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Serviços baseados
 em localização (LBS)

São um componente importante para melhorar a experiência do cliente em 
setores verticiais que adotam os LBS desde o início, como varejo, hospitalidade e grandes áreas públicas

O valor das LOB (linhas de negócios) deve estar voltado para 
o cliente e em conformidade com o setor de TI

Primeiros casos de uso dos LBS

Fidelizar

A sua estratégia de mobilidade já inclui os LBS?

O que os LBS podem fazer por você?

Clique aqui para saber mais

Fonte: pesquisa personalizada da IDC. Serviços baseados na localização:
um importante componente para melhorar a experiência do cliente.  Setembro de 2014, IDC #250579.

Veem nos LBS uma forma de 
aproximação maior com o cliente

Benefícios mais importantes

Criar uma experiência mais 
interessante para o cliente 
onde quer que ele esteja

Aumentar a 
satisfação do 

cliente

Estamos apenas no início 
do ciclo de vida dos LBS 

(11% de adesão dos usuários)

Recursos de navegação/
mapeamento para 

usuários finais

Direcionar ofertas ou 
promoções de acordo 

com a localização 
dos clientes

Promover serviços de 
comunicação de acordo 

com a localização 
dos clientes

Aplicativos de 
rastreamento e 
análise para o 

cliente final
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 70%

... porém, mais de 70% pretendem 
implantar os LBS em suas 
redes WiFi no futuro

90% dos entrevistados reportaram que mais da metade 
de seus  usuários finais se adaptaram bem aos LBS

O que são os LBS? Os LBS utilizam dados de localização do usuário 
para oferecer informações e serviços personalizados aos clientes.


