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E aí? Já escolheu
o seu canal?

Eu e você já sabemos que a boa comunicação com os clientes é fun-
damental para o desenvolvimento de qualquer empresa. Mas, você 
sabe em quais canais deve investir? As plataformas de comunicação 
direta são as maiores aliadas de qualquer negócio. Isso porque esses 

canais independem da intermediação de terceiros,
a mensagem chega obrigatoriamente ao seu cliente.

Preparamos este e-book para te explicar sobre cada uma das ferra-
mentas que você pode escolher para o seu negócio: E-mail, SMS, 
WhatsApp e Chatbot. Cada uma delas possui suas especificidades e, 
ao fim deste e-book, você saberá qual melhor se aplica ao que sua 

empresa precisa.

Ah! Claro que pode acontecer de você gostar de mais de uma ferra-
menta e isso não é problema nenhum. Elas podem sim, atuar juntas 

em sua estratégia!



Segundo uma pesquisa da HubSpot, 80,8% das pessoas utili-
zam o aparelho celular para acessar o e-mail, ou seja, ao con-
trário do que muitos podem pensar, o e-mail é uma ferramenta 

muito utilizada por todas as pessoas.
Sendo bem usado, o e-mail pode ser extremamente eficiente 
no contato e interação com os clientes. Aqui, vamos abordar as 
formas de investimento em e-mail marketing e as suas funcio-

nalidades que facilitam a comunicação do dia a dia.

O e-mail é o único canal que permite a personalização em várias 
formas, por exemplo: segmentar os seus assinantes utilizando como 
base o comportamento deles no seu website, de acordo com os seus 
interesses, compras, localização geográfica, e assim, modificar sua 
campanha adequadamente.

Essas variáveis permitem que você defina frequência e tipos de cam-
panhas que devem ser enviadas, provendo melhorias significativas 
em sua aplicação. Segundo um levantamento feito pela plataforma 
de automação MailChimp, quando segmentadas, as campanhas de 
e-mail marketing alcançam 14,31% maiores taxas de abertura em 
comparação com as que não são segmentadas.

E-mail marketing

SEGMENTAÇÃOSEGMENTAÇÃO



Nenhum outro canal tem a flexibilidade de testar e executar a sua 
comunicação como o e-mail marketing. É possível enviar versões 
diferentes da sua campanha para pequenos grupos da sua lista de 
e-mail, e, assim, avaliar qual versão tem a melhor performance.

Através de um e-mail personalizado você aumenta o engajamento 
com os seus assinantes, isso permite que a própria pessoa tenha 
contato direto com a empresa, o que ajuda a criar empatia pela 
marca. Tudo isso acaba gerando mais vendas e resultados ao longo 
do tempo, de uma forma bem estruturada.

FLEXIBILIDADE E INTERATIVIDADEFLEXIBILIDADE E INTERATIVIDADE

É possível monitorar em tempo real todas as ações dos seus as- 
sinantes após enviar um e-mail, por exemplo, quantas pessoas abri-
ram seu e-mail, quais links foram acessados, até quantas vezes seu 
e-mail foi aberto. Esse monitoramento permite que você direcione 
sua campanha de acordo com a preferência do seu cliente.

MONITORAMENTOMONITORAMENTO

BOA RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIOSBOA RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIOS

Se você age corretamente enviando e-mails baseados
em permissão, logo notará os benefícios financeiros.
O Custo para enviar e-mails é baixo e gera ganhos incríveis. 
Outro ponto, tudo é feito de forma fácil, rápida, sem pre-
cisar arcar com muitos recursos físicos.

O E-mail Marketing nunca deixou de funcionar. Isso só 
acontece quando não é utilizado da maneira correta. Por 
isso, para iniciar a sua estratégia de e-mail marketing, 
planeje-se para cumprir os pontos trazidos ao longo deste 
texto.



sms Talvez você ache que mandar mensagens via 

torpedo é coisa do passado. Para a comuni-

cação direta entre pessoas físicas, é provável 

que você tenha razão. Mas, quando falamos da

comunicação entre empresa e cliente, aí a 

história já �ca diferente. O SMS continua sendo 

– e não tem previsão para deixar de ser – a 

plataforma preferida das marcas para comuni-

car-se com os seus consumidores.

É verdade que temos várias opções mobile de 
comunicação direta com o cliente e cada uma 
delas tem diferente importância na sua 
estratégia, mas o SMS é a única ferramenta 
que funciona em todos os smartphones, sem 
distinção de modelo e não necessita de co- 
nexão com a Internet.grupos da sua lista de 
e-mail, e, assim, avaliar qual versão tem a 
melhor performance.

O alcance do SMS é tão grande que a sua taxa 
de abertura chega a 98%, segundo levantam-
ento feito pela Gartner. Além desse dado 
extraordinário, 90% das pessoas abrem as 
mensagens recebidas via SMS em até 3 minu-
tos, segundo o portal Tecmundo.

GRANDE ALCANCEGRANDE ALCANCE

Por que será que isso acontece? O SMS possui 

diferenciais que tem o mantido como estraté-

gia líder. Con�ra alguns dos diferenciais ao 

longo deste texto:



Já pensou como é simples fazer o seu serviço de atendimento ao 
cliente através de mensagem de texto? Ou, quem sabe, enviar pro-
moções exclusivas para a sua base de contatos? Via SMS você pode 
mandar mensagem de todo tipo.

DIVERSIDADE DE MENSAGENSDIVERSIDADE DE MENSAGENS

A plataforma permite a troca de mensagens diretas e objetivas, faci- 
litando muito a vida do cliente que está cansado de fazer ligações. Ao 
estabelecer um canal tão próximo com o seu consumidor, em que há 
a otimização da comunicação, a sua empresa está ainda mais perto 
de fidelizar os seus clientes.

O custo de envio de um SMS é muito baixo, tornando o disparo em 
massa uma opção possível para empresas de qualquer tamanho. 
Aliando o seu baixo custo às altas taxas de abertura, utilizar o SMS 
marketing é a forma mais barata e fácil de atingir toda a sua cliente-
la, sem nem pensar duas vezes.

BAIXO CUSTOBAIXO CUSTO

Agora que você já conhece mais sobre SMS marketing, o que está 
esperando? Dê o primeiro passo rumo ao sucesso da sua empresa e 
invista nesta ferramenta.



WhatsApp
marketingQuando foi a última vez que você olhou 

o WhatsApp? Talvez tenha sido na 

última hora ou nos últimos 10 minutos, 

mas eu aposto que você já abriu o apli-

cativo hoje. Há uma pequena chance 

de eu estar errada nessa aposta, mas o 

fato é que o WhatsApp é o aplicativo 

em que as pessoas mais passam tempo 

conectadas. De maio a julho de 2018, 

foram contabilizadas mais de 85 

bilhões de horas gastas por usuários do 

mundo inteiro no aplicativo de men-

sagens.

No Brasil, são mais de 120 milhões de 

usuários ativos, estando o aplicativo 

instalado em 99% dos celulares brasile-

iros, segundo o Panorama Mobile 

Time/Opinion Box de 2018. Se você 

ainda não faz uso do WhatsApp na sua 

estratégia de marketing, eu vou te 

mostrar que essa é a melhor hora para 

dar início.

Já vimos que o uso do WhatsApp é 
amplamente difundido entre os bra-
sileiros. Mas, será que eles estão aber-
tos à utilização deste canal para se 
comunicarem com empresas?

A resposta é sim! A mesma pesquisa 
citada acima mostrou que 76% dos 
entrevistados afirmaram utilizar o 
aplicativo para se comunicarem com 
marcas. Este uso está sendo cada vez
mais comum. Afinal, é natural as pes-
soas preferirem a comunicação via 
mensagem de texto do que por 
chamadas de voz.

ACEITAÇÃO DOS USUÁRIOSACEITAÇÃO DOS USUÁRIOS

Ter um canal de comunicação no 
WhatsApp significa que a sua empre-
sa se mostra disponível para o seu 
cliente. O aplicativo desburocratiza as 
operações da sua marca. Dúvidas, 
marcações, vendas de serviços e 
atendimento ao consumidor em 
geral podem ser feitas através do 
WhatsApp.

E o melhor de tudo, o seu cliente pre- 
fere que seja feito assim!



Para facilitar ainda mais essa comunicação, em 2018, foi lançado o 
recurso WhatsApp Business com funções específicas para empre-
sas. Em 2019, com pouco mais de um ano de lançamento, a platafor-
ma já tinha 5 milhões de usuários.

NOVOS RECURSOSNOVOS RECURSOS

Além disso, recentemente foi divulgado o início das transações de 
dinheiro através do aplicativo. O Brasil, devido ao grande número de 
usuários, sendo o segundo país com mais usuários no mundo, será o 
primeiro a testar a nova função.

Agora, você já sabe como o WhatsApp pode ser fundamental na sua 
estratégia de comunicação. Invista na utilização da plataforma para 
determinados segmentos, principalmente, o atendimento ao cliente.

MAS, COMO FAZER WHATSAPP MARKETING 
NA PRÁTICA?
MAS, COMO FAZER WHATSAPP MARKETING 

O WhatsApp pode funcionar como um canal de marketing eficiente 
da sua empresa, a partir do envio de promoções exclusivas ou novi-
dades para a sua base de contatos. Além disso, você também pode 
usar o aplicativo para a própria realização de vendas de serviços ou 
produtos.

Seja qual for o uso que você dará para o aplicativo, tenha certeza de 
que ele é um dos seus principais aliados na comunicação com o seu 
cliente. Ignorá-lo em 2020, não é uma opção!



Chatbot: Tendência e inovação

Um atendimento automatizado é o 

aliado ideal para tempos de excesso 

de demanda. Você pode se imaginar 

atendendo os seus clientes em menos 

de um minuto?

Os Chatbots são robôs digitais pro-

gramados para interagir e criar conver-

sas com seus usuários. Você provavel-

mente já interagiu com um deles, já 

que eles podem ser encontrados facil-

mente em sistemas de atendimento 

automático online.

As maiores reclamações das pessoas que utilizam os serviços de chat 
online de empresa são com relação à qualidade no atendimento. Ou 
elas são mal atendidas, ou demoram muito para serem respondidas. 
Isso não acontece com o Chatbot, porque eles têm a capacidade de
atender um número ilimitado de pessoas ao mesmo tempo.

PARA QUE SERVE?PARA QUE SERVE?



As perspectivas para essa tecnologia são promissoras. Há uma 
tendência de forte presença nos negócios dada sua eficácia e agili-
dade. Abaixo estão alguns dos benefícios da adoção de Chatbots 
para a estratégia de atendimento aos clientes das empresas:

MAS QUAIS SERIAM OS BENEFÍCIOS DO CHATBOT 
PARA A SUA EMPRESA?
MAS QUAIS SERIAM OS BENEFÍCIOS DO CHATBOT 

Simplicidade do atendimento ao cliente
Redução de custos
Interface amigável
Mais proximidade entre a empresa e o cliente
Experiências positivas
Engajamento

As aplicações dos Chatbots podem ser diversas, porém as mais 
comuns são para atendimento ao cliente / SAC, e-commerce e lojas 
virtuais. Hoje, também já é possível realizar agendamentos e reser-
vas (restaurantes, consultórios e eventos). Além disso, o atendimento
fica à disposição do cliente 24 horas por dia.

APLICAÇÕES DOS CHATBOTSAPLICAÇÕES DOS CHATBOTS

Não adianta implantar um Chatbot só porque está na moda, é preci-
so fazer isso com efetividade.

Ofereça uma interação direta com os seus clientes, integre o Chatbot 
com as suas redes sociais e websites, e garanta maior audiência para 
seu conteúdo.

Estar presente onde seu cliente sempre está, por exemplo, banco, 
seguradora, varejo e operadora.



E aí? Já escolheu
o seu canal?

E-mail, SMS, WhatsApp e Chatbot

Agora que você já sabe tudo sobre as soluções 
mobile, ficou fácil escolher a melhor estratégia 

para o seu negócio.

Se você quiser conhecer mais sobre a Hotmobile 
acesse o nosso site: www.hotmobile.com.br !

Lá, você encontra tudo sobre os nossos serviços 
e muitas dicas sobre marketing digital em

nosso blog!


