
POR GISELLE STAZAUSKAS 

o final de setembro, o sistema de navegação online 

Street View chegou ao Brasil, exibindo imagens 

de 51 municípios que foram fotografados pelas 

câmeras do Google. O lançamento causou gran

de impacto na mídia, principalmente por ter capturado diversas 

cenas "inconvenientes". Passado o furor inicial, imobiliárias e 

empresas de turismo saíram na frente e já aproveitam a platafor

ma para impulsionar seus negócios e oferecer facilidades a seus 

clientes. É o que explica Marcelo Tripoli, C E O da agência onli

ne iThink. "O Google Street View é mais uma ferramenta que 

agrega conteúdo, e isso é algo que a publicidade está buscando 

cada vez mais. O conteúdo ajuda o usuário a entender uma re

gião e isso pode, sim, ser considerado propaganda. Não é só o 

anunciante aparecer em determinado lugar, também é ajudar 

aquele consumidor a se achar". Ações como essas geram não 

apenas impacto da marca, completa Tripoli, mas criam uma 

conexão com o cliente. "Street View é valor agregado para as 

marcas e até para o próprio Google, que está entregando coisas 

muito bacanas". 

Qualquer empresa pode fazer uso do Street View em seu pró

prio site sem qualquer tipo de custo devido ao API (Application 

Programming Interface), a interface que permite que a ferramen

ta "converse" com outros programas, informa o Google. Bons 

exemplos de ações recentes são os da imobiliária Lopes, de São 

Paulo, que integrou o serviço em seu endereço na web para que 

os clientes possam ver o local onde está o imóvel, e da revista Veja 

SP, que também implantou o sistema em seu guia de bares e res

taurantes. Ao encontrar um lugar interessante, o usuário pode ver 

sua fachada usando o Street View diretamente no site. 

De acordo com Tripoli, o uso mais imediato é exatamente esse: 

posicioná-lo como ferramenta de conteúdo. "Faz muito sentido 

para uma imobiliária usar o Street View, pois seus clientes poderão 

conhecer os bairros". Forma que, segundo ele, já é altamente utili

zada pelo mercado imobiliário dos Estados Unidos. "As empresas 



podem, num primeiro momento, usá-lo mais como um conteúdo 

bacana e imersível para que os consumidores tenham acesso e 

conectem isso à marca, seja imobiliária ou outro tipo de negócio 

com aquela localização geográfica. Isso é o primeiro passo". 

Para o mercado de reserva de hotéis online o Street View tam

bém é uma poderosa ferramenta, pois, ao procurar por hospe

dagem, o turista pode usar a plataforma para ter certeza de sua 

localização, e olhar a vizinhança em que ele está. Além disso, 

qualquer outro setor pode achar usos inteligentes para o Street 

View. De acordo com informações do Google, essas iniciativas 

já são aguardadas. 

Para o planejamento das Olimpíadas do Rio de Janeiro e da 

Copa do Mundo de 2014 ações realizadas em outros países po

dem servir como inspiração. Na Copa da África do Sul, por 

exemplo, o Google Trike, um triciclo adaptado com as câmeras 

do Street View, andou por todos os estádios em que acontece

ram jogos, como o Soccer City, em Joanesburgo. Assim, permi

tiu que usuários de todo o planeta pudessem conhecer melhor 

esses lugares, mesmo sem estarem por lá. 

Tripoli vai além: "Na evolução da própria ferramenta, podemos 

imaginar vários layers de conteúdos digitais em cima das foto

grafias dos mapas. Isso é uma tendência que em algum momen

to o Google vai abrir". Haverá, também, a possibilidade de uma 

marca inserir publicidade, como um outdoor digital, dentro de 

uma rua famosa, por exemplo. Existe uma ressalva, porém, que 

Tripoli faz sobre esse tipo de uso. "Eles sabem quais são as ruas 

mais acessadas. Mas aí entra a discussão de que a foto seria mo

dificada, pois aquilo não existe na vida real. Isso fere direito de 

propriedade, direito autoral? Ainda não temos uma resposta". 

Para ele, trata-se de uma tecnologia que deve ser muito bem 

pensada, porque já envolve polêmicas. 

O Google Street View já está presente em 25 países, em mais 

de 140 cidades"— até em um trecho da Antártida. O Brasil foi o 

primeiro País da América Latina a participar, e contou com 30 

carros Fiat Stilo equipados com câmeras, que captaram imagens 

360° na horizontal e 280° na vertical do horizonte e do céu. 
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