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Após dez anos de tentativas frustradas, o empreendedor Dennis Crowley chegou ao topo. 
Criou O FourSquare, rede em que o usuário, pelo celular, avisa aos amigos onde está e sugere 
programas. O serviço estourou e já desperta o interesse de muitas empresas  
 

 
 
NA BALADA 
 
Crowley, o criador do FourSquare, em bar de Nova York: cliente assíduo vira prefeito dos 
lugares 
 
Dennis Crowley queria descansar da correria diária quando foi, em julho, assistir à Copa do 
Mundo. Estava há menos de cinco horas em Johannesburgo quando entrou num bar, onde um 
francês radicado em Dubai puxou conversa: “Você conhece o FourSquare? É muito 
interessante”. Mal sabia ele que o americano de 33 anos à sua frente era o criador da rede 
social. Crowley descobriria, nos dez dias seguintes, que nem na África iria se desligar da 
empresa. “Europeus, japoneses, australianos, argentinos. Muita gente falou comigo sobre o 
FourSquare”, disse Crowley a Época NEGÓCIOS. “Não esperava por isso.”  
 
Não que Crowley estivesse alheio ao fato de que é o empreendedor do momento. Desde seu 
lançamento, em abril de 2009, o FourSquare cresce exponencialmente. Levou um ano para 
atingir o primeiro milhão de usuários. Mais três meses e eram 2 milhões. Passado um mês e 
meio, 3 milhões. Hoje ganha 540 mil membros por mês. Também fica cada vez mais global. O 
que era uma novidade entre antenados americanos hoje tem 40% da audiência no exterior. 
Isso não passou despercebido para investidores, que já puseram US$ 21,3 milhões em um 
negócio que ainda está na casa dos milhares de dólares em receita e nem sequer dá lucro. Mas 
o que faz da rede social um fenômeno e de Crow¬ley o mais novo “cara” da internet?  
 
O FourSquare é um expoente da geolocalização, o compartilhamento de coordenadas 
geográficas reais por meio de serviços digitais. Sua proposta é simples: com um programa de 
smart-phone, o usuário informa a amigos, em tempo real, onde está. Isso é feito por meio de 
um sistema de check-ins. Os usuários podem ainda conferir dicas deixadas por outros 
membros sobre os locais. Aí começa a engenhosidade da rede social e o que a diferenciou de 
outras do gênero à época de seu lançamento. O FourSquare usa a dinâmica de um videogame. 



Cada check-in vale pontos e prestígio. Visitar lugares específicos, como cinco cafeterias ou três 
restaurantes, por exemplo, confere distintivos (barista ou gourmet, no caso) que ficam 
estampados no perfil virtual do usuário. O frequentador mais assíduo vira o prefeito do local. 
“É uma competição por capital social. Se você é popular, tem de estar nos lugares mais 
bacanas”, afirma Marcelo Tripoli, diretor da agência de marketing digital iThink. Mas o segredo 
do sucesso não se resume a isso.  
 
A empresa aproveitou um momento ideal para decolar. Serviços semelhantes foram lançados 
desde o fim dos anos 90, mas não emplacaram. A internet era fixa e lenta, e a navegação 
resumia-se ao computador. A partir de 2007, com o lançamento do iPhone, da Apple, o 
mercado de smart-phones decolou. Só no ano passado, as vendas cresceram 24%. Ao mesmo 
tempo, a internet móvel de terceira geração levou a navegação para a palma da mão e mudou 
paradigmas. No ano passado, o tráfego de dados superou o de voz em telefones móveis pela 
primeira vez. Estava desenhado um cenário perfeito para o FourSquare.  
 
Cerca de 15 mil empresas estão no FourSquare. A maioria busca contato com a comunidade 
local 
 
VISÃO DO FUTURO 
 
Mas nem sempre Crowley esteve no lugar certo na hora certa. Formado em comunicação, ele 
foi trabalhar para a consultoria de tecnologia Jupiter Research. O jovem bem remunerado 
queria estar nos melhores lugares e nas festas que importavam. Mas guias online não o 
mantinham sintonizado com as constantes novidades de Manhattan. Na sua visão, o futuro era 
dos computadores portáteis, que ajudariam a viver as cidades intensamente. Como sua ideia 
de fazer um programa de avaliação de restaurantes em tempo real não vingou, Crowley 
demitiu-se e foi para uma pequena empresa de investimentos, onde chegou a desenvolver um 
guia para a Palm. Mas logo Crowley foi demitido. Então, veio o 11 de setembro.  
 
Sem emprego, despejado de seu apartamento e em meio ao clima de insegurança da cidade 
após o ataque às torres gêmeas, Crowley foi para New Hampshire, em 2001, para dar aulas de 
esqui e planejar o futuro. De volta após três anos, começou um mestrado em telecomunicação 
interativa. Sua tese sobre uma rede social para smartphones capturou o interesse do colega 
Alex Rainert. A dupla decidiu, então, colocar a ideia em prática com o Dodgeball, um programa 
gratuito que enviava mensagens de texto para amigos de uma pessoa quando ela chegava a 
um local.  
 
Em 2006, o Google comprou a empresa e integrou os dois à sua equipe. Crowley e Rainert 
saíram um ano depois, frustrados por não terem obtido recursos para desenvolver o serviço. 
Mas Crowley não se arrepende de ter vendido sua criação. “Era o certo a fazer. Buscávamos 
financiamento e não tínhamos experiência nisso.” Em 2009, o Google mataria o Dodgeball e 
lançaria seu próprio serviço, o Latitude.  
 
Foi o melhor que poderia ter acontecido. Enquanto dava expediente em uma empresa de 
games interativos, Crowley trabalhava em uma versão embrionária do FourSquare com 
Naveen Selvadurai, um britânico com experiência em geolocalização. Como no Dodgeball, 
termo em inglês para o jogo de queimada, eles deram ao novo serviço o nome de uma 
brincadeira infantil.  
 
No four square, jogadores separados em quatro quadrados numerados lançam uma bola entre 
si até que alguém a deixe cair e seja eliminado. Quem fica, assume o quadrado superior até 
chegar ao primeiro. Ao saber do destino do Dodgeball, os rapazes decidiram agir. “Os 
problemas que buscávamos solucionar permaneciam. Era uma oportunidade”, diz Crowley. A 
dupla trabalhou seis semanas para ter algo para apresentar no South by Southwest, evento 
anual de tecnologia que serve de plataforma de lançamento para novos serviços. Crowley e 
Selvadurai saíram de lá como os criadores da grande novidade da temporada.  

 



 
 



 
 

MAIS ESPAÇO 
 
O FourSquare passou de 2 para 30 funcionários em um ano e foi para um prédio maior em 
Nova York 
 
INTERAÇÃO 
 
Os holofotes deram o primeiro impulso à empresa. Meses depois, veio o primeiro aporte de 
capital, de US$ 1,3 milhão, feito pela Union Square Ventures e pela O’Reilly AlphaTech 
Ventures, além de um grupo de sete investidores anjo que inclui Jack Dorsey, criador da rede 
de microblogs Twitter, e Kevin Rose, fundador do site de compartilhamento de conteúdo Digg. 



Com dinheiro em caixa, a empresa começou a contratar. Entre os novos funcionários estava 
Tristan Walker, um ex-estudante de administração com experiência em Wall Street, que foi 
atraído pelo que entendia como uma “ferramenta perfeita para interação entre empresas e 
consumidores”.  
 
A geolocalização é um sonho antigo do marketing, porque anunciantes sabem onde seus 
clientes estão e o que buscam. “Isso cria uma relação direta na hora em que se está decidindo 
a compra. Se alguém está na região do seu restaurante chinês atrás de pizza, você envia uma 
mensagem com desconto para yakisoba”, diz o analista Michael Gartenberg, da consultoria 
Altimeter Group. “É poderoso para marcas e varejistas.”  
 
Em janeiro, o canal de TV Bravo foi a primeira grande empresa a entrar no FourSquare. 
Telespectadores vão a locais associados a programas e ganham distintivos. Outras a seguiram. 
O Starbucks está associando seu programa de fidelidade ao serviço. O Wall Street Journal 
usou-o para promover um suplemento sobre Nova York. Um shopping tem vaga exclusiva para 
seu prefeito na rede social. E o hotel Wynn Las Vegas dá atenção especial aos usuários. Ao 
todo, 15 mil empresas estão no FourSquare.  
 
A maioria, pequenos negócios em busca de contato com a comunidade local. Alguns exibem o 
símbolo do site em vitrines, ao lado das bandeiras de cartão de crédito. Cem grandes marcas 
têm páginas oficiais. Esse mercado pode gerar US$ 4,1 bilhões em receita com anúncios, em 
2015. Mas um estudo da consultoria Forrester Research deu um banho de água fria na 
empolgação. A pesquisa mostra que 96% dos adultos americanos desconhecem a 
geolocalização, e só 1% atualiza perfis semanalmente. O público predominante da 
geolocalização são homens entre 19 e 35 anos com terceiro grau completo e renda domiciliar 
de seis dígitos. O estudo diz que “marcas ousadas e focadas em homens podem testar, mas a 
maioria deve esperar até a adoção aumentar”.  
 
Há controvérsia. Especialistas argumentam que é justamente por esses serviços estarem só 
começando que se deve usá-los. “O custo é baixo e a geração de valor é alta. Não há por que 
ficar de fora”, diz Gartenberg, da Altimeter Group. Tripoli, da iThink, já fez campanhas no 
FourSquare. Agora desenvolve uma gincana de check-ins para um cliente. “Ainda é nicho e 
não pode ser o principal da campanha, mas cria uma experiência mais rica”, afirma. “Cada vez 
mais teremos microaudiências que, reunidas, dão um grande público.”  
 
Com todas as atenções voltadas para a geolocalização, o FourSquare entrou na mira também 
do mercado de tecnologia. O Yahoo! fez uma proposta de US$ 100 milhões pelo serviço, 
superada pela oferta de US$ 120 milhões do Facebook. Nenhuma vingou, e o Four¬Square 
optou por um investimento de US$ 20 milhões, que avaliou o negócio em US$ 90 milhões, pela 
firma Andreessen Horowitz, de Marc Andreessen, criador do navegador Netscape, que pautou 
os primeiros passos da internet. “Decidimos não vender para ninguém. Estamos crescendo 
muito e surgem tantas novidades a cada dia que não faz sentido por enquanto”, diz Crowley.  
 
O NOVO TWITTER? 
 
É inevitável diante dessa trajetória rotular o FourSquare como o novo Twitter ou Facebook. 
Crowley não se incomoda com as comparações. “Respeitamos todos. Começaram pequenos e 
construíram algo de extrema relevância. Aspiramos a isso”, diz. “Temos propostas diferentes. 
Não os vejo como concorrentes.” Mas a realidade é outra. O Facebook acaba de lançar uma 
ferramenta em que seus 500 milhões de usuários compartilham sua localização. Outras 
empresas também já estão na disputa (veja o quadro).  
 
Assim como todo jovem empreendedor digital, o criador do FourSquare se diz focado em 
aumentar a audiência e garantir que dará conta da demanda. Também está aprimorando a 
dinâmica de jogo e criando meios para que os usuários publiquem mais dicas. E a receita? 
Pode vir de publicidade e perfis pagos para empresas, que estão nos planos, assim como de 
informações a serem fornecidas para sites de busca. “Não sei quando iremos lucrar. Não 
monetizamos o serviço e não há previsão para isso”, diz Crow¬ley. “O investimento permite 
que a gente não se preocupe com isso por enquanto.” Para dar conta do crescimento 



acelerado, o FourSquare passou de dois para 30 funcionários em um ano e meio. Por isso, 
acaba de se mudar para um escritório mais espaçoso e abrirá outro em São Francisco.  
 
No centro de tantas mudanças está Crowley. Quando diz que foi para a Copa do Mundo para 
fugir da correria, não está exagerando. Ele conta que no South by Southwest deste ano sentiu-
se uma celebridade. Foi alvo de críticas quando apareceu, em junho, na capa de uma revista 
como o novo rei da mídia social. As ligações de números desconhecidos agora são constantes. 
Não consegue lidar com o excesso de e-mails nem com a caixa postal do celular, sempre 
lotada. Mas, depois de tantas tentativas frustradas, Crowley não reclama do preço do sucesso. 
“O segredo para sobreviver a isso é fazer algo de que você gosta, e faço isso há dez anos”, diz. 
“Estou no momento mais excitante da minha vida.”  
 

 
 

Fonte: Época Negócios, São Paulo, out. 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 26 out. 2010. 


