
A vantagem do uso da 
geolocalização

para o Varejo



O mercado está 
cada vez mais   
competitivo



É o investimento 
esperado em software 
pelo varejo em 2019

$203BI



53% de todas as decisões 
de compra são 
influenciadas pelo digital

86% de todas as vendas do 
varejo ainda acontecem em 
lojas físicas

Fonte: https://www.forbes.com/sites/jasongoldberg/2018/11/26/the-future-of-brick-and-mortar-retail-is-mobile/#37fbb12046ba

https://www.forbes.com/sites/jasongoldberg/2018/11/26/the-future-of-brick-and-mortar-retail-is-mobile/#37fbb12046ba


A inteligência de localização já possibilita

resultados concretos



4. STEaM
Time dedicado e especializado

2. Qualidade
Coleta inteligente de dados

3. Privacidade
Proteção de dados pessoais

1. Escala
Audiência de milhões de usuários

Construindo a infraestrutura para operações O2O



Operações do varejo físico 
podem ter o mesmo

nível de inteligência 
e metrificação do 
varejo digital



Mercado O2O
● Varejo físico com dados e 

métricas acionáveis.

● Correspondência e atribuição 

entre ações online e offline.



Início

Pessoas que 
visitaram a 

concorrência

Pessoas que 
visitaram a 
minha loja

Salvar audiência
para reativar depois

Envio de 
notificação com 

desconto de 20% 
na minha loja

Uso de audiência que 
visitou supermercados

Uma jornada O2O
na prática

Aumento de 
lance em 20%



Marcas & Agências

Atraia clientes para lojas 

físicas, reforce sua marca e 

tenha acesso a métricas 

exclusivas anunciando o seu 

negócio.

Varejo

Acompanhe e entenda o fluxo 

de clientes das suas lojas e da 

concorrência através da nossa 

inteligência de dados e 

ferramenta de análise.

Apps O2O

Tome melhores decisões de 

negócio entendendo o 

comportamento da sua base e 

impacte seus usuários no 

momento certo.

Fintechs

Agilize o processo de entrada de 

novas contas com nossa 

validação de endereços sem 

envio de comprovante de 

residência.

Destravando valor





Store Analytics
IN LOCO INTELLIGENCE

Entenda o comportamento de 

visitas de lojas próprias, 

competidores e como 

campanhas de publicidade 

influenciam seu fluxo de 

visitantes.













Case: Banco Digital
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