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1. RESUMO 

Vivemos em um mundo em que os consumidores estão cada vez mais exigentes e 

conectados, o qual obriga as empresas a reverem seus conceitos e investirem na 

comunicação e relacionamento com clientes de forma rápida e digital. Neste 

contexto, surge o Marketing Digital como estratégia de diferenciação neste mercado 

altamente competitivo. Este trabalho pretende investigar o uso da ferramenta 

Whatsapp Business em pequenas empresas como meio de potencializar novos 

negócios e dinamizar o relacionamento com o clientes.  

 

Palavras-chaves: Marketing Digital. Whatsapp Business. Relacionamento com 

Cliente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Desde o seu surgimento, o marketing vem evoluindo trazendo novas teorias e 

metodologias. Ao longo dos anos a internet, também vem possibilitando inúmeras 

melhorias, dentre elas, permitindo que se tenha um grande avanço quando o 

assunto é informação e comunicação com rapidez.  

Com o aumento da quantidade de pessoas que utilizam a internet para se 

comunicar, conhecer novos produtos, realizar compras e etc., através do uso de 

aparelhos móvéis (smartphone), surge o Whatsapp Business como instrumento de 

marketing digital, melhorando a tecnologia do mundo empresarial voltado para 

empresas de pequeno e médio porte.  

Segundo Torres (2009), o marketing digital é o marketing de produtos ou 

serviços na internet, podendo ser definido como o empenho das empresas em 

comunicar, informar, promover e vender seus produtos e serviços pela internet. 

O presente trabalho se propõe a discutir e analisar os efeitos do Whatsapp 

Business como instrumento de marketing digital, evidenciando como as empresas 

de pequeno porte utilizam o aplicativo para potencializar os  negócios  e melhorar o 

relacionamento com os clientes.  

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo geral verificar o potencial da ferramenta 

Whatsapp Business  para novos negócios e relacionamento com o cliente, aferindo 

sua eficiência, com o intuito de expor os benefícios e melhorias no atendimento ao 



cliente e possíveis problemas encontrados a respeito dessa utilização como 

instrumento de marketing digital para potencializar os negócios das empresas de 

pequeno porte, buscando conceituar o marketing digital, a comunicação integrada ao 

marketing e evidenciar o uso do Whatsapp Business. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente artigo tem como fundamentação teórica: pesquisa bibliográfica em 

livros, sites e artigos científicos sobre o assunto abordado. 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p. 61), a pesquisa bibliográfica 

“constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se 

busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. 

Com relação aos objetivos, este estudo é de caráter exploratório pois, 

segundo Severino (2007, p. 123) “busca apenas levantar informações sobre 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto”, ou seja, têm por objetivo familiarizar-se 

com o tema proposto afim de obter nova percepção do mesmo e descobrir novas 

idéias. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Kotler e Keller (2006), o marketing pode ser definido como um 

conjunto de ações que visam criar e agregar valor para o mercado, obtendo 

resultados positivos no que se refere a lucros, valor da marca e posicionamento no 

mercado, além de identificar e satisfazer as necessidades humanas e sociais. 

Sobre o marketing digital, Ferreira e Azevedo (2015, p. 60) comentam que: 

 
o marketing digital é a atividade estratégica da empresa que utiliza 
ferramentas de marketing por meio da internet. É um trabalho que visa à 
fidelização do cliente, à avaliação imediata do impacto das estratégias de 
comunicação utilizadas e a melhoria do relacionamento empresa-cliente de 
forma dinâmica. 

 

Nesse sentido, o marketing digital permite que seja aprimorada a 

comunicação e o marketing de relacionamento entre empresa e cliente. Como cita 

Kotler e Armstrong (2003) o marketing de relacionamento cria, mantém e aprimora 

fortes relacionamentos com os clientes e outros interessados, além de construir 

relacionamentos lucrativos e duradouros. 



Pensando em melhorar  a tecnologia do mundo empresarial, facilitando o 

atendimento aos clientes pelo smartphone, o Whatsapp criou um aplicativo voltado 

para empresas de pequeno e médio porte, chamado Whatsapp Business, disponível 

no Brasil desde meados de janeiro de 2018. O Sistema possui diversos recursos 

exclusivos e é ideal para ações de marketing, responder dúvidas dos clientes e 

comunicação interna evitando possíveis ruídos na comunicação. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em elaboração, pretende-se fazer um levantamento em 

empresas de pequeno porte sobre a utilização do app Whatsapp Business para 

validação das hipóteses. 
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