5 Dicas de
Ouro de
WhatsApp
para
Lojistas

E-book em
formato
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Introdução
Os dispositivos móveis, as redes sociais e a
captação de dados alimentaram nos clientes uma
alta expectativa em serem entendidos e atendidos
da forma mais pessoal possível.

Que benefícios
o cliente do
WhatsApp
procura?
●
●
●
●
●

Atendimento direto e
personalizado;
Diminuição de custos;
Proximidade com a empresa;
Rapidez no atendimento;
Rápida atualizações de
ofertas e novidades.

Seguem agora as 5 dicas para você
propiciar um bom atendimento e
gerar valor ao seu cliente de
WhatsApp.
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1. Organização
Agenda
de Contatos
Sabe aqueles contatos sem descrição ou nomes, somente
números? Um bom vendedor WhatsApp não permite que
eles se multipliquem, pois costuma chamar seus clientes
pelo nome.
Além disso, uma agenda organizada pressupõe um método
para salvar estes contatos, sempre que possível com nome,
sobrenome, empresa (b2B) e e-mail do seu cliente.
Aﬁnal, esse é o grande charme do atendimento WhatsApp:
proximidade com o cliente.
Fique de olho nas dicas para ter uma Agenda de Contatos
WhatsApp organizada.

1.1. Gerencie
seus contatos
na nuvem
No Android baixe o aplicativo
“Contatos” da Google pois ele já
estará sincronizado com seu
Gmail e Drive,
Nunca salve seus contatos no
chip ou no celular.
Certiﬁque-se de que estão
sendo salvos no gmail da
empresa também pelo
computador.
Exportação e importação de
lista de contato é possível com
o uso deste App.
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Como sabemos o
WhatsApp está
sincronizado com a
agenda de contatos do
nosso telefone do
celular. Mas, quando
mal gerenciado estes
Contatos podem gerar
grandes transtornos.
Dos mais simples aos
mais aterrorizantes:
a perda de todos os
contatos da nossa
agenda.

2. Descubra
quem é seu
Cliente Ideal
Em meio a tantos contatos de leads, clientes ativos, inativos,
leads de contato, existe um perﬁl ideal. Dedique tempo a
identiﬁcar estes
clientes na sua agenda e permita-se
conversar e entender profundamente este perﬁl. Como
identiﬁca-lo?
NECESSIDADE
Todo cliente Ideal necessita da sua solução.
CICLO DE COMPRA
Tem frequência de compra.
SUCESSO
O cliente ideal obtém bons resultados com a utilização de
seu produto ou serviço.
ORÇAMENTO
Para este cliente comprar seu produto ou serviço não é
impossível, cabe perfeitamente no seu bolso. Estabeleça
qual o ticket médio deste cliente ideal.
INFLUENCIADOR
Seu cliente ideal é um inﬂuenciador de novos clientes ao
recomendar sua solução para outras pessoas.
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Buyer
Persona
Buyer Persona é uma representação semi ﬁctícia do
seu cliente ideal. Ou seja, uma descrição um pouco
mais detalhada do seu público alvo. É como se
déssemos vida ao nosso público, realizando
perguntas reais a uma persona que compra nossos
produtos ou serviços.:
1.

Como é a sua rotina, seu modo de vida? Gostos,

hobbies e estilo de vida
2.

O que ela deseja realizar?

3.

Quais os seus maiores medos, obstáculos e

problemas? Como seu produto ou serviço poderá
solucioná-lo.
4.

Como ela busca informações e fontes de

pesquisa?
5.

Quais os critérios são usados para a tomada de

decisão?
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3. Pense além
da venda imediata
Bons vendedores privilegiam a visão de longo
prazo. Valorizam e entendem a jornada dos clientes
e dedicam seu tempo a novos produtos que melhor
atendam as necessidades de seus clientes e que
melhorem a experiência do cliente. No WhatsApp
você pode identiﬁcar cada etapa do atendimento
aprimorar suas
estratégias de ofertas e
relacionamento com o cliente.

Atendimento
Relacionamento
Negociação
Venda
Pós-venda
Fidelização
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Valorize o
Pós-venda e a
experiência de
compra
Uma pesquisa da Harvard Business Review
identiﬁcou que, mesmo com um excelente processo
de atendimento, muitos clientes podem abandonar
a empresa após a compra, mas o que certamente faz
uma pessoa abandonar a empresa é se ela for mal
atendida.
Vendedores que fogem de feedback dos seus
clientes por medo de críticas, não avançam e podem
ser facilmente esquecidos.
"Seus clientes mais Insatisfeitos são sua maior
fonte de aprendizado." Bill Gates.
"Custa cinco vezes mais caro conseguir um novo
cliente do que manter um que já se tem". Tom
Peters.
"A melhor propaganda é feita por clientes
satisfeitos. Já não basta simplesmente satisfazer
clientes: é preciso encantá-los".
Philip Kotler.
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4. Melhore o tempo
das suas vendas
e use métricas
Os indicadores de venda são fundamentais para o
alinhamento das metas de cada etapa do ciclo de
vendas, garantindo resultado.
São elas que vão permitir identiﬁcar quais as etapas
estão travando, atrasando ou até prejudicando
deﬁnitivamente o seu processo.
Métricas
Importantes:
Índice de
Velocidade em
Vendas
LTV = Life Time
Value/ Tempo
de vida do
cliente
CAC - Custo de
Aquisição
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“A Comunicação aumenta
a velocidade das
realizações e multiplica os
resultados.”
Siloé de Almeida
Quanto menor o ciclo de
vendas, maior será a
receita.

Ferramentas para melhorar seu
tempo de vendas no WhatsApp
4.1. Respostas
Rápidas
Dados cadastrais e
bancários
Política de troca
Orçamento
Condições de Pgto.
WhatsApp Business possui
ferramenta "Respostas
rápidas" para responder o
FAQ (Perguntas
Frequentes) e salvar suas
melhores respostas
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4.2. Respostas
Automáticas
WhatsAuto é um app
gratuito para Android e
IOS, que você pode usar
para responder
automaticamente
mensagens do aplicativo.

5. Use Links
para divulgar
seu WhatsApp
Um bom vendedor
WhatsApp sabe buscar
seus leads nas redes
sociais gerando tráfego
de novos potenciais
clientes diretamente no
seu celular.
Use e abuse da
divulgação de seu link
WhatsApp nas redes
Sociais, Grupos e
Marketplaces do seu
nicho de mercado.
Calls to action
(chamadas para ação):
"Saiba mais",
"Faça um orçamento"
"Fale agora com um
consultor"
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USE
CALL TO
ACTION

Como criar
o seu link
sem
encurtadores
Whatsapp:
https://wa.me/5511987713268
Código do Brasil
+55
Código de São Paulo/SP
11
Número de telefone
98771-3268
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Como controlar
suas métricas
usando encurtadores
Através

de ferramentas de encurtador de links é possível nós
termos um controle maior dos resultados de nossa
divulgação. Através da combinação de duas ferramentas
você vai saber como cada campanha resultou.

Passo 1 - Ferramenta CONVETTE

https://www.convertte.com.br/gerador-link-whatsapp/
Acesse e crie um novo link à partir do seu número com uma
mensagem personalizada para cada canal de divulgação ou
campanha.

Passo 2- Ferramenta BIT.Ly

Se você procura uma ferramenta simples em Português, o
encurtador é única e te dá o número de acessos em cada link.
Se pretende criar vários links e ter mais métricas o bit.ly é um site
grátis que possui diversas outras funções. Como personalizar seus
links (URL). Vale a pena conhecer!
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