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Por isso, por parte das empresas, a plataforma 
passou a ser utilizada também para oferecer 
um atendimento mais assertivo ao cliente. 
Buscando novas ferramentas para aprimorar os 
processos de atendimento, muitos negócios 
estão investindo na automatização para 
oferecer uma melhor experiência. Mas qual é a 
melhor forma de se fazer isso e como é possível 
automatizar o atendimento com um chatbot?

Pensando em responder não só essas, mas 
também outras questões, elaboramos este 
ebook para que você e a sua empresa possam 
organizar os melhores conteúdos e começar a 
construção de um fluxo de conversas para o 
chatbot, que será responsável pelo seu 
atendimento ao cliente via WhatsApp Business, 
de maneira simples, objetiva e descomplicada.

O atendimento ao cliente via canais digitais 
está cada vez mais comum e disseminado entre 
as empresas. Com grande destaque, o 
WhatsApp se evidencia como aplicativo de 
maior popularidade e preferência, 
especialmente entre os brasileiros. Segundo 
dados da própria empresa, o aplicativo está 
presente em cerca de 180 países, possuindo 
mais de 2 bilhões de usuários. 

No Brasil, mais de 120 milhões de pessoas 
utilizam o app, que está instalado em 99% dos 
smartphones do país. Além disso, 93% acessam 
a ferramenta todos os dias. Com um número 
tão grande de usuários ativos, o WhatsApp 
passou a ser usado não só em conversas entre 
amigos e familiares, mas também virou um 
canal de grande preferência para realizar 
compras e entrar em contato com as marcas. 

1. INTRODUÇÃO
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Antes de mais nada, vale ressaltar a 
importância da sua empresa estar presente no 
WhatsApp para atender o seu cliente. De 
acordo com a pesquisa Mensageria no Brasil 
(fevereiro/2020), 76% dos brasileiros já 
interagiram com marcas pelo app. A pesquisa 
também mostra que 77% utilizam a ferramenta 
para tirar dúvidas ou pedir informações, 65% 
usam o app para solicitar algum tipo de suporte 
técnico, 61% para receber promoções e 54% 
para comprar produtos e serviços.

O WhatsApp é considerado dinâmico e 
eficiente por possuir diversos recursos que 
fortalecem o relacionamento com o cliente, 
como o envio de vídeos, fotos, gifs, áudios e 
documentos. Isso faz com que a criatividade 
possa ser explorada com mais facilidade, 
aumentando o engajamento durante o 
atendimento. 

Em consequência disso, há também maior 
possibilidade de feedback, já que a ferramenta 
permite um retorno imediato por parte do 
público. Qualquer comentário que seja feito 
pelo cliente já é uma importante métrica na 
hora de analisar os tipos de abordagem que 
estão funcionando ou não, tornando possível 
alterar a tática de atendimento facilmente e a 
qualquer momento. 

Esse atendimento via WhatsApp pode mudar a 
estratégia de vendas, à medida que a empresa 
estabelece um relacionamento mais rápido e 
próximo com o cliente. Seguindo todas as boas 
práticas recomendadas pela ferramenta, é 
possível dizer que o atendimento por esse canal 
melhora a experiência do cliente por se tratar 
de um atendimento mais humanizado, próximo 
e ágil. 

2. AS VANTAGENS DO ATENDIMENTO VIA WHATSAPP 
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Veja quais são as principais diferenças entre as 
versões do aplicativo.

WhatsApp

A versão básica e mais utilizada entre 
indivíduos comuns permite o envio de 
mensagens de texto, áudio, arquivos de 
imagem, vídeo, PDF, GIFs e figurinhas. Além de 
outras funções como criação de grupos com 
vários contatos, chamadas de voz e de vídeo, 
listas de transmissão para envio em massa e 
compartilhamento de localização.

WhatsApp Business 

A versão de negócios do aplicativo permite a 
criação de uma conta comercial, com o objetivo 
de proporcionar uma comunicação mais rápida 
e segura entre empresas e seus clientes. 

Além de possuir todas as opções de uma conta 
pessoal, essa versão oferece também funções 
específicas para negócios, como informações 
de e-mail, site e localização do negócio, 
mensagens automáticas de saudação e 
ausência, catálogo de produtos, dados de 
estatísticas e etiquetas para segmentar 
contatos e mensagens. O WhatsApp Business é 
indicado principalmente para micro e 
pequenas empresas, visando melhorar o 
desempenho comercial. 

WhatsApp Business API

Já para médias e grandes empresas, apenas a 
conta comercial pode não ser o recurso mais 
adequado, pois a alta demanda de contatos 
acabaria exigindo uma quantidade muito 
grande de profissionais de atendimento. 
Pensando nisso, foi criado o WhatsApp 

3. CONHEÇA AS VERSÕES DO WHATSAPP
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Business API, uma solução especialmente 
idealizada para esse tipo de negócio.

O grande diferencial desta versão é que ela 
permite a integração com chatbots, 
possibilitando uma comunicação automatizada. 
Mais do que respostas automáticas, um chatbot 
pode manter uma conversa com o cliente e 
solucionar demandas operacionais, 24 horas 
por dia e 7 dias por semana, respondendo as 
mensagens de forma totalmente personalizada 
e otimizada.
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Business API, uma solução especialmente 
idealizada para esse tipo de negócio.

O grande diferencial desta versão é que ela 
permite a integração com chatbots, 
possibilitando uma comunicação automatizada. 
Mais do que respostas automáticas, um chatbot 
pode manter uma conversa com o cliente e 
solucionar demandas operacionais, 24 horas 
por dia e 7 dias por semana, respondendo as 
mensagens de forma totalmente personalizada 
e otimizada.

INICIAR CONVERSA



4. QUAL É A OPÇÃO IDEAL PARA SUA EMPRESA?
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VERSÃO WhatsApp WhatsApp
Business App

WhatsApp
Business API

Desenvolvido para Pessoal Micro e pequenas empresas Médias e grandes empresas

Número de usuários 1 usuário 2 usuários Múltiplos

Criptografia

Website para uso do WhatsApp

Compatível com LGPD

Conta Comercial

Automação com Chatbots

Caixa de entrada compartilhada

Escalável

Pago

Integração com softwares
de terceiros

Software nível enterprise

Dados e relatórios detalhados

Recursos avançados de CRM



O atendimento humano é simplesmente ter 
uma pessoa/agente de atendimento por trás, 
falando com o cliente ou usuário em tempo 
real. Conforme a demanda de atendimento da 
empresa, é possível que o agente demore para 
responder ou, até mesmo, não traga a solução 
desejada pelo cliente, deixando-o frustrado. 
Situações como essas são comuns, já que 
muitas vezes a empresa valoriza o “volume” de 
chamados e não a sua qualidade e resolução. 

O atendimento via chatbot é quando uma 
ferramenta, assim como o Droz, é contratada 
pela empresa e integrada ao seu WhatsApp. 
Diferente do exemplo anterior, o primeiro 
contato é com o bot e, caso seja necessário, um 
agente humano continua o atendimento.

Esse cenário oferece diversos benefícios se você 
possui uma empresa de médio ou grande porte 

e está com uma alta demanda de atendimento. 
Aqui, a grande vantagem é a automação que 
um chatbot pode oferecer para o processo de 
atendimento ao cliente, uma vez que o bot vai 
estar disponível em escala 24/7, funcionando a 
qualquer hora e em qualquer lugar.

Dessa forma, o recurso ideal para atendimento 
automatizado é o WhatsApp Business API, 
solução oficial do WhatsApp para criação de 
chatbots. A ferramenta integrada ao bot traz 
inúmeras vantagens, desde a primeira 
abordagem até o pós-venda, proporcionando 
uma boa experiência ao cliente em toda a sua 
jornada.

5. DIFERENÇA ENTRE ATENDIMENTO HUMANO E ATENDIMENTO VIA CHATBOT
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Vantagens do uso de chatbots no WhatsApp:

E MUITO MAIS!
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Interação 
instantânea e 
eficaz com os 

clientes;

Respostas 
configuráveis 

para diferentes 
contextos e 
situações;

Personalização 
da experiência 

do cliente;

Liberação da 
equipe para 
desenvolver 
tarefas mais 
complexas;

Mais segurança 
na comunicação 

com o cliente, 
devido à 

criptografia;

Disponibilidade 
24/7;

Maior entrega 
de mensagens 

e taxas de 
abertura;

Aumento de 
resolução do 
problema no 

primeiro 
contato;

Diminuição dos 
custos 

operacionais;

Aumento na 
retenção de 

clientes;

Aumento do 
reconhecimento 

da marca;

Diminuição do 
tempo de 

resposta ao 
cliente;



Agora que você já sabe que um chatbot pode 
ser a solução que procura para o seu negócio, 
está na hora de entendermos o processo para 
escolher um parceiro ideal que possa oferecer o 
serviço que deseja.

O primeiro passo a ser realizado é o de 
desenhar toda sua estratégia de negócios para 
saber exatamente o que você vai precisar e 
quais são as  funcionalidades mais necessárias 
para o negócio. Esse desenho inclui as 
perguntas que o bot deve fazer, as respostas do 
chatbot para cada situação, para onde será 
direcionado o atendimento caso o  problema 
não tenha solução etc. Após feito o desenho 
estratégico, é hora de ir em busca de empresas 
sérias e experientes no assunto, como o Droz.

A empresa deve possuir uma ferramenta de 
chatbot que tenha todas as funcionalidades 

que você traçou em sua estratégia, para que na 
construção do fluxo de conversa não falte nada. 
Por isso, durante a apresentação da ferramenta 
e do projeto, certifique-se que possua tudo para 
beneficiar tanto seu setor de atendimento 
quanto seus clientes e público. 

Garanta a criação de todo o conteúdo que 
desejar em seu fluxo de conversação e não se 
esqueça das regras para comunicação com 
clientes no WhatsApp. Para isso, é preciso 
entender dois termos que fazem parte da 
política de privacidade e segurança do app: 
Opt-in e Opt-Out.

6. ENCONTRANDO UM SERVIÇO DE CHATBOT
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Opt-in é a autorização dada 
por usuário para que você 

tenha a permissão dele para 
entrar em contato. Essa 

autorização pode ocorrer por 
meio de SMS, e-mail, website 

ou até mesmo no próprio 
WhatsApp, quando é o cliente 

que faz o primeiro contato 
com a empresa.

Opt-out é basicamente o 
contrário, ocorrendo quando o 
consumidor recusa ou escolhe 

por não querer receber 
mensagens ativas da 

empresa.

OPT-IN OPT-OUT
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Após o problema identificado e a estratégia 
consolidada, está na hora de pensar na 
construção do fluxo de conversação que seu 
chatbot deve ter.

Para te auxiliar nisso, tenha em mãos toda a 
estratégia de negócio que você fez 
anteriormente e destaque o problema que o 
chatbot deve resolver, as principais demandas 
que ele deve suprir e o resultado que sua 
empresa espera dele. 

Por exemplo, se sua empresa tiver estratégias 
de geração de demanda, não esqueça de ter 
uma relação completa de todas as perguntas 
de qualificação que o chatbot deverá fazer ao 
usuário. Ou, se sua empresa é do ramo de 
logística, tenha pronto todo o processo para 
que o chatbot possa encontrar o status de uma 
determinada encomenda.

7. CONSTRUINDO UM FLUXO DE CONVERSAÇÃO DE CHATBOT
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Aqui exemplificamos uma forma de como construir um fluxograma para seu chatbot:

14



Mais do que nunca, o uso do WhatsApp para 
empresas traz resultados eficientes e 
poderosos, e precisa fazer parte da estratégia 
de atendimento ao cliente dos pequenos, 
médios e grandes negócios.

No entanto, como visto anteriormente, não 
basta apenas utilizar o app ou contratar 
qualquer serviço de automação e esperar que 
todas as vantagens que o WhatsApp pode 
oferecer se tornem realidade. É preciso 
desenvolver um planejamento completo que 
potencialize as suas soluções, possibilitando o 
melhor aproveitamento possível de todos os 
recursos da ferramenta. 

Mais do que oferecer comodidade, 
disponibilidade, agilidade e automação no 
atendimento, é fundamental conhecer os seus 
clientes e a sua operação a fundo, identificando 

as necessidades e expectativas do consumidor, 
e também as dores e dificuldades dos seus 
processos. Com esses dados coletados e 
interpretados, basta encontrar o parceiro certo 
para transformar a experiência do seu cliente. 

8. CONCLUSÃO
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Quando utilizado de maneira correta, o WhatsApp 
Business integrado ao chatbot oferece inúmeras 
vantagens e benefícios para a sua empresa. Como 
você já sabe como contratar esse serviço e como 
estruturar e montar seu fluxograma de conversação 
do chatbot com o usuário, chegou a hora de contar 
com um parceiro para te auxiliar na implantação!

O Droz é um chatbot totalmente brasileiro, que não 
só entende do mercado mas também das 
necessidades de cada negócio! Nós engajamos 
marcas e pessoas em canais digitais, oferecendo o 
melhor atendimento para ambos.

Caso queira saber mais sobre este assunto, acesse 
nosso site e conheça nosso blog e nossos cases de 
sucesso. Por lá você também consegue entrar em 
contato diretamente com a nossa equipe!

9. SOBRE O DROZ
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