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A rivalidade entre Google e 
Facebook está cruzando as bar-
reiras, passando por desktops, 
pela competição pelos dólares 
da publicidade em banner, pela 
portabilidade de dados e até por 
e-mail, com o anúncio recente do 
Facebook de que vai atuar neste 
segmento também.

Mas o lugar onde essa guerra 
será mais fortemente travada é 
na web para telefonia móvel — 
mais especificamente na luta 
pelo domínio da crescente inter-
secção entre mobile, geolocaliza-
ção, publicidade e e-commerce.

A razão é simples: a quantida-
de de tempo que os consumido-
res gastam com seus aparelhos 
de telefonia móvel está crescen-
do a um ritmo muito mais forte 
do que o tempo que eles ficam 
em seus PCs ou TVs.

De acordo com um estudo 
do Yankee Group, os con-
sumidores norte-americanos 
aumentaram o tempo diário 
gasto com celular em 40% no 
decorrer de 2009, enquanto o 
tempo de conexão na internet 
caiu 17% e as experiências 
com TV e vídeo caíram outros 
32% neste mesmo período. 
Além disso, o investimento 
em publicidade mobile está 
crescendo de maneira rápida: 
está prevista uma alta de 48% 
em 2011, contra 8,4% da publi-
cidade online, de acordo com 
projeções da eMarketeer. Os 
anunciantes que quiserem se 
manter conectados com seu 
público terão que focar mais a 
atenção no mobile.

A guerra por seu celular
Facebook lança serviço de e-mail, mas verdadeira luta com Google está focada na frente de telefonia móvel

Do Advertising Age, Noah Elkin, analista da eMarketeer

O Goo-
gle não fez 
s e g r e d o s 
de sua es-
tratégia de 
privilegiar 
o mobile e já tem uma posição 
forte neste segmento. Come-
çou com o sistema operacional 
Android e com seu domínio 
prévio da publicidade de bus-
cas na internet, com share 
de mais de 95% no mercado 
norte-americano, de acordo 
com a StatCounter. O Google 
conquistou depois disso um 
impressionante arsenal de 
capacidades mobile, incluindo 
a rede publicitária AdMob, 
especializada nesta mídia, 
as recomendações baseadas 
em geolocalização, busca de 
produtos e o aplicativo Google 
Maps, sem dúvida, o mais popu-
lar do mundo em tela pequena.

Porém, por mais populares 
que a busca e os mapas sejam 
para os usuários de telefones 

buscas sociais, 
market ing  de 
geolocalização e 
comércio social, 

a empresa não tem ainda 
um produto forte para rede 
social e geolocalização.

De acordo com a ComScore, 
as redes sociais representaram 
o maior crescimento dentro da 
atividade mobile, com alta de 
240% na comparação ano a ano, 
dentre os usuários de aplicativos 
na web, e outros 90% dentre os 

que acessam a internet a par-
tir de mobile. É neste ponto 
que o Google se encontra em 
considerável desvantagem em 
comparação ao Facebook.

O Latitude e o Buzz, do 
Google, nunca se consolida-

ram como plataformas de redes 
sociais, e questões de privacida-
de deixaram os consumidores 
ressabiados com os serviços. O 
Facebook, por outro lado, pode 
movimentar 200 milhões de 
usuários de telefones móveis em 

sua plataforma e novos produtos 
como Places e Deals garantem o 
engajamento.

Quando o Facebook lançou o 
Deals, a grande pergunta era se 
ele poderia matar o Foursquare. 
Mas a questão mais importante é 
como o Google irá contra-atacar 
agora. Seja com a evolução de 
seus serviços atuais, seja por 
meio de aquisição de uma rede 
de geolocalização, como Fours-
quare e Gowalla, o Google pre-
cisa encontrar um caminho para 
aprofundar sua já vasta coleção 
de dados pessoais.

A geolocalização será muito 
mais importante do que sim-
plesmente fazer check-in em 
um lugar por fazer. Ela será uma 
oportunidade para levar van-
tagem de alguma oferta, como 
resposta direta de uma cam-
panha mais ampla que comece 
com branding e construção de 
lembrança de marca.

Os dados de localização 
poderão ainda ajudar a guiar as 
mensagens dos anunciantes em 
cada estágio do funil de com-
pras. O sucesso virá para quem 
mais bem aproveitar a combi-
nação de alcance e relevância. 
A empresa que tiver o melhor 
diagrama social e a informação 
de localização mais extensa terá 
a oportunidade de dar o pulo 
do gato para oferecer a melhor 
proposição de valor para anun-
ciantes e consumidores. E a 
empresa que mais bem atingir 
essa mídia pequena, mas cada 
vez mais valiosa, irá derrotar 
seu competidor.

Telefone do Google pode ser usado para pagamentos

Eric Schmidt, CEO do 
Google, anunciou durante a 
feira Web 2.0 Summit que a 
empresa vai lançar um apa-
relho telefônico que poderá 
efetuar pagamentos virtuais. 
Ele disse que o equipamento 

forma. O aparelho Nexus One, 
que seria sucedido por este 
novo aparelho, foi apresentado 
em janeiro passado, e foi pro-
duzido pela taiwanesa HTC. O 
executivo não revelou quem 
fabricaria a nova versão

tem potencial para substituir, 
um dia, os cartões de crédito. Os 
chips do aparelho armazenarão 
dados pessoais que poderão ser 
transmitidos a leitores de lojas, 
quando, por exemplo, se apoiar 
o telefone em cima de uma plata-

A rede social está dando a 
seu meio milhão de usuários um 
endereço de e-mail do tipo @
facebook.com e uma razão para 
eles não deixarem seus servi-
ços e irem para Google, Yahoo, 
Microsoft ou Apple. O fundador 
Mark Zuckerberg anunciou na 
semana passada o projeto de 
levar o serviço de e-mail para 
dentro da rede social e unificar 
a maneira como as pessoas se 
comunicam na internet por meio 
de uma caixa de entrada social. 
A ideia é que textos, e-mails e 
chats possam estar integrados.

“Estamos mais conectados 

Facebook desafia concorrentes com novo e-mail
hoje do que em qualquer mo-
mento anterior de nossa história, 
mas a nossa comunicação ainda 
é fragmentada”, afirma Andrew 
Bosworth, diretor de engenharia 
do Facebook. “Neste novo siste-
ma, podemos nos sentir como se 
estivéssemos em conversa cons-
tante com as pessoas com quem 
nos importamos, em vez de trocar 
mensagens separadamente”, diz.

O Facebook tem 500 milhões 
de usuários e mais de 350 mi-
lhões deles já utilizam o sistema 
de mensagens. Mas a maior parte 
dos textos ainda é comunicação 
de um para um, de acordo com 

Zuckerberg. Ele afirma também 
que os usuários enviam quatro 
bilhões de mensagens diárias, 
um número que inclui chat e 
mensagens de mural. Este nú-
mero está crescendo mais do 
que qualquer outro dentro do 
Facebook. Portanto, em breve, 
todos os usuários terão a opção 
de ter um endereço de e-mail do 
Facebook, permitindo comuni-
cação com gente de fora da rede 
social. Zuckerberg afirma que o 
novo sistema de mensagens está 
menos para um e-mail e mais 
para uma opção de comunicação 
que inclui e-mail.

Outra ferramenta da “caixa 
de entrada social” é um sistema 
de filtro que pode selecionar so-
mente mensagens enviadas por 
amigos. E outra caixa de entrada 
traria todas as outras mensa-
gens. “Podemos criar um filtro 
como nenhum outro, porque 
só nós sabemos quem são seus 
amigos”, diz Zuckerberg.

Acontece que essa ferra-
menta expande a utilidade do 
Facebook para o território de 
outros provedores de e-mail, 
como Gmail, do Google, Hot-
mail, da Microsoft, e Yahoo Mail, 
do Yahoo. E se for considerada 

uma plataforma para comunica-
ção e serviços na web, ele entra 
na esfera de muitos outros, 
como a Apple.

“O Facebook certamente 
atrairá uma parte do tempo e 
atenção que antes era dedicado 
ao Gmail e outros e-mails”, afir-
ma Augie Ray, analista da For-
rester. “Por outro lado, a rede 
social não está interessada em 
ser um ferramenta para pagar 
contas, newsletter para e-mail 
ou outro tipo de comunicação. 
Ela quer, na verdade, facilitar e 
melhorar seus relacionamentos 
pessoais”, diz.
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móveis, o Google segue sem 
deter uma arma-chave que 
precisaria para assegurar o 
seu domínio. Mesmo com o 
crescimento das tendências de 
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