
14 Dicas de Marketing e Engajamento no WhatsApp 

 

Como indivíduo de negócios e empreendedor incansável, você deveria 

apostar todas as suas fichas nas maiores e mais proeminentes redes 

sociais dos últimos anos. Seu trabalho de marketing digital agradece 

muito. 

Sendo assim, não é difícil encontrar as melhores plataformas para 

alavancar seu negócio e te aproximar de uma vez por todas do seu 

público-alvo. Uma dessas plataformas é sem sombra de dúvidas o 

WhatsApp. 

O WhatsApp chegou recentemente à poderosa marca de 2 bilhões de 

usuários ativos no mundo inteiro. Mas se engana quem pensa que o 

aplicativo apenas é usado para troca de mensagens e chamadas de 

áudio/vídeo entre amigos, colegas e membros de família, por exemplo. 

Muito mais do que isso, o recurso de ligações que revolucionou a forma 

de nos comunicarmos possui vantagens expressivas para businessmen 

que desejam estreitar laços com clientes e permanecer no mercado 

como autoridades notórias em seus nichos. 
 

 

 
Motivos Para Fazer Uso do WhatsApp na Sua Estratégia de 

Marketing 

 
 

Existem variadas razões que indicam que você pode se destacar e 

maximizar seus ganhos no WhatsApp. A seguir, algumas delas. 



1. É gratuito 

2. Permite que você envie muitos anexos como imagens, e-books, 

informativos, catálogos e outros documentos vitais para seu 

projeto 

3. Como ferramenta de pesquisa, você pode pedir um feedback 

direto dos seus clientes 

4. Usado para discussões e reuniões em grupos de negócio criados 

5. Sendo um aplicativo de mensagens, permite que você envie 

novos alertas sobre eventos próximos e vendas 

6. As mensagens não se perdem: alertas de mensagens off-line 

asseguram que usuários saibam quando mensagens estão na 

espera 
 
 

 

 
A página inicial do WhatsApp exibe uma descrição preparada por um 

dos co-fundadores do aplicativo, Jan Koum. “Porque não vendemos 

anúncios?” é o título da referida descrição, o que significa que não 

existem páginas de perfil rotuladas. Isto é, para que você seja notado 

no WhatsApp, é fundamental fazer com que seus clientes saibam de 

sua existência. 

É por esse motivo que a linha que separa um usuário privado de uma 

corporação se torna um tanto embaçada, borrada, tornando as partes 

permutáveis. Anunciantes inteligentes conseguem enxergar a 

oportunidade de capitalizar seus negócios a partir desse único e 

interessante atributo. Você, como um empreendedor em busca de um 

lugar ao sol, não pode ficar atrás. 



Agora, vamos ao que interessa. A seguir, as 14 dicas para otimizar 

seus relacionamentos e vendas no WhatsApp. 

 
 

1. Lucre Com as Inúmeras Vantagens da Multiplataforma 

 
 
Pelo pouco que já foi dito até aqui, você já deve ter percebido que o 

WhatsApp não é um aplicativo com uma única faceta, mas variadas. 

Sendo assim, a plataforma alcança outras redes e até pessoas que não 

estão dentro do seu círculo de atuação nas mídias sociais. O que torna 

tudo mais incrível são os informativos de tráfego que te deixam a par 

das redes sociais mais populares entre o seu público-alvo. 

Esses informes de envolvimento das pessoas fazem parte de fontes 

relativas a outras entidades porque o desenvolvimento desse recurso 

tem ocorrido desde a época em que se usavam softwares de fontes 

abertas. Essas informações te auxiliam a ajustar sua estratégia de 

marketing nas redes sociais, além das suas prioridades conforme vai 

ao encontro do público ideal. 
 

 
 

2. Crie Listas de Broadcast 

 
 
Desenvolva listas sobre tópicos bem delimitados e comunicações 

unilaterais a fim de aumentar o engajamento da audiência, da mesma 

forma que você faz no Twitter. É importante incluir detalhes como links 



ou convites nas mensagens que você divulgar para que o público se 

envolva cada vez mais com o seu trabalho. 

 

 

 
3. Tire o Máximo de Vantagem Com as Conversas em Grupo 

 
 
Interação é a palavra-chave quando se trata de comunicações e 

mensagens entre membros de grupos no WhatsApp. A partir desse 

recurso, você pode enviar livremente uma única mensagem que será 

lida por todos os participantes do grupo, a fim de que uma reunião e 

discussão se estabeleça. 

As conversas são muito úteis sob o ponto da condução dos grupos em 

foco ou mesmo pesquisas de mercado antes do lançamento de um 

novo produto/serviço. Você pode fazer vários testes para delimitar o 

terreno e saber onde está pisando e como realizar novos movimentos 

em prol do melhor destaque para seu negócio. 
 



 

4. Aproveite as Mensagens e Ligações Gratuitas 

 
 
Todos sabem que o aplicativo permite que você envie mensagens e 

faça ligações sem precisar gastar um centavo sequer, bastando a 

conexão com a Internet. Isso significa que o WhatsApp Messenger faz 

uso do mesmo plano de dados de Internet que o e-mail e a navegação 

na web. Essa revolução em mídias de comunicação não veio por acaso; 

a plataforma se torna uma das mais elegíveis no meio virtual para o 

destaque de negócios, sejam eles pequenos ou grandes. 
 

 
 

5. Tenha Um Cuidado Especial Com o Suporte ao Cliente 

 
 
O WhatsApp foi desenvolvido para dispositivos móveis como aparelhos 

de celular, mas ele também se encaixa em outros moldes. Você pode 

fazer uso dele perfeitamente com outras aplicações desktop em prol 

de um excelente serviço de apoio aos clientes. Assim, estes podem 

enviar mensagens direto a você e receber retornos instantâneos, como 

gostariam. 

O recurso WhatsApp Web é o ideal para essas ações. Acesse o 

aplicativo no celular e procure no canto superior direito pela 

ferramenta. Ao clicar nela, você verá na sua tela como poderá escanear 

o QR code presente no site do WhatsApp na Internet. Com esse 

procedimento, você poderá acessar suas mensagens e outros recursos 

do WhatsApp pelo computador. 



 

 
 
 
 

6. Faça Muitas Ofertas e Promoções 

 
 
O WhatsApp é um excelente espaço para você usar e abusar de ofertas 

e promoções para seu público. O aplicativo te oferece meios únicos 

para realizar isso como listas de transmissão, cupons de descontos de 

produtos, ou mesmo a combinação de vendas com outros canais em 

táticas multicanais (tags curtidas no Instagram levam o cliente ao seu 

carrinho de compras, recebendo mensagens rápidas no WhatsApp 

sobre a forma de pagamento). 
 

 
 

7. Aposte na Lealdade dos Usuários 

 
 
De fato, os grupos presentes no WhatsApp exibem um envolvimento 

com marcas de uma forma nunca antes vista. A plataforma aproxima 

ainda mais todos os participantes e promove um senso de integração 



e familiaridade. Isso não se trata apenas de consumo, mas de 

identificação com a proposta de valor e conteúdo de cada 

produto/serviço. 

Notificações enviadas, mensagens personalizadas, conversas em 

grupos, listas de broadcasts e outros recursos contribuem para reforçar 

esse sentimento de lealdade e proximidade com tudo o que é entregue 

ao público. 
 

 
 

8. Não Abra Mão das Ligações do WhatsApp 

 
 
Você pode também usar a ferramenta de ligações do WhatsApp para 

realizar suas vendas por meio dela. Isso significa que quando um 

cliente realiza um pedido, como uma solicitação de informação ou 

deseja falar com um representante de vendas, o WhatsApp permite 

que você responda sem atrasos, imediatamente. 
 



 

9. Não Descuide da Qualidade do Conteúdo Entregue 

 
 
Apesar de você se encontrar em um aplicativo de mensagens, isso não 

quer dizer que você deve esquecer de manter um conteúdo excelente 

e impactante para entregar às pessoas certas. Evite erros gramaticais 

e revise quantas vezes for preciso, se assegurando de que a mensagem 

está clara e objetiva, além de bem atraente. 

Não se preocupe com o tamanho da mensagem, visto que no 

WhatsApp, diferente do Twitter, não há um limite de 140 caracteres. 

No entanto, cuide para que cada informe também não fique longo 

demais, para não entediar o leitor. 
 

 

 

 
10. Incorpore Conteúdo Filtrado 

 
 
Não leve em consideração apenas informações originais, mas também 

aquelas que você pode reunir de várias fontes para compartilhar em 

prol do seu negócio. Esse conteúdo será capaz de promover agregação 

de valor e um maior envolvimento do público à sua marca. Mas 

selecione bem o que irá publicar, porque essas informações estarão 

diretamente ligadas a você e seus objetivos. 



 
 

 

11. Conheça Bem o Seu Público 

 
 
Compreenda os gostos e personalidades do seu público-alvo. Com 

essas informações preciosas, será muito raro você errar no ponto e 

entregar um conteúdo que não seja do agrado dessa audiência. Mas 

isso não tem a ver apenas com as informações em si. Estilo de escrita 

e escolha de palavras também são fatores de peso que se não aplicados 

adequadamente, podem minar suas chances de obter um bom 

engajamento do público-alvo. 
 

 
 

 
12. Lembre-se Que Você Nem Sempre Será o Centro das 

Atenções 



 

Façamos uma comparação a um importante jantar. Quantas vezes 

você já esteve em um (com diversos acompanhantes), onde você se 

deparou com pessoas massageando seus próprios egos ao passo que 

falavam sem parar sobre si mesmas? Certamente havia uma multidão 

de pessoas interessadas em ouvi-las. Entende o motivo disso? 
 

 

 

 
13. Não Ignore a Opção de Exclusão 

 
 
Entenda que é muito fácil para usuários excluírem notificações e 

mensagens que não se agradarem. Um simples apertar de botão no 

celular e tudo já era. Por essa e outras tantas, mantenha um nível 

satisfatório de relevância e envolvimento do público ao seu trabalho. 

Do contrário, o que for relacionado a você e sua marca poderá 

desaparecer da vista da sua audiência em segundos. 
 



 

14. Entre Em Harmonia Com Seus Clientes 

 
 
É importante para seu público saber que pode te contatar, pode estar 

muito próximo a você em pouco tempo, se necessário. Se você quer 

estabelecer um bom relacionamento com essa audiência, promova 

ações que validem essa comunicação/interação entre vocês. 

Você pode compartilhar no seu site suas informações de contato do 

WhatsApp e de outras redes sociais como Facebook, Twitter, 

Instagram, etc. Não se prenda à sua caixa de e-mails para isso. Você 

deve ser muito acessível para que esse sentimento de proximidade 

reverbere entre seus clientes e te torne alguém confiável, 

compreensivo e empático. 
 

 
 

Conclusão 

 
 
Essas dicas servem de estratégia para que você aplique o melhor em 

seu negócio nas redes sociais. Mas não se prenda somente a isso, caso 

você tenha outras ideias criativas em prol da sua marca. 

Conheça o seu público e suas expectativas antes de dar um passo 

precipitado. Uma publicidade atrativa não servirá de nada caso você 

não reúna informações suficientes para compreender preferências, 

personalidades e traços específicos. 

Mostre que você não está ali para empurrar a venda de 

produtos/serviços, mas antes agregar valor à vida dessas pessoas e 

procurar resolver suas dificuldades por meio de soluções proporcionais 



e inteligentes. Com as medidas certas, você será muito bem-sucedido. 

Boa sorte! 

 

 
Artigo publicado no blog “Riqueza em Curso” de Mário Lima. 
Cliente: Mário Lima. 
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