


Como utilizar o WhatsApp Business! 



Criado em 2009, atualmente o WhatsApp possui mais de 2 

bilhões de usuários pelo mundo, sendo a ferramenta de 

comunicação mais simples e popular que existe.

Abaixo e também no vídeo disponível no You Tube da ACIT 

Toledo, você pode conferir algumas dicas para você utilizar 

o WhatsApp no dia a dia da sua empresa.



1ª dica: Utilize o Whatsapp Business!

 Atualmente é a versão do WhatsApp voltado as empresas, onde é
possível criar um perfil comercial com informações do seu negócio;

 Nesta conta comercial você pode informar seu site, e-mail, atalhos
para redes sociais, horário de atendimento, produtos e serviços que
você trabalha além do endereço com localização rápida por mapa;

 Normalmente é utilizado o número comercial da empresa, fixo ou
móvel, e não o celular pessoal do proprietário;

 Para a migração do WhatsApp para o WhatsApp Business é
recomendado fazer o backup das conversas para que nada seja
perdido nessa operação;

 Esse processo é simples e vale muito a pena!



Veja o passo a passo! 

Passo 1.

Caso queira manter as suas conversas,

você deve fazer ou atualizar o backup.

Para isso, acesse as configurações do WhatsApp;

Acesse as configurações do WhatsApp



Passo 2. 

Em seguida, toque em "Conversas" e abra

"Backup de conversas";



Passo 3.

Toque em "Fazer backup" e aguarde até

que o WhatsApp envie o backup das suas

conversas para o Google Drive;



Passo 4. 

Agora, abra o WhatsApp Business e toque em

"Concordar e continuar".

Depois, digite o telefone da sua empresa com o

DDD e clique em "Avançar";



Passo 5. 

Uma mensagem de confirmação informará que

o número está atualmente cadastrado no

WhatsApp e será transferido para o WhatsApp

Business.

Toque em "Continuar" e digite o código de

confirmação recebido por mensagem SMS;



Passo 6.

O app, então, solicitará acesso aos seus arquivos

e contatos. Toque em "Continuar" e "Permitir" para

autorizar;



Passo 7.

A opção para restaurar o backup das

conversas será exibida. Neste caso, toque em

"Restaurar" e aguarde até que os arquivos

sejam baixados do Google Drive. Quando

terminar, clique em "Avançar";



Passo 8.

Digite o nome da sua empresa e selecione a

categoria. Caso queira, adicione uma foto de

perfil tocando sobre o ícone da câmera. Por fim,

selecione "Avançar" para finalizar a

configuração e acessar a tela de conversas.

Pronto!

Aproveite as dicas para converter o

número da sua empresa em uma conta

comercial do WhatsApp Business.



2ª dica: Utilize etiquetas para organizar seus contatos!

 Com o WhatsApp Business é possível criar etiquetas separando

os clientes por perfil de consumo;

 Exemplo: Para o segmento de calçados, você poderá separar por

masculino, feminino, infantil, esportivo, social, outros;

 Desta forma, podemos trabalhar com campanhas direcionadas

ao público específico;

 Você poderá ter o mesmo contato para várias etiquetas, por

exemplo: uma mãe quer receber as novidades de calcados para

ela e para o seu filho.

 Após classificados, os contatos ficam salvos com a cor da

etiqueta que foi vinculada a ele.



Veja o passo a passo! 

Passo 1.

Abra o WhatsApp Business Web e pressione

o ícone de três barras, na parte superior

acima da lista de conversas. Escolha a opção

"Etiquetas";

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2018/06/whatsapp-business-para-pc-como-usar-o-app-pelo-computador.ghtml


Passo 2.

Primeiro, você precisa criar as etiquetas.

Para isso, selecione o ícone "+" na parte

inferior da tela;



Passo 3. 

A primeira etiqueta criada

receberá a cor azul. Você pode

definir um nome para o marcador

e pressionar "OK" para salvar.

Você deve repetir esse

procedimento para criar quantas

etiquetas achar necessário para

organizar as conversas. Após criar

as etiquetas, volte para a tela de

conversas.



3ª dica: Lista de transmissão!

 Utilizada para enviar mensagens em massa para um determinado grupo

de clientes, de uma forma rápida e pessoal, sem a necessidade de

adicionar seu cliente em grupos;

 Para que ele receba as mensagens tanto você quanto o seu cliente, é

necessário ter os números salvos na agenda do telefone celular.



Veja o passo a passo! 

Passo 1.

Abra o WhatsApp e toque sobre o botão

no canto superior direito da tela. No

menu que se abre, toque em “Nova

transmissão”;



Passo 2.

Digite o nome dos destinatários para

adicioná-los à lista. Você também

pode tocar sobre o botão “+” para

abrir a agenda e selecionar os

amigos;



Passo 3.

Após adicionar pelo menos dois

contatos, toque em “Criar”. Por fim, a

tela de bate-papo será aberta. Basta

enviar mensagens normalmente e elas

serão entregue individualmente aos

contatos da lista de transmissão, sem

revelar os destinatários.

Pronto!

Com essa dica simples, você poderá enviar mensagens para

vários contatos de uma só vez. Para evitar spam, o

WhatsApp limita o envio apenas aos contatos que possuem

o seu número agendado.



4ª dica: Mensagens automáticas!

 Com esse recurso, você pode configurar mensagens para iniciar um

atendimento mais rápido ao seu cliente;

 Exemplo: Inserir mensagens de saudação e preparação para o

início do atendimento, além de informar ao seu cliente, de forma

instantânea, os horários de atendimento de sua empresa.



5ª dica: Crie catálogos de produtos!

 Esse recurso permite que sua empresa cadastre seus produtos

dentro do WhatsApp Business;

 Neste cadastro é possível inserir fotos, descrição, preço e

algumas características de seus produtos, bem como, enviar

rapidamente esse catalogo aos seus clientes;

 Tudo isso de uma forma profissional e organizada.



Veja o passo a passo! 

Passo 1.

Abra o WhatsApp Business e acesse as

configurações do aplicativo. Em seguida, toque

em "Configurações da empresa";

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/whatsapp-business.html


Passo 2.

Vá em "Catálogo" e pressione "Adicionar 

produto ou serviço";



Passo 3.

Insira fotos e outras informações

sobre produto ou serviço e pressione

"Salvar". Voltando à tela inicial do

catálogo, toque em "+" e repita o

procedimento para cadastrar outros

itens;



Passo 4.

Para enviar as informações de um

produto ou serviço do catálogo em

conversas, pressione o ícone do clipe e

toque em "Catálogo". Por fim,

selecione os itens desejados e toque

sobre o botão de envio.

Pronto!

Aproveite as dicas para cadastrar um catálogo no

perfil comercial da sua empresa no WhatsApp

Business.



6ª dica: WhatsApp Web

 O WhatsApp Web é um jeito de usar o aplicativo no navegador do

seu computador

 É preciso escanear um código QR no site web.whatsapp.com

 Esse processo acontece para validar a sua conta;

 É necessário estar com o celular conectado o tempo todo para o

mensageiro funcionar.

https://web.whatsapp.com/


Veja o passo a passo! 

Passo 1. 

Certifique-se de que o seu telefone e o

computador estão conectados à rede Wi-Fi

ou mesmo 3G e que você possui a última

versão do WhatsApp Messenger instalada

no telefone.

Feito isso abra o Google Chrome em seu

computador e acesse o

site web.whatsapp.com;

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/whatsapp-messenger.html
http://web.whatsapp.com/


Passo 2.

No celular, abra o WhatsApp e selecione o

menu no canto superior direito da tela. Em

seguida, escolha “WhatsApp Web” e faça a

leitura do código QR que é exibido na tela do

computador;



Passo 3.

Abra o WhatsApp e selecione o botão “…”, no

canto inferior direito da tela.

Em seguida, escolha “WhatsApp web” e faça a

leitura do código QR que aparece na tela do

seu computador;



Passo 4.

Ativando o WhatsApp Web no iPhone

No iPhone, o processo é muito similar.

Acesse o botão "Ajustes" e lá estará a opção

WhatsApp Web. Depois, basta ler o QR

Code na tela do computador, como nos

passos acima;



Como usar o WhatsApp Web no PC

Agora, os seus contatos e conversas serão

espelhados no computador e você poderá

usá-lo para enviar e receber mensagens,

incluindo fotos, vídeos e também áudios

(como se fosse no smartphone).

Para isso, use o botão em formato de clipe

(anexo) no canto superior direito da tela para

escolher uma imagem no computador ou tirar

uma foto usando a webcam. Você também

pode gravar mensagens de voz clicando sobre

o ícone do microfone, à direita do campo de

texto, como se faz no smart;



Para visualizar informações sobre o

contato com o qual está

conversado, basta clicar sobre o

nome ou a foto, logo acima da

conversa.

Dessa forma, você terá acesso à

foto ampliada, status e número de

telefone do contato;



Caso queira visualizar as

informações do seu perfil, clique

sobre a sua foto, no canto

superior esquerdo da página.

A foto do seu perfil e mensagem

de status, no entanto, não podem

ser alteradas através do

navegador;



Você pode iniciar uma nova conversa

digitando o nome do contato no campo

de busca logo acima das conversas

atuais.

Outra forma de fazer isso é clicando

sobre o ícone à direita da sua foto de

perfil para acessar a lista de contatos;



Para configurar as notificações do

WhatsApp no computador, clique sobre

o segundo botão à direita da sua foto

de perfil e, no menu que aparece,

clique em “Notificações”.

Em seguida, faça os ajustes desejados

e clique em “OK”;



Por fim, caso você queira sair do

WhatsApp no computador, volte ao

menu do passo anterior e clique em

“Sair”.

Feito isso, o computador não estará

mais autorizado a usar o seu

WhatsApp para enviar e receber

mensagens.

Para voltar a usá-lo, repita o

procedimento descrito no início.



Pronto!
Com essas dicas, você poderá usufruir muito do
seu WhatsApp usando todo o conforto e
praticidade que ele oferece.



Fonte: 08/06/2020

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/02/como-transformar-o-whatsapp-em-

conta-comercial-business.ghtml
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Como nossa sugestão, uma boa fonte de pesquisa:

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/02/como-transformar-

o-whatsapp-em-conta-comercial-business.ghtml

techtudo.com.br

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/02/como-transformar-o-whatsapp-em-conta-comercial-business.ghtml


Essas foram algumas dicas que nós do Setor de Treinamentos 

da ACIT Toledo preparamos para vocês!

Elaboramos também um vídeo sobre este tema que está 

disponível no You Tube da ACIT Toledo.

Indique esse vídeo para um amigo empreendedor que precise 

destas dicas! 

Grande abraço e nos sigam nas redes sociais!


