoas físicas 
com suas listas de contatos. Ou por pessoas físicas 
entrando em contato com empresas.

Business - empresas que se comunicam com os 
clientes e que visam gerar mais credibilidade.

WhatsApp API - empresas que queiram explorar 
todas as possibilidades da ferramentas, sem �car 
limitada pelo aplicativo.

180países
+

Como atender melhor 
meus clientes e prospects 
pelo WhatsApp?
Com Marcelo Fackri e Raphael Carvalho
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Um dos limites do WhatsApp Business é impossibilitar que 
mais de uma pessoa faça atendimento ao mesmo tempo. Mas 
o WhatsApp API permite criar �uxos de conversas 
automatizadas ao contratar uma plataforma de comunicação 
como da Zenvia.

O Chatbot implementado no �uxo de conversa automatizada 
inicia o atendimento e já trabalha na quali�cação do contato. 

O Chatbot pode concluir o atendimento ou transferir o 
contato para o setor responsável, fazendo uma espécie de 
triagem e otimizando o atendimento.

É possível obter
dados como:

Nome
CEP
Motivo do contato

Diferença entre WhatsApp 
Business e WhatsApp API

Chatbot e 
conversas 
automatizadas

> WhatsApp Business

No WhatsApp Business é possível incluir 
informações como endereço, horário de 
atendimento e algumas mensagens automáticas.

As quick reply, como são chamadas, podem ser 
utilizadas para dar boas-vindas ou avisar o horário 
de atendimento quando a empresa estiver fora do 
horário de expediente.

O WhatsApp Business oferece mais agilidade que 
uma conta simples, mas há limite de atendimento já 
que o aplicativo é vinculado a apenas um número 
de telefone e não permite que duas pessoas façam 
atendimento ao mesmo tempo.

> WhatsApp API

Já com o WhatsApp API as empresas ampliam a 
capacidade de atendimento, pois não �cam 
limitadas ao aplicativo.

Não é necessário ter celular ativo para se comunicar 
com prospects e clientes ou se restringir a um único 
dispositivo para relacionamento. Apenas um 
número é o su�ciente e torna possível atendimentos 
múltiplos e simultâneos.

A WhatsApp API também permite mais recursos 
de automatização, ampli�cando as respostas para 
24 horas, 7 dias por semana.
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Agilidade na resposta

Automatização de conversas

Autonomia para equipe de atendimento

Conversas humanizadas

Estratégias para PME e grandes empresas



Inteligência de dados
Utilizar o WhatsApp API vinculado a uma plataforma de 
comunicação como Zenvia Chat permite a criação de relatórios 
com métricas que podem gerar insights para melhorar o 
atendimento, como:

Comunicação Ativa

O WhatsApp API pode ser utilizado para Comunicação Receptiva — quando o cliente 
ou prospect entra em contato, ou Comunicação Ativa — quando a empresa envia uma 
mensagem.

Na Comunicação Ativa é preciso ter autorização para enviar essas mensagens, 
chamamos essa autorização de op-tin.

Para enviar comunicação em massa é preciso homologar a mensagem com a WhatsApp 
Inc. O objetivo é assegurar a experiência dos usuários do aplicativo.

Fale com um de 
nossos consultores. 

Conheça as soluções Zenvia:

Amplie o poder de atendimento 
e engajamento de clientes.

É preciso conhecer o seu público para criar estratégias de atendimento no 
WhatsApp. Uma API faz com que o atendimento aconteça de forma 
integrada, ágil simples e segura. 

Incluir chatbots no atendimento ao cliente torna a comunicação mais precisa, 
traz inteligência de dados e faz com que a gestão ganhe escala e utilize o 
tempo da equipe de forma mais estratégica.

Casos de uso

Educação

Saúde

Logística

Noti�cações

Varejo

Tempo de atendimento
Tempo de resposta
Histórico de atendimento
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Conclusão

www.zenvia.com.br


