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Entenda o novo plano de cobrança da 
Meta para mensagens via WhatsApp 
Business API

Olá, tudo bem?  





Ficou sabendo? A Meta (novo nome da Empresa 

Facebook, proprietária do WhatsApp) anunciou que 

alterará o modelo de cobrança da API do WhatsApp 

Business, passando a cobrar por conversa e não 

mais por notificação.  





Esse novo modelo entrará em vigor no dia 01/02/22 

e para ajudar você a entender melhor o que irá 

mudar, preparamos este material com as principais 

informações sobre o assunto. 





Continue acompanhando para saber todos os 

detalhes! 

Hoje, a cobrança é feita com base nas notificações 

enviadas pela empresa ao usuário final. Essas 

notificações, nada mais são do que os HSMs, aquelas 

mensagens padronizadas que precisam de 

autorização prévia do Facebook para serem enviadas. 

Como é feita a cobrança pela 
Meta atualmente? 
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Dessa forma, quando a empresa envia uma 

notificação por WhatsApp com o status do pedido de 

um cliente, por exemplo, ela é cobrada pelo HSM 

enviado. 





Toda vez que um HSM é enviado, inicia-se uma 

conversa. A conversa é composta por uma janela de 

24 horas, na qual a empresa e o usuário final podem 

trocar mensagens. 





Atualmente, no caso das notificações, a janela de 24 

horas começa a contar a partir da primeira resposta 

do cliente a um HSM. Já no caso de interações 

iniciadas pelo cliente, ela é incremental, ou seja, a 

cada nova mensagem enviada pelo cliente são 

acrescentadas 24 horas à janela. 





Assim, a empresa pode interagir com o cliente até 24 

horas depois da última mensagem enviada por ele, 

utilizando mensagens de formato livre. Porém, caso a 

empresa queira responder o cliente fora dessa janela, 

ela terá que enviar um HSM. 





Em resumo, no modelo de cobrança vigente até final 

de janeiro deste ano (31/01/22), a empresa não é 

cobrada por conversas iniciadas por clientes, apenas 

por conversas iniciadas por ela mesma. 



Além disso, a empresa paga uma taxa por cada 

mensagem enviada e recebida (MO/MT). Isto é, 

mensagens trocadas dentro de uma janela de 24 

horas. 

A grande mudança está justamente na cobrança de 

conversas iniciadas pelos clientes. Ou seja, a partir 

do dia 01/02/22, a empresa passará a ser cobrada 

pelas conversas iniciadas por ela (HSM) e pelo 

usuário final. 





Outra mudança, está no fato de que a janela de 24 

horas começará a contar a partir de primeira 

mensagem enviada, independente da origem 

(empresa ou cliente). Além disso, ela não será mais 

incremental, de forma que a janela de 24 horas não 

será mais reiniciada a cada mensagem do cliente. 




Isso significa que a empresa terá 24 horas para 

interagir com o cliente a partir do envio do HSM 

(em conversas iniciadas pela empresa) ou do 

recebimento de uma mensagem do cliente 

(conversas iniciadas pelo cliente). Após o período de 

24 horas, caso a empresa queira continuar a 

interação, ela deverá enviar um HSM e será cobrada 

pela nova conversa iniciada. 





Do mesmo jeito, caso o cliente queira enviar uma 

mensagem após 24 horas da primeira mensagem 

enviada por ele, a empresa terá que pagar pela 

conversa iniciada pelo usuário final. 





Em resumo, as empresas passarão a ser cobradas 

todo início de conversa (ou janela de 24 horas), 

independente de quem iniciou a interação. A 

cobrança do MO/MT segue inalterada. 





Os preços das conversas serão determinados por 

quem as inicia (a empresa ou o usuário final). Dessa 

forma, as conversas iniciadas por clientes terão valor 

diferenciado das começadas pela empresa. 

Como será a nova cobrança da 
Meta? 

 A Meta se baseará no número de telefone 

do usuário para realizar a cobrança por 

conversa. 
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Na visão do WhatsApp, uma conversa é uma sessão 

fixa de 24 horas e que inclui todas as mensagens 

trocadas entre empresa e cliente final. 





Uma conversa começa quando: 




 Uma empresa envia uma mensagem (via HSM) e 

essa mensagem é entregue ao cliente. Válido para 

operações ativas e receptivas. 

 Um cliente envia uma mensagem que é entregue 

a empresa. 

Após o término da janela de 24 horas, será cobrado o 

valor referente a uma nova conversa. Sendo a taxa 

determinada pela origem da mensagem (cliente ou 

empresa). 

Após o início de uma conversa (ou seja, durante a 

janela de 24 horas), a empresa pode enviar 

mensagens de formato livre, sem necessitar de 

aprovação prévia da Meta. 





Agora, ao transcorrer mais de 24 horas desde a 

primeira mensagem do cliente, a empresa deverá 

enviar um HSM, caso deseje continuar a interação 

com o usuário. 





Ao enviar um HSM ao cliente, será aberta uma nova 

conversa e, consequentemente, uma janela de 24 

horas para envio de mensagens. 

Recapitulando: o que a Meta 
considera uma conversa via 
WhatsApp Business API? 

Quando uma empresa pode 
enviar mensagens não 
estruturadas? 

Esperamos que todas as suas dúvidas sobre o novo 

modelo de cobrança de conversas via WhatsApp 

Business API tenham sido esclarecidas! 





As alterações foram estabelecidas pela Meta e irá 

impactar todas as empresas que utilizam a API do 

WhatsApp Business. 





Caso queira mais alguma informação, entre em 

contato conosco. 





Até breve! 

 Ponto importante: se a mensagem for 

enviada (independente da origem), mas 

não conseguir ser entregue ao 

destinatário, não haverá cobrança de 

conversa, uma vez que ela não foi iniciada. 

 Ponto importante: a empresa não poderá 

enviar mais de um HSM dentro de uma 

janela de 24 horas, sem que haja um 

retorno do cliente.  



https://code7.com/contato?utm_source=rdstation&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-janeiro-2022-comunicado-nova-cobranca-whatsapp
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