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A combinação de geolocaliza-
ção e redes sociais — antes con-
fi nada a players pequenos como 
Foursquare, Gowalla, MyTowm, 
Whrrl, Loopt e outros — ganhou 
escala massiva com a chegada 
do Facebook ao negócio — com 
seus 500 milhões de usuários. 
Para comparar, o Foursquare 
tinha três milhões.

O serviço de geolocalização 
Places tem três grandes atrações, 
conforme apontou o presidente 
da empresa, Mark Zuckerberg: 

Geolocalização ganha fôlego
Entrada do Facebook, com seus 500 milhões de usuários, pode acelerar as estratégias no segmento
Advertising Age

permitirá aos usuários dividir 
conteúdo enquanto estiverem 
com seus amigos; possibilitará 
que eles saibam quem está 
próximo; e oferecerá os lugares 
de interesse próximos daquela 
localidade. O acesso pode ser 
feito pelo aplicativo de iPhone 
do Facebook, ou pelo endereço 
touch.facebook.com.

Muitos players do espaço de 
local-mobile, como Foursquare, 
Gowalla, Yelp e Booyah, estive-
ram na apresentação e mostra-

ram como seus serviços poderão 
se integrar ao Places.

O impacto social de incluir 
uma localização física em um 
aplicativo virtual de sharing é 
imenso, bem como as aplica-
ções para o marketing, já que 
as marcas poderão transformar 
suas lojas em canais de mídia 
conectados a pessoas reais por 
meio do Facebook.

Para Seth Goldstein, co-
fundador da SocialMedia.com, 
os anunciantes passarão a ter 
mais estratégias de localização 
como parte importante de seu 
relacionamento com o consumi-
dor, inclusive, abrindo mão de 
publicidade de massa. “Se você 
sabe onde o consumidor está, 
então não precisa de canais de 
mídia de massa para alcançá-
lo”, afirma. Ele lembra que 
uma loja poderá, por exemplo, 
oferecer acesso wi-fi  gratuito 
para pessoas que dividirem sua 
localização com os amigos. Para 
uma cadeia como o McDonald’s 

Efeito Facebook
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 De uma hora para outra, os serviços baseados em geolocalização 
passaram a ter escala massiva — A possibilidade de transmitir sua 
localização para os outros, via Facebook, está nas mãos de 500 
milhões de usuários da rede social. Varejistas poderão infl uenciar 
pessoas que estão próximas às suas lojas a fazer uma visita. Isso 
poderá ocasionar um salto da mera curiosidade para se tornar uma 
grande oportunidade, quando as pessoas passarem a se sentir mais 
confortáveis com o serviço.

2
 Oportunidades signifi cativas para negócios locais — Desde os links 
patrocinados, esta será a melhor coisa que ocorreu para as empresas 
de menor porte. A possibilidade de as pessoas infl uenciarem de 
maneira ativa ou passiva seus amigos a fazerem o mesmo pode ter 
um impacto imediato nas vendas.

3
Foursquare e outros não serão aniquilados — Esses serviços não 
apenas premiam e adicionam valor a seus usuários, mas também 
entregam dados relevantes para as empresas. Além disso, 
Foursquare, Gowalla e outros construíram marcas pelas quais as 
pessoas já têm alguma lealdade.

4
Aplicativo de mobile do Facebook se torna mais importante — Há 
mais de cem milhões de usuários acessando a rede social em seus 
celulares. E essas pessoas são duas vezes mais ativas no Facebook do 
que as outras. Conforme se começa a utilizar o aplicativo mobile para 
divulgar onde estão, a ferramenta se torna ainda mais necessária. 

5
Mais um passo para tornar a Facebook Credits uma plataforma 
de pagamento mobile — A lembrança de localização, aliada à de 
comportamento de compra resulta em uma nova maneira para os 
estabelecimentos garantirem transações mais frequentes. 

Imagine entrar em uma 
loja e, logo em seguida, rece-
ber em seu celular descontos 
e avisos sobre promoções? 
Pois a rede varejista norte-
americana Best Buy se apro-
veitou de ferramentas de 
mobile marketing, internet e 
de geolocalização para criar 
um sistema que torna isso 
possível. Trata-se de mais 
uma iniciativa da rede para 
se relacionar com o público 

de maneira não convencio-
nal, dando sequência à ação 
Twelp Force, da Crispin, 
Porter + Boguksy, pela qual 
a empresa criou um canal de 
atendimento ao consumidor 
pelo Twitter.

Segundo comunicado da 
empresa, lojas de cidades 
como Los Angeles, Nova York 
e San Francisco já receberam 
o sistema. Ao todo, mais de 
250 estabelecimentos (dos 

cerca de mil) nos Estados 
Unidos terão a novidade até 
1o de outubro.

Assim que o consumidor 
pisar no interior da loja, ele 
será localizado pelo sistema 
da Best Buy por meio de um 
sinal específi co, emitido por 
um equipamento dentro da 
loja. Instantaneamente, o con-
sumidor receberá recompen-
sas, chamadas de “kickbucks”, 
como descontos e promoções.

Best Buy premia pelo celular cliente que entra na loja

Anunciantes devem esquecer o 
Foursquare por enquanto

Anunciantes, esperem 
para entrar no Foursquare. 
Ao menos, este é o veredicto 
da Forrester Research em 
um estudo sobre o mercado 
de geolocalização. A pesqui-
sa apontou que, embora a 
tecnologia esteja crescendo, 
ela ainda é pequena para 
anunciantes de grande por-
te. Apenas 4% dos adultos 
conectados à internet utili-
zam serviços baseados em 
geolocalização.

Considerando-se os servi-
ços do gênero, como Fours-
quare, Gowalla e  Loopt, 
apenas 1% das pessoas atua-
liza mais de uma vez por 
semana. Além disso, 84% 
dos respondentes afi rmam 
não estar familiarizados com 
este tipo de aplicativo, o 
que deixa a grande maioria 
dos norte-americanos sem 

familiaridade com esse tipo 
de serviço.

A Forrester mostrou ain-
da que 80% dos usuários de 
serviços de geolocalização 
são homens e cerca de 70% 
têm idade entre 19 e 35 anos. 
Trata-se de um grupo que 
gosta de ouvir opiniões de 
outros antes de fazer uma 
compra, sendo 38% mais 
propensos a fazer isso do 
que as outras pessoas. 

Mas essa audiência pe-
quena pode ser atrativa 
para alguns anunciantes. A 
Forrester recomenda que 
empresas de gaming, bens 
eletrônicos e roupas espor-
tivas testem esses aplicati-
vos. A Foursquare acabou 
de bater nos três milhões 
de usuários, contra 2,5 mi-
lhões do MyTown e quatro 
milhões do Loopt.

é inestimável o valor de uma 
pessoa dividir sua localização, 
além de promoções da loja, com 
suas conexões sociais.

Dentro dessa lógica, o Fours-
quare já fez acordos com Pepsi, 
Dunkin’ Donuts, Starbucks, 
Bravo e Warner Bros. Ocorre 
que o marketing baseado em 
geo localização segue em uma 
fase experimental, muito por 
conta da pequena quantidade 
de usuá rios dessas redes. Para 
quem quer atingir dezenas de 
milhões, este ainda não é o 
caminho (ler box). Mas o Face-
book pode mudar isso. Hoje, a 
verba destinada a esse tipo de 

marketing é pequeno, como era 
o orçamento para redes sociais 
há alguns poucos anos.

A grande oportunidade den-
tro da geolocalização pode ser 
para empresas locais, para quem 
a escala é menos importante do 
que atingir a pessoa certa no 
lugar certo. “É a melhor coisa 
para as pequenas empresas 
desde a chegada dos links pa-
trocinados”, afi rma Ian Schafer, 
CEO da Deep Focus, ao apontar 
alguns dos principais refl exos 
do chamado “Efeito Facebook”, 
como ganho de escala e opor-
tunidades de negócios, entre 
outras (ver quadro).

Places, do Facebook (acima), e Shopkick, da Best Buy: grandes players apostam nas ferramentas de geolocalização
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