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ferramentas

Empresas precisam saber 
mais sobre seus clientes - não é a 
toa que pesquisas demográfi cas 
que levantam informações sobre 
idade, gênero, preferências, fai-
xa salarial e histórico de compra 
valem ouro entre agências e 
anunciantes. Entre esses crité-
rios, há um novo que começa a 
ganhar espaço entre os consumi-
dores e já vem sendo explorado 
em campanhas de marketing: 
a localização do consumidor. O 
conceito de geolocalização, que 
descreve a capacidade de um 
aparelho em indicar a posição 
geográfi ca exata do consumidor, 
começou a se popularizar, princi-
palmente, pela crescente adoção 
de smartphones com GPS. Ainda 
que a toada seja mais lenta que 
nos Estados Unidos, o Brasil se-
gue a mesma tendência: as ven-
das de aparelhos com sensores 
de localização quadruplicaram 
entre 2008 e 2010, segundo da-
dos da Nielsen.

A informação geográfica do 
consumidor pode alimentar cam-
panhas com promoções que in-

Publicidade começa a testar 
geolocalização no Brasil
Impulsionada pelos smartphones com GPS, posição geográfi ca do consumidor 
começa a ser explorada por anunciantes e empresas para atrair clientes

fluenciem sua decisão na hora 
de escolher um bar, restaurante 
ou passeio. Junto à crescente 
base instalada de celulares com 
GPS, serviços online começaram 
a adaptar seus funcionamentos 
para a localização do usuário. Os 
exemplos não são poucos: 
da busca móvel por voz do 
Google, que aponta locais 
de interesse próximos à 
rua onde o consumidor 
está, às informações ge-
ográficas integradas em 
mensagens do Twitter e à 
ferramenta do Facebook 
que registra locais por 
onde o usuário passou, 
chamada Places.

A tendência é tão re-
cente que o mercado pu-
blicitário mundial come-
ça a pensar em maneiras 
de promover produtos 
e serviços sem soar in-
vasivo. Grandes cadeias 
de alimentação puxam a 
fi la nos Estados Unidos, 
baseadas principalmente 
no FourSquare, rede so-

cial baseada na localização ge-
ográfi ca. Com cerca de três mi-
lhões de usuários, o FourSquare 
permite que usuários digam aos 
amigos onde estão (em ação co-
nhecida como check-in) e acu-
mulem distintivos (chamado 

de “badges”) baseados em seus 
hábitos. Em abril, o McDonald’s 
viu um aumento médio de 33% 
nos check-ins em suas lojas ao 
prometer sortear 100 cartões 
de desconto de cinco dólares 
ou dez dólares, em um inves-

timento total de menos 
de 1.000 dólares. Em 
julho, a rede de cafete-
rias Starbucks começou 
a oferecer descontos de 
um dólar no Frappucino 
para “Mayors” das lojas 
(no FourSquare, o usu-
ário com mais visitas 
ao local nos 60 dias an-
teriores é considerado o 
“prefeito”).

No Brasil, algumas 
empresas já testam o 
FourSquare em campa-
nhas. O Spoleto criou 
uma ação em maio na 
qual os “Mayors” (ou pre-
feitos) de 15 lojas em São 
Paulo e no Rio de Janeiro 
ganhariam uma refeição 
grátis toda semana. Ini-
ciada nas lojas próprias, 

a ação deve se espalhar para as 
franquias da rede aos poucos, 
desde que já estejam registradas 
pelos consumidores no FourS-
quare, segundo o gerente de 
marketing do Spoleto, Antônio 
Moreira Leite. Além do “buzz 
bacana” gerado, Antônio afi rma 
que é difícil aferir o quanto o 
FourSquare gera isoladamente, 
mas a cadeia vem recebendo 
feedbacks positivos dos fi liados 
pelo aumento “na frequência 
dos clientes nessas unidades 
graças à competição pelo título 
de Mayor”. Até o começo de 
outubro, as lojas cariocas do 
Spoleto tinham acumulado 735 
check-ins, enquanto as paulistas 
chegaram a 568 check-ins. A 
distribuição de brindes baseada 
no FourSquare já é explorada 
em alguns estabelecimentos de 
São Paulo: a agência Idearia vem 
criando ações em bares e restau-
rantes como Boteco São Bento, 
Consulado Mineiro e Las Favas 
Contadas, que ofertam prêmios 
para seus “prefeitos” (um chope, 
uma caipirinha e uma sobre-

Taralli: geração de buzz entre público jovem 
e que vive na correria da cidade grande
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Tecnologia é um facilitador. E, 
sem uma estratégia claramente 
definida e objetivos traçados, so-
zinha nunca foi (nem será) a so-
lução para nada no nosso mundo 
da comunicação e de vendas. 

Começo este texto com essa 
frase porque durante as últimas 
duas décadas testemunhamos 
a adoção rápida de três tecno-
logias que mudaram a nossa 
maneira de viver e trabalhar. 

Estamos falando, obviamen-
te, da internet e de seus “gad-
gets”, mas também do mundo de 
tecnologia móvel e, por último, 
da área de captação e análise 
de dados. 

Porém, apesar das mudanças 
significativas em nosso estilo   
vida, para efeitos de comuni-
cação e venda, ainda há um 
enorme espaço de crescimento, 
principalmente, quando con-
sideramos que na maioria das 
empresas esses três mundos 
não estão conectados, uma vez 
que os sistemas e soluções de 
softwares  ainda não são total-
mente integrados. 

Ainda é muito comum encon-
trar situações em que os dados 
vindos do site de e-commerce 
são separados dos dados da loja 
física. Em que os softwares de 

CRM não são totalmente inte-
grados nos diferentes canais de 
contato de uma empresa com 
consumidores. E em que dados 
de campanhas de comunicação 
são analisados isoladamente. 

Apesar de recentes avanços 
na área de “arquitetura orienta-
da a serviços” (service-oriented 
architecture – SOA), estes ainda 
não foram rápidos o suficiente 
para permitir uma experiência 
de compras e de relacionamento 
completa. 

Isso se aplica principalmente 
no mundo de “mobile marke-
ting”, a nossa bola da vez! E é 
exatamente aí que está a grande 
oportunidade. 

Enquanto no mundo de cam-
panhas digitais já começa a 
existir um entendimento sobre 
a importância da infraestrutura 
para mensuração e otimização, 
no mundo do mobile marketing 
a vasta maioria das ações no 
Brasil – e em grande parte do 
mundo – é feita de maneira 
“solta”, não integrada a nenhum 
tipo de infraestrutura que nos 
permita acompanhar os passos 
de um cliente, nos diferentes 
momentos de acesso aos dados 
de uma empresa, e os dos produ-
tos via celular. Isso sem falar nos 

critérios de mensuração, ainda 
não consistentes. 

Além disso, sendo muito 
sincero, ainda há muita confu-
são sobre como melhor utilizar 
o celular nas estratégias de 
marketing. Nós, profissionais da 
área, tendemos a olhar para as 
atividades no celular – navega-
ção, aplicativos, cupons, SMS 
e MMS – e acreditar que uma 
irá se sobrepor e que as demais 
desaparecerão. 

Isso se dá principalmente 
pelos encantos trazidos pelos 
novos aplicativos. Porém, ativi-
dades como o SMS e a navegação 
via celular devem continuar 
existindo nos próximos anos e 
serão importantes na geração 
de resultados no público que 
não acessa ou não se interessa 
por aplicativos. 

Afinal de contas, apesar dos 
mais de 250 mil aplicativos dis-
poníveis para iPhone e dos mais 
de três bilhões de “downloads” 
desde o seu lançamento, há dois 
anos, o equipamento da Apple 
representa pouco mais de 5% de 
market share do mercado ame-
ricano. No Brasil, esse número é 
ainda menor.  

Portanto, montar uma estra-
tégia que leve em consideração 

todas as diferentes abordagens 
e formatos que o celular ofe-
rece e, acima de tudo, fazê-lo 
de maneira integrada e apoiada 
em infraestrutura fará toda a 
diferença. 

Antes de fazer simplesmen-
te um site mobile ou de criar 
um aplicativo, pense em como 
será feita a captura de dados 
e como eles serão integrados 
em suas análises de resultados 
e performance. Somente assim 
será possível dar um salto des-
de uma atividade “solta” para 
um plano estratégico integrado, 
que cria valor agregado e gera 
resultados.    

Outro ponto decorrente de 
uma estratégia e de uma visão 
que integra mobile a infraes-
trutura é a utilização do celular 
como uma ferramenta de pres-
tação de serviços. Geralmente, 
esse tipo de abordagem permite 
que as empresas criem serviços 
adicionais que enriqueçam seus 
produtos existentes e gerem 
mais dinheiro. Um grande exem-
plo disso foi o que a Nike fez com 
o programa Nike Plus. 

Por último, apesar das cons-
tantes mudanças e evoluções 
e da confusão que mencionei 
anteriormente, é importante 

deixar bem claro que o mobile 
marketing já tem papel definido 
nas diferentes áreas da comuni-
cação. Por exemplo: anúncios 
no celular são importantes para 
construção de marca ou para 
ações de performance. Basi-
camente, anunciar no celular 
tornou-se importante para todas 
as disciplinas da comunicação. 
Aplicativos são poderosos como 
geradores de experiências posi-
tivas de marca e construção de 
awareness.  Os sites para mobile, 
as réguas de relacionamento via 
SMS e aplicativos com foco em 
prestação de serviços, assim 
como mobile commerce (m-
commerce), são fundamentais 
nas estratégias de CRM. Anún-
cios e ferramentas de geolocali-
zação, cupons via celular e ações 
no celular no ponto de venda e 
nas embalagens são importantes 
dentro das estratégias promocio-
nais e de ativação. 

Com isso, acho que dá para 
ver que a oportunidade é verda-
deiramente muito grande, não so-
mente no mundo da comunicação 
como no de negócios, em que o 
celular pode servir como grande 
meio de fidelização e gerador de 
novas receitas. Olho na infraes-
trutura e bola pra frente. 

Artigo

mesa, respectivamente) e na 
Brigadeiro Doceria, que distribui 
um minibrigadeiro a cada três 
check-ins do usuário.

Ainda é possível explorar 
a localização geográfica como 
uma maneira de entreter con-
sumidores e criar buzz para a 
marca. A Energy criou ação 
para a Perdigão que promovia 
uma caça a produtos espalhados 
por varejistas na cidade de São 
Paulo alimentada por informa-
ções publicadas no Twitter e no 
Facebook. A agência validava se 
o usuário tinha acertado o local 
após o check-in no FourSquare e 
promoveu um jantar com produ-
tos da marca ao participante que 
acertasse primeiro a combinação 
correta de lojas. A ação durou 
20 dias e envolveu 200 usuários 
no FourSquare, com cada loja 
participante recebendo uma 

média de 25 check-ins. “Trata-se 
de uma ativação de nicho foca-
da nos formadores de opinião. 
Mas vale muito a pena com esse 
tipo de interatividade. Tratamos 
como uma inovação”, afirma o 
presidente da Energy, Fernando 
Taralli. Segundo ele, a Perdigão 
“ficou surpresa” com o alcance 
da ação e pelo buzz gerado entre 
um “público jovem e que vive 
na correria da cidade grande”. 
É possível também criar campa-
nhas calcadas na localização com 
o posicionamento das antenas 
das operadoras de telefonia. O 
método, com poder de alcance 
maior que o GPS, foi empregado 
pela F.biz para oferecer a clientes 
da Claro no Estádio do Maracanã 
durante um jogo do Brasileirão 
2009, uma oferta com a camisa 
oficial do Flamengo. A ação, pro-
movida para NetShoes, mostrava 

a oferta durante a tela de des-
canso do celular e permita que o 
usuário ligasse para a central de 
atendimento da empresa e termi-
nasse a compra ou recebesse um 
SMS com o número.

Não é só promoção
Geolocalização, porém, não 

é apenas promoção. “É pre-
ciso ter serviços atrelados a 
geolocalização, já que o GPS 
no celular está virando rotina. 
Não era natural consultar seu 
celular para ver o que há no 
caminho. É um serviço que, 
quando as pessoas se tocam 
que existem, gostam e usam”, 
afirma o vice-presidente de 
criação da Agência Click, Ra-
phael Vasconcellos. Dois bons 
exemplos da teoria do serviço 
aliado à posição geográfica 
usam o smartphone como guia 

para a região onde o usuário 
está. Ao chacoalhar o iPhone 
com o aplicativo ObaOba Double 
Drink, criado pela MobMidia, ins-
talado, o consumidor vê bares no 
seu entorno que ofereçam dois 
drinks pelo preço de um.

Já o aplicativo Presença, 
criado pela Ínsula e produzido 
pela Maya, alia geolocalização 
e realidade aumentada para 
indicar a distância e a direção 
da agência bancária mais pró-
xima do Bradesco. Segundo o 
sócio-diretor da Maya, Renato 
Pereira, o projeto teve como 
inspiração um aplicativo sobre 
o Metrô de Paris e uma parceria 
com a MapLink foi necessária 
para mapear a localização de 
todas as agências no Brasil. Ao 
apontar a câmera do iPhone 
para a rua, o Presença indica a 
distância até o Bradesco mais 

próximo com indicações sobre 
a imagem capturada pela câ-
mera ou com indicações seme-
lhantes a uma rosa dos ventos 
apontando para diferentes 
agências. Depois de lançado, 
afirma ele, o aplicativo resultou 
em contatos de outros bancos 
pedindo aplicativos semelhan-
tes. O case, afirma Renato, abriu 
portas para que empresas de 
outros ramos investissem na 
mistura entre geolocalização e 
realidade aumentada: entre oito 
projetos que a Maya trabalha 
envolvendo as duas tecnologias, 
Renato lista a possibilidade de 
identificar serviços ofertados 
por um banco, encontrar a 
farmácia que tem determinado 
remédio por um preço menor 
ou chamar um guincho e acom-
panhar a que distância ele está 
do seu carro.

Infraestrutura e integração:  
a forma de alavancar  
sua estratégia no celular 
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A rápida adoção de smart phones no 
Brasil, aliada às crescentes ofertas de co-
nexão 3G oferecidas a preços menores, 
terá o poder de elevar à décima potência 
serviços online com os quais já estamos 
acostumados, como redes sociais e com-
paradores de preços. A opinião é do vice-
presidente da agência Fischer+Fala, Ri-
cardo Cavallini. Para ele, a popularização 
tanto dos aparelhos como das conexões 
poderá alimentar campanhas baseada 
no que defendeu como nova fronteira 
da publicidade: o contexto. Coautor do 
livro Mobilize, junto a Leonardo Xavier 
da pontomobi e Alon Sochaczewskie da 
OON Networking, o executivo afirma que 
ações móveis acrescentam benefícios a 
campanhas publicitárias, que ganham 
benefícios, mas admite que escreveu o 
livro como forma de ajudar anunciantes 
e empresas a conhecerem melhor e 
investirem em campanhas móveis. “O 
que muda é ter a internet na mão das 
pessoas”, diz.

Meio & Mensagem — Como você vê a ace
lerada adoção de smart phones no Brasil 
desde o segundo semestre de 2009?
Ricardo Cavallini — Uma coisa interes-
sante que acontece no Brasil é que o 
celular é o novo Nike. Ele tem uma 
questão de status, assim como o Nike 
era há algumas décadas. Então, você 
vê as pessoas economizando os tubos 
e financiando para poder ter um bom 
celular, principalmente nas classes mais 
baixas. Outra coisa que também é um 
fenômeno das classes mais baixas é que, 
como a telefonia ainda é cara, as pessoas 
investem muito em um aparelho que tire 
fotos, toque MP3, com Bluetooth e possa 
ter wi-fi. Fora isso, há a velocidade da 
transição. Há pouco tempo, comprar um 
aparelho que tinha truetone e tela colo-
rida era caríssimo. Hoje, um aparelho 
subsidiado a R$ 1 tem isso. Se fizermos 
projeção, dá para dizer que, em dois ou 
três anos, o aparelho mais barato vai ter 
tudo o que o mais caro tem hoje. Essa 
divisão entre smartphones e telefones 
convencionais tende a desaparecer. 
Tudo vai virar smartphone. Mesmo que 
só metade das linhas troquem de apare-
lho, ainda assim vamos ter mais de cem 
milhões de smartphones. Esse número 
é absurdo. Apesar de termos conexões 
de 100 Mbps, 200 Mbps ou 50 Mbps, a 
grande maioria das pessoas com banda 
larga fixa tem velocidades até 2 Mbps 
ou menos. A popularização do 3G pode 
render um benefício para o consumidor 
maior do que a gente imagina. Ele pode 
substituir a banda larga fixa.

Entrevista

M&M — E que mudanças essa adoção rá
pida tanto de smartphones como planos 
de acesso 3G têm sobre o mercado de 
mar keting móvel?
Cavallini — Se estamos falando que em 
pouco tempo 190 milhões de pessoas 
acessarão a internet pelo celular, a 
primeira fotografia disso é que teremos 
muito mais gente online do que hoje. 
Agora, não acho que seja essa a impor-
tância. A questão não é ter mais gente, 
já que a internet atingiu uma grande 
penetração. O que muda é ter a internet 
na mão das pessoas. Parece 
um jogo de palavras, mas o 
que quero dizer é o seguinte: 
o celular hoje já é interface da 
pessoa com o mundo, com os 
amigos e com informações.

Para dar um exemplo: 
as pessoas pesquisam sobre 
produtos na internet. Isso 
acontece em uma pequena 
escala hoje quando esse cara 
está na rua, no supermercado, 
na livraria ou no bar, mas já é 
forte para um pequeno grupo 
de pessoas que tem celular 
com 3G. As redes sociais 
também são potencializadas à 
décima escala, já que vão para 
rua também. Você ser geolo-
calizado influencia muito nis-
so. Se pudéssemos imaginar 
que você está em um lugar 
e recebe a informação que o 
livro que você está checando 
está mais barato no mesmo 
shopping, isso muda tudo. 

M&M — Tecnicamente, hoje isso já é 
possível.
Cavallini — Sim, isso já existe. São 
duas coisas: uma é que vamos ter mais 
smartphones e vamos ter mais 3G. O 
acesso vai ser resolvido muito rápido. A 
segunda é a informação. Não adianta eu 
ter um smartphone com 3G ou mesmo 
a ferramenta e não existir informação, 
não existir a indicação que existe esse 
livro nessa livraria. Nos últimos anos, já 
estamos “taggeando” a cidade de São 
Paulo e o resto do Brasil. Se eu entrar 
agora no Foursquare, vejo que tem mui-
ta coisa com dicas. Posso descobrir que 
a Hamburgueria (lanchonete próxima 
à agência) tem uma maionese de wasa-
bi que é sensacional. Apesar de o meu 
exemplo ser fora da curva, já que estou 
falando de uma área nobre, quando você 
vai para outras regiões você já percebe o 
quanto está forte no Brasil. Essas coisas 
estão evoluindo em paralelo. 

M&M — Podemos definir a geolocalização 
como a próxima fronteira da publicidade?
Cavallini — Ela já é viável, desde a 
localização baseada em cadastro, em 
GPS ou em trilateração de antena. Isso 
vai ajudar muito no entendimento do 
contexto. O contexto é a nova fronteira. 
Não importa a expressão que a gente 
use, mas o que a gente busca hoje na 
comunicação é ter relevância. Eu não 
empurro mais a minha mensagem por-
que isso é pouco efetivo. As pessoas já 
têm o poder de escolha, têm muito mais 

opção, o tempo dela é limitado. A moeda 
passou a ser a atenção e não adianta eu 
empurrar uma mensagem, preciso atrair 
essa pessoa. Para que eu consiga atrair, 
preciso oferecer algum benefício e, não 
só isso, preciso saber a hora correta e o 
jeito correto de me comunicar com ela. 
Interromper é pouco efetivo.

M&M — A adoção acelerada de smartpho
nes torna obrigatório incluir ações móveis 
dentro de uma campanha publicitária?
Cavallini — Por experiência própria, uma 
boa parte das campanhas teria benefí-
cios reais caso se preocupassem com 
isso e atuassem de alguma maneira no 
ambiente móvel. Acho que é muito mais 
pelas oportunidades perdidas que pela 
obrigação. Com o crescimento na posse 
de smartphones, nas conexões 3G e na 
expectativa dos consumidores, isso, 
sim, vai virar uma obrigação em pouco 
tempo. É o mesmo que aconteceu em 

“O celular é o novo Nike”
1995: era obrigatório ter um site na 
internet? Não, mas era uma oportuni-
dade que esse cara perdia por não ter 
um. Hoje, ter um lugar onde as pessoas 
consigam informações ou se relacionem 
com você é obrigatório, apesar de eu 
não gostar muito do termo.

M&M - O SMS ainda é o rei do mobile mar
keting no Brasil?
Cavallini - Se estamos falando de di-
nheiro e alcance absoluto, sim, ainda é 
o rei, o que não é ruim. Grande parte 
das interações é simples, mais fácil e já 
é tecnologia que o consumidor entende. 
Há uns oito anos havia um preconceito 
de o brasileiro ser burro e pobre e, por 
isso, não usaria o SMS. Era um pensa-
mento extremamente preconceituoso 
por que partia de premissas erradas. 
O brasileiro usa muito porque ele com-
para entre o custo de um SMS e o de 
uma ligação de voz. O custo-benefício é 
muito maior e ele teve muito incentivo 
para usar, com promoções, programas 
de TV (como Big Brother e Domingão 
do Faustão). O SMS é muito interes-
sante para uma série de interações, 
inclusive para campanhas consideradas 
tradicionais (como substituir o envio 
de uma carta para sorteio por uma 
mensagem de texto).

M&M — Mas, na comparação com outros 
países, o SMS ainda é muito caro no Brasil.
Cavallini — Tudo no Brasil é caro. O Big-
Mac é mais caro, o iPod é o mais caro, o 
SMS é o mais caro. Acho que nada disso 
impede a evolução do mercado. A maior 
barreira, hoje, é a informação... O prin-
cipal entrave para o mobile marketing 
é o conhecimento. E quando falo sobre 
isto, não é do lado dos consumidores, 
mas de agências e anunciantes.

M&M — Como se resolve isso?
Cavallini — Assim como outros fenô-
menos do ambiente digital, acho que 
parte do consumidor. O consumidor 
muda e os anunciantes têm que se 
adaptar, cobram as agências, que co-
bram as produtoras, que cobram os 
veículos e a cadeia vai acontecendo. 
Você tem ali um processo de oferta e 
demanda que parte do consumidor. 
Há outra coisa que é a necessidade de 
agências e anunciantes terem uma in-
teração mais rica, mais profunda e que 
gere engajamento com o consumidor 
e, para isto, eles têm que buscar solu-
ções novas e inovadoras. Isso também 
acelera a necessidade de olhar para o 
ambiente móvel. 

Para Ricardo Cavallini, vice-presidente da Fischer+Fala,  
o contexto é a próxima fronteira da publicidade móvel
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