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Benefícios



1 baixar o 
app

O WhatsApp Business é um 
aplicativo gratuito e 

desenvolvido especialmente 
para os proprietários de 

pequenas empresas criarem 
catálogos para exibir seus 

produtos e serviços.
 O aplicativo pode ser 

encontrado facilmente no 
Google Play ou no App Store 

do seu smartphone.

Google Play App Store



2Criar seu 
perfil

Após fazer o download do aplicativo é bem fácil, 
basta:

● Abrir o aplicativo;
● Clicar em “concordo e continuar”;
● Inserir e verifique o número do seu 

estabelecimento;
● Editar seu perfil de acordo com os dados do 

seu estabelecimento.

Dicas:

● Pode usar um número fixo;
● WhatsApp e WhatsApp Business são 

aplicativos diferente, então precisam de 
números distintos.



3 Catálogo

A opção Catálogo veio para facilitar a consulta 
dos produtos disponíveis.

Para utilizá-lo basta entrar em Configurações > 
Catálogos  e fazer o upload das imagens dos 
produtos e adicionar as descrições de cada um 
deles.



4 Formas de pagamento

Infelizmente, o WPP Business não está mais permitindo pagamentos pelo aplicativo, pelo 
menos, por enquanto.

O FAQ do WhatsApp Business forneceu  a seguinte informação:



5 etiquetas

Como já sabemos, uma das maiores 
vantagens do WPP Business é poder 

acompanhar nossos clientes de perto!
Para isso, as etiquetas auxiliam a dividir os 

grupos em: novos clientes, clientes que 
aguardam pedidos, entre outros conforme 

sua necessidade.

Para criar um etiqueta é simples e fácil, siga 
os passo a passo na próxima página!



5 ETIQUETAS

1º PASSO:
Abra seu WPP Business e clique no canto 

superior direito, conforme a imagem

2º Passo:
Clique em configurações



5 ETIQUETAS

3º PASSO:
Clique em ferramentas 

comerciais

4º Passo:
Clique em etiquetas



5 ETIQUETAS

Último passo:
Clique em + para criar 

uma nova etiqueta



6Mensagens 
rápidas

Com as mensagens rápidas você cria uma 
chance de responder imediatamente quem 

entrar em contato com você! 

Para criar mensagens de ausência:
 Menu ---> Configurações --->  Configurações 

da empresa ---> Mensagens de ausência

Para criar mensagens de saudação:
 Menu ---> Configurações --->  Ferramentas 

comerciais ---> Mensagem de saudação

Para criar respostas rápidas:
 Menu ---> Configurações --->  Ferramentas 

comerciais ---> Respostas rápidas



6 Mensagens rápidas



Dicas

● Envie promoções para seus clientes;
● Envie notícias e conteúdos;
● Envie fotos, vídeos e áudios mostrando 

seu serviço/produto;
● Crie grupos. Exemplo: Clientes Vips;
● Faça pesquisas de satisfação;
● Use gatilhos mentais; 
● Categorização dos contatos com o 

auxílio de etiquetas. Exemplo: assuntos 
pessoais, clientes e fornecedores;

● Crie listas de transmissão 
categorizadas;



Vantagens do 
wpp business

Fidelização de clientes

Versatilidade de conteúdo

Organização

Produtividade e automatização



Ficou alguma dúvida ?

contato@staffej.com

Entre em contato com a Staff, 
estaremos prontos para te auxiliar !

(11)95235-8678 

@staffconsultoria

www.staffej.com

Staff Consultoria 
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https://www.instagram.com/staffconsultoria/
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