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A In Loco Media é uma startup brasileira que desenvolveu uma tecnologia inédita de 

geolocalização em ambientes fechados (indoor) para publicidade em dispositivos móveis 

(mobile). Como o próprio nome sugere, a geolocalização é a capacidade de identificar, 

automaticamente, a posição geográfica de um indivíduo ou objeto a partir de mecanismos de 

coleta de dados. Com esta tecnologia de rastreamento, a In Loco Media entrega anúncios 

mobile em locais específicos de maneira mais precisa do que as alternativas que existem 

atualmente no mercado global. 

A tecnologia da In Loco utiliza as redes Wi-Fi e os sensores disponíveis nos dispositivos móveis 

– acelerômetro e sensor de campo magnético1 – como fontes para inferir sua localização 

mesmo em ambiente fechado, com precisão de um a três metros. Os empreendedores 

asseguram que a precisão alcançada pela tecnologia da In Loco é 30 vezes maior que o GPS 

(Global Positioning System) usado pelo já conhecido aplicativo Waze ou pelo Google Maps. 

Além disto, a tecnologia da In Loco consome ao longo de um dia 0,5% da carga da bateria. Isto 

significa 3.000 vezes menos que um GPS tradicional e permite que o algoritmo funcione 

ininterruptamente.  

A In Loco nasceu em 2011 a partir de um projeto realizado por alunos do Centro de Informática 

da Universidade Federal de Pernambuco e hoje tem clientes como Coca-Cola, L’oréal, 

McDonald’s e Nespresso. Eleita em 2015 pelo Startup Academy como uma das dez startups 

mais promissoras do mercado publicitário mundial, hoje a In Loco tem o maior inventário 

mobile do Brasil, com 50 milhões de usuários e 5 bilhões de impressões mensais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 O acelerômetro mede a inclinação e o movimento dos dispositivos móveis. Os sensores de campo magnético 
funcionam como uma bússola. 
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Universidade Federal de Pernambuco 

 

2012 
Porto Digital Recife - PE 

 

2012 
Investimento do Grupo Naspers e 

expansão para São Paulo 
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Imagem 1. Prêmios e títulos conquistados pela decisão de visibilidade e rede de parcerias da In loco 

 

A In Loco firmou acordos com os aplicativos mais baixados do mercado. Atualmente, a sua 

tecnologia está embutida em 600 aplicativos assim que um usuário os instala. Até agora, a 

empresa desenvolveu três aplicações para sua tecnologia. A primeira delas, a In Loco Media, 

oferece aos anunciantes mais assertividade em suas campanhas. A segunda aplicação, o 

Engage, é uma ferramenta de CRM (Customer Relationship Management) que permite 

identificar o contexto ideal para interagir com clientes por meio do aplicativo. A terceira 

aplicação, o In Loco ID, previne fraudes a partir do conhecimento dos hábitos do usuário.  

Imagem 2. Alguns clientes da carteira da in Loco Media 

2014 INDOOR LOCALIZATION COMPETITION MICROSOFT 

2015 STARTUP ACADEMY 

CANNES LIONS INNOVATION 

2015 MMA THE SMARTIES AWARD 

2017 MOBILE MARKETING ASSOCIATION 

THE SMARTIES LATAM 

2017 MEDIA POST 

DIGITAL OOH AWARDS 
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O VALOR DAS ESCOLHAS DA IN LOCO MEDIA 
 

Para aplicar o framework VoC à análise do modelo de negócio da In Loco, partiremos das 

escolhas relacionadas ao componente gestão e então seguiremos o fluxo para os demais 

componentes. Vale reforçar que a escolha do ponto de partida depende do foco do analista 

e, como há um efeito recursivo entre os componentes, é preciso manter em mente os 

possíveis impactos de um sobre o outro. 

Quanto à gestão, desde o início, os fundadores da empresa decidiram marcar presença nas 

principais competições de startups como forma de aumentar a visibilidade da empresa, 

aprimorar sua tecnologia e seu modelo de negócio e favorecer o processo de captação de 

recursos para investimentos. Neste sentido, as escolhas da gestão envolveram basicamente a 

busca pela visibilidade e o modelo de parcerias empresariais, como indicado na Figura 1. 

 

Figura 1. VoC In Loco: componente gestão 

 

Deste foco da gestão, tem-se dois caminhos possíveis a partir de sua influência nos recursos e 

no posicionamento. No fluxo da gestão para recursos, a participação em concursos abriu as 

portas, em 2012, para um programa de treinamento imersivo (bootcamp) na Universidade 

Stanford que atraiu investimentos e aperfeiçoamento das possibilidades de aplicação da 

tecnologia. Ainda em 2012, a empresa atraiu investimento da Naspers e expandiu suas 

operações para São Paulo. Sua abertura e proximidade com outros empreendedores também 

lhe permitiu, em 2013, desenvolver competências referentes à operação no e-commerce. 

Além disto, a In Loco fechou parceria com o dono de um aplicativo com 2 milhões de usuários 

com vistas a obter espaço para anúncios. Em 2012, o grupo Buscapé investiu uma quantia não 

revelada para se tornar sócio do negócio.  
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No final de 2017, a In Loco adquiriu a GetEscala, uma consultoria de marketing de 

crescimento. Mas esta foi a segunda aquisição em menos de um ano, pois a empresa já tinha 

comprado a startup recifense Eloquent especializada no desenvolvimento de negócios 

digitais. Destas parcerias, relacionamentos e investimentos, a empresa obteve expansão da 

sua base de recursos e capacidades, aperfeiçoando o desempenho de sua tecnologia e das 

equipes de desenvolvimento. Além desta rede de relacionamentos, também constituem 

recursos a base de consumidores, a carteira de anunciantes e contratantes das campanhas 

publicitárias a que os aplicativos permitem acesso. Em 2017, a empresa alcançou 50 milhões 

de usuários.  As escolhas quanto ao componente recursos, observando o influxo da gestão são 

ilustradas pela Figura 2. 

 

Figura 2. VoC In Loco: componente recursos 

 

Por outro lado, as escolhas feitas no componente gestão também influenciam e permitem 

outro fluxo de leitura, isto é, o relacionado ao seu aporte no componente posicionamento. 

Não se ignora que os recursos também têm impacto no posicionamento, porém a gestão atua 

como variável mediadora desta relação. As escolhas quanto ao posicionamento da In Loco 

referem-se ao atendimento prioritário de empresas do varejo que transacionam diretamente 

com o consumidor final (B2C), além de agências de publicidade que são o foco de suas 

aplicações In Loco Media e Engage. Para a aplicação In Loco ID, os principais clientes são os 

bancos digitais. A empresa participa da concepção das campanhas de publicidade e na 

definição de como a tecnologia oferecida pode potencializar os resultados, garantindo a 

visualização e o engajamento do público específico que a campanha pretende alcançar. A 

Figura 3 mostra a inclusão do componente posicionamento na descrição do modelo de 

negócios da In Loco, seguindo o framework VoC. 
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Figura 3. VoC In Loco: componente posicionamento 

 

Finalmente, a oferta de valor é composta pela combinação das escolhas quanto aos recursos 

e posicionamento que derivam da gestão. Assim, a empresa firmou acordos com outros 

aplicativos de forma a embutir sua tecnologia quando o usuário os instala. A In Loco Media 

oferece aos anunciantes mais assertividade em suas campanhas. O cliente paga à In Loco se o 

usuário for atraído até sua loja física e permanecer por mais de cinco minutos. Com isto, o 

valor oferecido por esta aplicação é a possibilidade de uma segmentação mais precisa. Isto 

aconteceu com uma fabricante de cremes de proteção solar. A empresa focou seus esforços 

nos usuários que estavam expostos à luz solar durante o verão em praias, parques e clubes e 

naqueles que estavam dentro de pontos de venda como farmácias e supermercados, 

potencializando as chances de concretização de compra. A segunda aplicação, o Engage, 

oferece a identificação do contexto ideal para interação com clientes por meio do aplicativo. 

Por exemplo, um aplicativo de táxis descobriu que não estava engajando seus clientes em 

locais como aeroportos e bares. De posse do diagnóstico, o aplicativo começou a fazer 

promoções usando a geolocalização e conseguiu aumentar o número de corridas. O valor 

oferecido pela tecnologia In Loco ainda acena com a vantagem de conseguir identificar a 

posição dos usuários mesmo quando eles não estão usando o aplicativo. Finalmente, o In Loco 

ID oferece a prevenção às fraudes a partir do conhecimento dos hábitos do usuário, e já está 

sendo usado por dois bancos digitais. A Figura 4 mostra a oferta de valor e completa o campo 

destinado às escolhas do modelo de negócio da In Loco. 
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Figura 4. VoC In Loco: componente oferta de valor 

 

Como a oferta de valor materializa as escolhas internas e externas da empresa com respeito 

à sua atuação no mercado, ela é o ponto de ligação com as consequências de tais escolhas. 

Neste ponto é que se começa a examinar o valor das escolhas feitas pela empresa. 

O VoC relaciona o valor criado à determinação das vantagens competitivas da empresa em 

relação aos seus concorrentes no mercado. Neste sentido, o valor criado pela In Loco está na 

maior precisão e menor consumo de bateria que o GPS do Waze e do Google Maps. Além 

disto, segundo o CEO da empresa, o que diferencia a startup brasileira é a sua base no 

paradigma da privacidade. A tecnologia da In Loco mapeia padrões sem revelar a identidade 

do consumidor, o que até mesmo as grandes empresas como Google, Facebook e Apple ainda 

não conseguiram fazer. A aposta do Google está na tecnologia beacon com investimento 

estimado em US$ 10 bilhões. Já o melhor desenvolvedor de localização indoor do Facebook 

obteve, em 2017, apenas 60% de precisão se comparada com a In Loco. Com este mesmo 

objetivo, a Apple comprou duas empresas – em 2011 e 2014 – mas ainda não fez nenhum 

lançamento no mercado. A Figura 5 identifica estas vantagens competitivas como o valor 

criado pelas escolhas da In Loco. 
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Figura 5. VoC In Loco: componente valor criado 

 

Com relação ao valor apropriado pela empresa, ou seja, aos dados econômico-financeiros que 

indicam o quanto ela capturou da oferta de valor lançada e do valor criado no mercado, a In 

Loco faturou em 2015, US$1,5 milhão. Já em 2016, este valor subiu para US$ 5 milhões e mais 

que dobrou em 2017, indo para US$ 12 milhões. Deve-se levar em conta que foi em 2013, 

após o primeiro investimento, que a empresa contratou seus primeiros funcionários e em 

2014 lançou sua primeira aplicação – In Loco Media – sem grande aderência inicial do 

mercado. Considerando a recursividade do VoC, o valor apropriado aumenta, em alguma 

medida, a base disponível do componente recursos. Estes valores do triênio 2015-2017 estão 

ilustrados na Figura 6 como valor apropriado. 

 

Figura 6. VoC In Loco: componente valor apropriado 
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Em termos de valor generativo, isto é, a capacidade da In Loco em continuar gerando valor 

no futuro – considerando sua oferta de valor, o valor criado e a captura realizada – tem-se que 

o desenvolvimento de sua tecnologia tem o potencial de alcançar mercados internacionais. A 

aquisição da GetEscala foi feita como parte da estratégia de expansão e crescimento da In 

Loco para os EUA, Índia e Cingapura, e reforça a expertise de seu time com relação ao 

marketing especializado em startups. Além disto, o aprendizado com a experiência 

malsucedida de 2013 em definir os shoppings centers como público-alvo da aplicação de sua 

tecnologia – após o investimento da Naspers – gerou o impulso para lançamento de uma nova 

oferta de valor. Esta oferta derivou da mesma tecnologia, com ênfase em publicidade, e 

começou a gerar caixa imediatamente. Com isto, perceberam que a maior vantagem do e-

commerce em relação ao varejo físico é a capacidade analisar o usuário. Isto tem o potencial 

de continuar gerando valor por meio da assertividade e ajuste contínuo dos anúncios em 

relação ao consumidor, uma possibilidade de rastreamento e coleta de dados que não existia 

no ambiente físico. Isto avança o potencial de geração de valor por meio da computação 

ubíqua – a ideia da onipresença da computação – uma capacidade de rastreamento que tem 

infinitas possibilidades de uso. Assim, mesmo que o varejo offline seja dez vezes maior que o 

online, não existia até então um jeito de saber se a publicidade levava, de fato, a pessoa até a 

loja. A tecnologia da In Loco mudou e continuará mudando este cenário para si e para outros 

negócios, pois de posse de sua valiosa base de dados sobre os locais de posição, frequência e 

trajetória dos consumidores, a empresa criou uma plataforma colaborativa com efeito 

multiplicador.  

É válido lembrar que a percepção deste valor foi responsável por um reposicionamento da In 

Loco, a empresa deixou os shoppings e se deslocou para os públicos já indicados no 

componente posicionamento do VoC. 

Por outro lado, as derivações de uso da tecnologia para os referidos Engage e In Loco ID 

revelam a capacidade da empresa de buscar a apropriação de seu valor generativo. O 

potencial de aplicação da tecnologia de geolocalização para diferentes usos e em diversos 

mercados é incalculável, cabendo à empresa viabilizar os modelos de negócios e fazer as 

adaptações necessárias para que ela consiga garantir a manutenção e o crescimento de sua 

apropriabilidade generativa. Ao mesmo tempo em que evita que concorrentes abocanhem 

grande parte do valor potencial da tecnologia desenvolvida e de suas possíveis derivações 

provenientes de inovações.  

 A Figura 7 sintetiza o valor generativo da In Loco. 
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Figura 7. VoC In Loco: componente valor generativo 

 

Finalmente, concluindo o fluxo de consequências das escolhas do modelo de negócio da In 

Loco, o VoC analisa o valor distribuído que contempla os benefícios tangíveis e intangíveis 

que atendem aos demais stakeholders (com exceção dos acionistas que estão incluídos na 

análise do valor apropriado). O mencionado valor generativo da plataforma colaborativa 

criada pela In Loco também resulta em valor distribuído. Isto porque tal plataforma abre 

oportunidades para que outros empreendedores tenham acesso à base de dados de 50 

milhões de usuários a fim de lançar novos negócios. Assim, cria-se relacionamento com um 

público ainda maior de stakeholders, ampliando o potencial de geração, captura e distribuição 

de valor da empresa. Quanto valor distribuído para seus clientes, considerando que também 

são stakeholders, o VoC analisa dois exemplos. O primeiro, no caso da Mondelez – dona de 

marcas como Oreo, Trident e Lacta – o trabalho da In Loco ajudou a converter 68% dos cliques 

em visitas físicas às gôndolas dos supermercados em 17 dias de campanha. Questões sociais 

também foram abordadas pela In Loco. A convite da agência de publicidade W3haus e junto 

com a ONG Criola, a tecnologia de geolocalização foi usada em uma campanha de combate à 

discriminação racial. Com esta ação, mais de 400.000 pessoas residentes em áreas de onde 

foram veiculadas postagens racistas foram impactadas. Este é um exemplo de alcance não 

apenas dos objetivos do cliente, no caso a ONG, mas também de distribuição de valor em nível 

social com resultados nem sempre passíveis de serem mensurados, mas nem por isto menos 

impactantes. A Figura 8 completa o VoC da In Loco com a inserção do componente valor 

distribuído. 
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Figura 8. VoC In Loco: componente valor distribuído 

 

Ao examinar a arquitetura do valor ofertado e seu impacto em si nos públicos interessados, o 

modelo de negócios como ferramenta cognitiva pode ajudar a empresa a ser mais realista 

com relação ao valor de uma ideia (Baron & Ensley, 2006). E neste caso, distancia-se do 

modelo de negócio como uma representação estática do status quo (Schrauder, Kock, 

Baccarella, & Voigt, 2017). O VoC aponta para o uso do modelo de negócios na atribuição de 

sentido ao passado e ao presente (sensemaking) e na abertura de perspectivas para o futuro 

(sensegiving). Cumpre, assim, a tarefa principal de um framework de análise, ou seja, 

“identificar as variáveis e questões relevantes que o usuário deve responder para desenvolver 

conclusões sob medida para uma empresa ou um setor em particular” (Porter, 1994, p. 55). 
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