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O WhatsApp é um aplicativo de mensagem 

instantânea mais utilizado do mundo, com 

mais de 1,5 bilhão de usuários todos os dias. 



Se você está buscando entender como a API 

do WhatsApp Business funciona, como ela é 

diferente do aplicativo WhatsApp Business e 

como ela podem ajudar a escalar o seu 

negócio, você está no lugar certo!



Nosso objetivo é oferecer um panorama de 

tudo o que você precisa saber antes de 

começar a usar as APIs do WhatsApp. Boa 

leitura!

O WhatsApp
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O que é o WhatsApp 

Business API?
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O que é o Aplicativo 

WhatsApp Business?

Confira a sua lista de recursos abaixo.
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Qual a diferença do WhatsApp 
Business API e do aplicativo do 
WhatsApp Business?

Ecossistema do WhatsApp

Público-alvo

Como conseguir?

Múltiplos logins

Distribuição de 
mensagens em massa

Tempo de configuração

Outras Funções

Instantâneo

Facilidade de encaminhamento 
de mensagem

Instantâneo

Respostas prontas/ rápidas

Até 30 minutos

Automação e escalabilidade 

Verificação (selo verde)

Integrações

WhatsApp App

Uso pessoal

App Store

WhatsApp Business App

Pequenas empresas

App Store 

WhatsApp Business API

Médias e grandes empresas

Através de parceiros oficiais

A partir de 1000 contatos cada 24hLimitado a 256 contatosLimitado a 256 contatos
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BSPs: os Provedores de Soluções 
do WhatsApp 
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Principais 
Recursos da WATI

Automação de conversas (chatbots): a WATI apresenta a melhor opção de 

Chatbot no-code do mercado. Com uma interface intuitiva no sistema drag and 

drop (arrastar e soltar), até mesmo quem nunca criou um chatbot antes 

conseguirá criar fluxos de conversas automatizadas.

1

Suporte Multiagente e Inbox compartilhada: a WATI oferece a função multi-login 

em um único número de WhatsApp. Sem escanear QR codes, você pode 

adicionar múltiplos agentes à sua caixa de entrada para gerenciar o 

atendimento ao cliente.

2

Envio de mensagens em massa: enquanto as transmissões no WhatsApp 

Business são limitadas a 256 recipientes, as transmissões pela API do WhatsApp 

permitem até 100 mil recipientes com base no seu patamar. Contudo, 

recomendamos que você envie as mensagens de WhatsApp apenas para os 

contatos que optaram por receber mensagens da sua empresa.

3
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Integrações nativas e customizadas: A API do WhatsApp permite a 

comunicação com plataformas de e-commerce e CRM como Google Sheets, 

Zapiers, Shopify, WooCommerce e Hubspot. Assim, é possível personalizar 

campanhas e sincronizar com sua base de dados favorita, evitando retrabalho.

4

Gerenciamento de contatos e CRM baseada em WhatsApp: com as APIs da 

WATI ou o painel de gerenciamento de contatos, você pode gerenciar 

facilmente sua CRM de WhatsApp. Você pode selecionar, filtrar e definir 

atributos customizados aos dados diretamente no seu painel WATI.

5
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Selo de conta verificada (ícone verde). Para legitimar ainda mais a sua 

comunicação, você pode solicitar que o WhatsApp verifique a sua conta 

comercial, reduzindo assim o risco de atividades fraudulentas.
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Painel de controle (dashboard) com um resumo dos principais indicadores de 

atendimento. Relatórios gerenciais de performance por atendente.
7
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Possibilidade de atendimento híbrido (metade pelo bot e metade com o 

atendente). Garanta que nenhum cliente seu fique sem resposta. Quando o 

robô não for capaz de atender o pedido do cliente, um atendente dá sequência 

ao atendimento.
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Mensagens na 
API do WhatsApp

Modelos de 
mensagens do 
WhatsApp

a.

Verde: 
alta 

qualidade

Amarelo: 
média 

qualidade

Vermelho: 
baixa 

qualidade
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Mensagens de 
sessões no 
WhatsApp

Mensagens 
Interativas do 
WhatsApp

b.

c.
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Botões de resposta:

Lista de mensagens:

Botão CTA

(Call to Action):

wati.io
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Como obter o WhatsApp 

Business API?

Adquira um 

número telefônico

01

Assine com a WATI, o parceiro 

oficial do WhatsApp

02 Verifique sua conta do 

Facebook Business
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1. Obtenha um número de 

telefone

2. Crie uma conta na WATI
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3. Verifique sua conta no 

Facebook Business 

Manager
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Precificação da WhatsApp 

Business API

Conversa iniciada pela empresa

A companhia aérea será cobrada por apenas 

uma vez 

que eles enviaram 2 mensagens dentro de 

uma janela de 24 horas.


uma conversa iniciada pela empresa, 

Conversa iniciada pela usuário  

Neste cenário, a Time2Shop será cobrada por 

uma econversa iniciada pelo usuário  uma 

conversa iniciada pela empresa.


wati.io

18



Basicamente, existem duas 

formas de precificação:

1
2
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Você chegou até o fim! Para aprender mais 

sobre a plataforma da WATI, convidamos 

você a participar de uma demonstração ao 

vivo e gratuita. 



Se preferir, crie uma conta gratuita para 

usufruir dos recursos da WATI por 7 dias. 

Aguardamos você!  

Criar minha conta gratuita

Participar da demonstração ao vivo
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https://app.wati.io/register?lg=pt?
https://calendly.com/wati-csm/portugues-demonstracao?

