
Ponto Frio aposta em personagem e bom humor e faz sucesso nas redes 
Ligia Aguilhar 
 
A comunicação da empresa com os consumidores nas redes sociais é feita pelo Pinguim 
 

 
Layout do twitter do Ponto Frio (Foto: Reprodução) 

  
'Pinguim entra na sala e diz: BOOM SHAKALAKA! Bom dia! *-*”'. O tuíte bem-humorado seria 
apenas mais um, entre tantos outros postados na rede social diariamente, não fosse o fato de 
ter sido publicado por uma grande e tradicional marca conhecida do público. É assim que o 
varejista Pontofrio.com se comunica todos os dias com os seguidores no Twitter e em outras 
redes sociais. Em uma época em que encontrar a linguagem certa para falar com o consumidor 
na internet ainda é um desafio para as empresas, a marca se tornou um dos cases de sucesso 
justamente por adotar uma linguagem simples, informal e engraçada. 
  
Quem fala em nome da empresa é o Pinguim, personagem que sempre foi associado ao Ponto 
Frio, mas que ganhou vida própria na internet. É ele quem publica as promoções, oferece 
descontos e até sugere produtos para os seguidores, sempre antenado com os últimos memes 
e tendências da internet. 
  
O tom debochado das postagens fez a popularidade da empresa nas redes estourar. Hoje o 
Pontofrio.com faz parte de um grupo seleto de empresas que ousou na comunicação e ganhou 
a simpatia do público, como o Magazine Luiza, a Ricardo Eletro e a rede de livrarias Cultura. 
  
O perfil @pontofrio possui pouco mais de 79,2 mil seguidores no Twitter. O @magazineluiza 
tem 58,8 mil, e o @ricardoeletro, 24 mil.  “A gente não busca número de seguidores, porque 
consideramos uma estratégia ultrapassada. O que nós queremos é estabelecer diálogo, nos 
relacionar com as pessoas e gerar engajamento”, diz o diretor de marketing da Nova 
Pontocom (detentora dos direitos da CasasBahia.com.br, do Extra.com.br, do eHub.com.br e 
do Pontofrio.com), Vicente Rezende. 
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No Facebook, empresa brinca com a notícia do quadro de Jesus Cristo que foi restaurado pela espanhola Cecilia 
Giménez e cria sua versão com a imagem do pinguim (Foto: Reprodução Facebook) 

  
Quando a empresa entrou no Twitter em 2008, o personagem Pinguim já era o porta voz da 
marca, mas ainda não exibia a personalidade de hoje. Rezende conta que a mudança 
aconteceu aos poucos, com diferentes formatos de interação sendo testados e mantidos de 
acordo com a aceitação dos internautas. Hoje, o Pinguim faz piadas, posta fotos com sua 
namorada, a Pinguina (personagem criado exclusivamente para as redes sociais), e associa 
suas ofertas aos assuntos do momento. 
  
Durante a exibição de uma das cenas mais aguardadas da novela Avenida Brasil, por exemplo, 
uma fala da personagem Nina, que virou meme instantâneo nas redes sociais, foi usada na 
mesma hora para divulgar uma ferramenta de desconto da empresa. “Me serve de descontos 
Pinguim, me serve! Claro Nina. #AvenidaPinguim", dizia a postagem. A novela, aliás, serviu 
como inspiração para atualização da foto do Pinguim. O avatar foi modificado para ficar 
parecido com a imagem que aparece no final de todos os capítulos, com o personagem em 
preto e branco em frente a um fundo com faróis coloridos (veja abaixo). 
  
Já quando o viral “Perdi meu amor na balada” surgiu nas redes sociais e mobilizou internautas, 
antes mesmo de ser revelado que se tratava de uma campanha de uma empresa de celular, o 
personagem mais uma vez teve uma sacada rápida e aproveitou a história para divulgar um 
dos navegadores GPS vendidos pela empresa. “Vi que vocês estão perdendo muitas coisas na 
balada, seus lindos! Tenho uma dica para vocês encontrá-las", anunciou o Pinguim. 
  
A marca ainda ganhou repercussão entre os tuiteiros ao interagir com outra empresa nas 
redes sociais. Em uma postagem, o Pinguim dizia estar com vontade de comer um Mc Fish, 
sanduíche da marca Mc Donald’s. O perfil da rede de fast food respondeu ao tuite convidando o 
pinguim ir até a loja. A repercussão gerou impacto positivo, ao ponto de o personagem 
Pinguim ser citado como exemplo a ser seguido por outras marcas pelos próprios internautas. 
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Empresa também criou a sua foto com o efeito que aparece no final da novela Avenida Brasil, em que o personagem 

aparece em preto e branco com os faróis atrás. (Foto: Reprodução) 
  
"As frases divertidas trazem conexão e surpresa para as pessoas em um ambiente que é 
propício para esse tipo de coisa", diz Rezende. Segundo ele, a agilidade na criação dos posts 
de acordo com o assunto do momento só é possível porque a empresa preferiu contratar uma 
equipe própria a terceirizar a administração das redes sociais para uma agência. Dessa forma, 
os responsáveis pelas redes ganham velocidade nas decisões e participam mais ativamente do 
desenvolvimento de estratégias para a marca. 
  
A preferência por funcionários 'heavy users' da internet também garante que a empresa esteja 
sempre antenada com os últimos memes e tendências. “São pessoas que usam a internet de 
forma muito natural e conhecem bem os meandros da rede. Ao sair do trabalho, eles 
continuam online”, afirma Rezende. 
  
Foi por causa disso que no primeiro semestre do ano, quando precisou aumentar sua equipe 
de redes sociais de três para seis pessoas, a Nova Pontocom lançou uma campanha de 
recrutamento nas próprias redes, na qual parte da seleção consistia em medir a capacidade do 
candidato de mobilizar outros usuários e conseguir indicações. Quem fosse mais recomendado 
nas redes sociais iria para a entrevista final. No total, 800 internautas participaram do 
concurso. 
  
“O tom que usamos nos ajuda muito, porque humaniza a marca. É um diálogo e não um 
discurso de telemarketing”, diz Rezende. O engajamento gerado pela empresa ao estabelecer 
diálogo direto e informal com o consumidor virou case de sucesso também dentro da Nova 
Pontocom. A marca não abre números sobre vendas, mas Rezende é categórico ao afirmar que 
a popularidade do Pinguim nas redes sociais provocou um aumento substancial nas vendas, a 
ponto de a empresa investir em uma equipe maior. 
  
Mas não basta apenas ousar. Para ter efeito, o discurso precisa ser verdadeiro. “Essa 
informalidade é permitida, mas o discurso tem que ser de verdade, senão o eco de volta é 
muito negativo. Se você gritar uma mentira, o seu eco vai te destruir”, diz Rezende. 
  
O professor de criação digital da ESPM-SP, Vicente Martin Mastrocola, diz que a estratégia do 
Ponto Frio funciona porque vivemos uma espécie de 'era do entretenimento'. "Hoje os 
consumidores querem se entreter. Eles estão no trabalho e ao mesmo tempo jogando um 
jogo, lendo notícias, buscando uma forma de se distrair", diz. 
  
O especialista reforça, no entanto, que esse tipo de posicionamento não é para qualquer 
empresa. Antes deve-se identificar qual o público-alvo da marca e qual o tipo de interação 
desejada por esse consumidor. "É importante entender que gerar burburinho não é uma boa 
estratégia de marketing. Não adianta fazer algo engraçado apenas para ter burburinho. Tem 
que ter um objetivo definido", afirma. 
 
Fonte: Época Negócios. [Portal]. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2012/09/ponto-
frio-aposta-em-personagem-e-bom-humor-para-conquistar-internauta.html>. 
Acesso em: 28 set. 2012. 
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