
WhatsApp marketing: conheça as boas práticas
para a utilização da ferramenta
Se você é gestor ou empreendedor, com certeza sabe como o marketing é importante
para o sucesso de um negócio. E o WhatsApp marketing é um aliado poderoso para
quem não dispõe de muitos recursos.
Essa ferramenta tem duas grandes vantagens: ser gratuita e ter um grande alcance. Assim,
você não precisa gastar dinheiro e consegue fazer sua mensagem chegar ao público-alvo
da empresa.
Mas, para isso, é preciso conhecer bem os seus clientes em potencial e seguir algumas
boas práticas, além de contar com um smartphone e com o acesso à internet.
Para compreender o potencial do WhatsApp marketing, basta lembrar que o WhatsApp é
um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo, sendo o principal meio de
comunicação para pessoas que representam todos os tipos de nicho.
É claro que, nesse contexto, ele também é um canal de comunicação a ser consolidado
dentro das estratégias de marketing empresarial.
Se você quer, por exemplo, proporcionar aos seus clientes, uma experiência omnichannel,
não pode deixar de lado o WhatsApp.
Tudo parece muito simples, já que o WhatsApp é uma ferramenta bastante intuitiva e de
fácil acesso, mas alguns cuidados são necessários para garantir a eficácia de sua utilização
no contexto do marketing.
Como veremos, utilizar o WhatsApp para manter os clientes atualizados sobre promoções
não é suficiente.
Ao ler os tópicos seguintes, você vai entender melhor o que é o WhatsApp marketing, as
boas práticas que devem ser priorizadas em sua utilização e como implantá-lo como
ferramenta de divulgação e vendas.

O que é WhatsApp marketing?
WhatsApp marketing nada mais é do que a utilização do aplicativo de mensagens como
instrumento de marketing em sua empresa.
A ideia surgiu devido ao significativo número de usuários do WhatsApp, já que a empresa
deve estar presente onde está o seu público-alvo.
Seja quem for o seu cliente, é quase certo que ele utiliza o WhatsApp para se comunicar.
Então, para se inserir no cotidiano e na lembrança dele, essa ferramenta precisa ser usada
pela sua empresa.
Temos aí uma grande oportunidade de negócio: você disponibiliza um canal de
comunicação com o qual o cliente já está familiarizado e consegue fortalecer o
relacionamento com ele.
É claro que entender a parte técnica da utilização do aplicativo é só o primeiro passo, pois a
comunicação assertiva é a verdadeira chave do sucesso na utilização do WhatsApp
marketing.
No próximo tópico, você vai conhecer algumas boas práticas para não errar na utilização do
WhatsApp marketing.
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Boas práticas no uso do WhatsApp marketing
O primeiro passo para não errar ao utilizar o WhatsApp marketing, é buscar um equilíbrio
entre a postura profissional de quem o utiliza como representante da empresa e a
informalidade característica do aplicativo.
O tom das mensagens deve ser condizente com o posicionamento da sua empresa, ou
seja, a imagem que você deseja transmitir.
Veja abaixo os principais cuidados que você deve tomar.

Foco no cliente
Para convencer o cliente a fazer uma aquisição ou a simpatizar com a sua empresa, você
deve oferecer a solução para um problema ou um desejo dele.
Obviamente, se o cliente em potencial está em busca de uma solução que sua empresa
possa ofertar, ele vai gostar muito da facilidade do atendimento via WhatsApp.
Mas se você o bombardear com uma quantidade desproporcional de mensagens, fotos e
vídeos, ele vai ficar insatisfeito.
Então, cada mensagem que você enviar, precisa ter um efeito prático para o cliente. Nada
de narcisismo empresarial.

Respeito aos limites

O WhatsApp marketing deve ser uma ferramenta inovadora que se adéqua às
necessidades do cliente e não uma versão digital do famoso vendedor insistente.

Não seja invasivo tentando vender a qualquer custo. Preste atenção às falas, pedidos e
desejos do cliente.

Cuidado também com envio exagerado de conteúdos. Você deve conhecer o cliente em
potencial para oferecer o que ele deseja e mostrar as vantagens, sem exageros.

Não é preciso enviar todo o seu catálogo de serviços ou produtos repetidamente. Escolha
momentos estratégicos para o envio do conteúdo certo.

Respostas rápidas
Se você divulgou o WhatsApp como canal de comunicação, as mensagens recebidas
devem ser respondidas o quanto antes e com presteza, inclusive as críticas.
Responder somente às mensagens que você acredita que se converterão em vendas
imediatas é um dos piores erros no uso do WhatsApp marketing.
Ainda que você tenha que dar uma resposta negativa do tipo “não temos o produto neste
momento”, é fundamental que você responda a todas as mensagens recebidas, sem
exceção.
Não existe desculpa para deixar o cliente no vácuo, mesmo que você não tenha a
resposta imediata para a dúvida dele. Responda e diga que vai buscar a resposta e entrar
em contato posteriormente.
Ou você quer que sua empresa fique conhecida como “aquela que ignora os clientes”?



Horários adequados
O horário comercial é um grande aliado nesse quesito. Defina e divulgue o horário em
que haverá uma pessoa disponível para responder às mensagens.
Você não quer responder a dúvidas de clientes em plena manhã de domingo e ele também
não quer interromper o almoço com a família para ler uma mensagem sua.
Por mais que o WhatsApp seja utilizado em horários muito variados para conversas
informais com amigos e familiares, no caso de mensagens empresariais essa regra não é
válida.
Se você enviar mensagens em dias e horários inadequados, o cliente, além de se sentir
invadido, vai entender que você estará sempre disponível a qualquer hora para tirar as
dúvidas dele.
Por isso, o horário comercial é a solução ideal: você não se torna o chato que atrapalha o
descanso do cliente e ele já fica sabendo o horário em que será atendido.

Conta de WhatsApp Comercial

Um grande erro é misturar suas mensagens pessoais com sua estratégia de marketing
online. Portanto, use o WhatsApp Business ou, em português, o WhatsApp Comercial.

Assim como o WhatsApp tradicional, a ferramenta é gratuita e tem diferenciais que vão
ajudar no reconhecimento da empresa.

Além disso, se você utilizar a sua conta pessoal de WhatsApp e precisar de um colaborador
para ajudar nas respostas das mensagens, será impossível separar as coisas.

Planejamento

Planejamento é uma palavra-chave em qualquer área dos negócios, inclusive no marketing.

No caso do WhatsApp marketing, o primeiro passo é pensar no posicionamento da
marca dentro da plataforma.

Depois disso, organize os conteúdos que serão enviados e, ao produzi-los, tenha sempre
em mente a geração de valor para o cliente.

Também é importante escolher períodos do dia estratégicos para o envio dos conteúdos e
definir o horário de atendimento.

O último passo é pensar em oportunidades adequadas para o envio de conteúdos.
Alguns exemplos são em ocasiões de promoções ou novos lançamentos, além dos sorteios,
que geram muita participação.

Implementando o WhatsApp marketing
Quando falamos em planejamento, pode parecer que a implementação do WhatsApp
marketing é um processo demorado. Mas não precisa ser.

Trata-se de um planejamento muito simples de ser feito que, com bastante foco, é possível
realizar em alguns dias.



Adotando as boas práticas e traçando a sua estratégia, você já pode começar a usar a
ferramenta.

Veja a seguir uma lista de bons usos do WhatsApp marketing para já colocar os seus planos
em prática e ter resultados positivos.

● Conteúdos sobre promoções e lançamentos: É a estratégia mais usada. Crie
formulários em seu site ou mídias sociais em que o cliente possa fornecer o seu
número de WhatsApp para o recebimento das novidades. Assim, ele não se sentirá
invadido;

● Vendas: Se você utiliza a estratégia anterior, é provável que seus clientes recebam
as informações sobre uma promoção e queiram efetuar a compra imediatamente.
Isso pode ser feito pelo próprio aplicativo;

● Prestação de serviços: Se você presta serviços, lembre-se de que itens como
mentorias e consultorias podem ser oferecidos pelo WhatsApp. Você pode inclusive
oferecer um atendimento mais completo, ou apenas tirar dúvidas;

● Posicionamento: Esse tópico se relaciona a itens como a utilização da logomarca
da empresa como foto de perfil e a exploração dos outros recursos que o WhatsApp
comercial possui, como a possibilidade de colocar o link para o seu site e a
localização da sua loja;

● Relacionamento com o cliente: O atendimento via WhatsApp tem crescido e você
pode usar a informalidade do aplicativo para oferecer um atendimento
personalizado, humanizado e de excelência;

● Conteúdos de valor: Além das promoções e novidades da sua empresa, você pode
enviar, por exemplo, notícias ou pesquisas com conteúdos ligados à sua área de
atuação;

● Conteúdo viral: Os conteúdos criativos são bem-vindos, porque geram
engajamento e impacto. Mas, quando há exagero na quantidade de envios, os virais
podem perder todo o seu potencial. Então, seja comedido;

● Envio de links: Os links geram tráfego para o seu site e evitam que o smartphone
do cliente fique lotado com conteúdos que precisam ser baixados;

● Criação de grupos: Um grupo de WhatsApp de clientes é uma solução interessante
quando você percebe que eles podem ajudar uns aos outros com suas experiências;

● Criação de engajamento: Sorteios e concursos chamam a atenção do cliente e
geram muita participação;

● Pesquisas: Faça pesquisas de opinião e satisfação. Assim você saberá como os
clientes se sentem em relação à empresa e poderá promover melhorias a partir das
críticas e sugestões.



Considerações finais
São muitas as possibilidades a serem exploradas na utilização do WhatsApp como
estratégia de marketing.

Fique atento às boas práticas e às oportunidades de acordo com o seu segmento de
negócios e coloque nossas dicas em prática.

Como você já conhece o potencial que tem o WhatsApp marketing, nossa última dica é que
você se mantenha atualizado e aprofunde os conhecimentos sobre outras estratégias que
também podem ajudar no marketing da sua empresa. Acompanhe nosso blog!


