
POR QUE INVESTIR EM 
EMOJIS PARA ESTRATÉGIAS 

DE MARKETING DIGITAL?

E QUANDO NÃO UTILIZAR EMOJIS?

Na atualidade, os emojis tomaram conta da 
internet. As clássicas carinhas amarelas ganharam 
diferentes variações, como pessoas, animais, 
comidas, bandeiras e muito mais! O sucesso é tão 
grande que a data 17 de julho é considerada o dia 
mundial dos emojis.

Os emojis ganharam o mundo e as pessoas – isso é 
fato! É difícil enviar uma mensagem ou postar nas 
redes sociais sem utilizar, pelo menos, uma 
carinha amarela. Mas você sabe como aproveitar 
esse recurso nas suas estratégias de marketing 
digital?

Por serem extremamente populares, as empresas 
notaram a importância de incorporá-los na sua 
comunicação, já que é uma boa maneira de 
chamar a atenção do público.

Mas não é só isso! Mais do que chamar a atenção 
do público, os emojis criam uma experiência 
personalizada nas redes sociais. Estudos 
recentes de marketing digital apontam que a 
maioria das pessoas envia mensagens utilizando 
emojis, principalmente por eles serem capazes de 
transmitir sentimentos e emoções que 
complementam o sentido do texto escrito.

Assim, como um dos seus objetivos é estabelecer 
uma comunicação eficiente com o seu público, é 
preciso estar atento às expectativas dos seus 
clientes!

Hoje em dia, é muito comum que os usuários das 
redes sociais se sintam mais próximos das 
marcas que se posicionam de modo simpático e 
bem-humorado, no momento certo. E essa é uma 
boa estratégia para utilizar emojis, criar um 
vínculo emocional, gerar interação e se mostrar 
familiarizado com relação à linguagem digital.

Conforme já mencionamos, sabemos que utilizar 
emojis para complementar uma mensagem é 
super-recomendado. Entretanto, para transmitir 
uma mensagem completa, o uso não é 
recomendado, principalmente pela ineficácia do 
ponto de vista comunicativo.

Ademais, você sabe que nem toda comunicação 
é sobre aspectos positivos. Há situações 
negativas que devem ser consideradas dentro de 
uma estratégia de marketing digital, como 
reclamações, críticas ou assuntos mais sérios. 
Nesses casos, não é aconselhado o uso de emojis.

Por fim, antes de você aderir às carinhas mais 
queridinhas da internet, é importante realizar 
testes para saber como o seu público vai reagir 
aos emojis. É bem possível, por exemplo, que 
alguns emojis sejam mais bem recebidos do que 
outros.

Gostou do conteúdo? Quer saber mais sobre outras 
informações importantes para o sucesso da sua 

empresa? Então acesse nosso site e redes sociais e 
confira o que preparamos para te ajudar na jornada 

empreendedora.


