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"Havia redes por toda a cidade, mas 

estavam sempre fechadas", diz. Assim 

como ele, muita gente estava fora de casa 

enquanto pagava por uma conexão de ban-

da larga. Varsavsky teve então a ideia de 

criar uma federação de roteadores para 

compartilhar o Wi-Fi das casas. Não era 

um negócio. "Era apenas um jeito de resol-

ver o meu problema." Surgia a Fon. 

Hoje, seis anos depois, a idéia se 

transformou na maior rede de hotspots 

(pontos de acesso) do mundo. A Fon 

reúne 4,6 milhões de pontos de rede 

e é usada por 7 mi lhões de cl ientes. 

D i f e r e n t e m e n t e das g r a n d e s r e d e s 

m o n t a d a s pelas ope radoras , não foi 

preciso fazer altos invest imentos em 

antenas para cobrir as cidades. Tudo o 

que Varsavsky precisou foi desenvolver 

(ou melhor, encomendar) um software 

que muda o compor tamen to do rote-

ador instalado nas casas. E a rede foi 

se autoconst ru indo. 

Inicialmente, o modelo que Varsa-

vsky imaginou para a Fon era de uma fun-

dação, algo que seguia a filosofia de que "se 

você compartilha comigo, eu compartilho 

com você". Em 2006, a ideia atraiu seu 

primeiro investidor: o Google. "Foi aí que 

começou a virar uma empresa." Depois 

vieram as injeções do Skype (seus fun-

dadores estão hoje no conselho da Fon), 

Sequoia e o Index Capital. A Fon recebeu 

US$ 35 milhões de aportes até hoje. 

Nos primeiros anos, o negócio quase 

naufragou. Numa rede colaborativa como 

essa, o sucesso depende de conquistar 

usuários e ampliar o alcance. Era difícil 

convencer as primeiras pessoas a com-

partilhar dando poucos pontos de acesso 

em troca. Como nem todos os roteadores 

eram compatíveis com o software da Fon, 

a empresa criou dispositivos (as foneras) 

que eram plugados ao equipamento e 

passou a distribuí-los de graça. 

Além disso, em 2006 pouca gen-

te precisava de Wi-Fi na rua. A saída? 

Juntar-se aos inimigos - as operadoras 

de celular. Varsavsky p rocurou con-

vencê-las de que elas poderiam perder 

recei ta nas contas de roaming de 3G 

por causa da Fon, mas o serviço seria 

uma forma de fidelizar os clientes que 

usavam banda larga em casa. "Só damos 

Wi-Fi de graça para quem compartilha. 

E, para compartilhar, é preciso comprar 

antes." A primeira a se aliar à Fon foi 

a British Telecom, na Inglaterra. De-

pois, vieram operadoras da França, de 

Portugal e da Rússia. Hoje, são oito. A 

mais recente e a pr imeira na América 

Latina é a brasileira Oi, num contrato 

fechado no mês passado. 

As operadoras ajudaram a expandir 

a rede, mas em 2008 a empresa ainda 

estava no vermelho. Varsavsky cortou me-

tade dos funcionários e chegou a pensar 

em fechá-la. Então o iPhone começou a 

se popularizar. Os smartphones trouxe-

ram uma nova demanda para a rede: sem 

conexão, eles perdiam a graça. Varsovsky 

fechou um contra to com a operadora 

japonesa Softbank, que tem 25 milhões 

de clientes no país. Quem comprasse um 

iPhone ou Android ganharia um roteador 

com o software da Fon embutido. 

Com ações como essa, a rede foi 

crescendo. O número de hotspots aumen-

tou de 3 milhões em 2010 para os atuais 

4,6 milhões. A empresa também voltou 

a contratar. No último ano, passou de 40 

para 70 funcionários (e procura agora 

um executivo para comandar a operação 

brasileira, no Rio de Janeiro). Apesar da 

expansão, a receita ainda é modesta. Em 

2010, a empresa faturou US$ 38 milhões. 

Foi seu primeiro ano de lucro, com US$ 

3,5 milhões. Um ano antes, o resultado 

era de US$ 4 milhões de fa turamento 

e US$ 5 milhões de prejuízo. A base de 

clientes ainda tem bastante espaço para 

crescer. Há hoje, no mundo, cerca de 6 

bilhões de linhas de celular. Dessas, 761,2 

milhões têm um plano de 3G, segundo a A ut
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GSA (Global mobile Suppliers Associa-

tion). O maior rival da Fon é o avanço 

das operadoras, com novas redes mais 

velozes, como o LTE (o 4G). 

No Brasil, a Fon opera com apenas 

150 pontos de acesso nos bairros do Le-

blon e de Ipanema, no Rio - a té o fim 

do ano serão 500. A Oi está oferecendo 

acesso livre a seus clientes, em alguns dos 

planos de banda larga e 3G. Em 2012, a 

parceria deve chegar às casas. A ideia é 

colocar o software da Fon nos roteadores 

dos clientes. A Oi t em hoje 4,8 milhões 

de assinantes de banda larga. 

O EMPREENDEDOR EGOCÊNTRICO 

Por trás do sucesso da Fon está um es-

pírito empreendedor descoberto por 

acaso por Varsavsky, hoje com 51 anos. 

Em 1976, sua família fugiu da d i tadura 

argentina e foi se refugiar nos Estados 

Unidos. O pai era físico e astrônomo, vi-

rou professor. Varsavsky estudou filoso-

fia e economia na Universidade de Nova 

York. Aos 22 anos, com a mor te do pai, 

a situação da família ficou complicada. 

"Virei e m p r e e n d e d o r por necessidade. 

O que eu queria mesmo era ser professor 

 universitário, como meu pai." 

Desde o início, Varsavsky mostrou 

faro para captar tendências. Sua primeira 

empresa, criada em 1984, a Urban Capi-

tal Corporation, era do ramo imobiliário. 

Comprava prédios antigos em Nova York 

para transformá-los em lofts. Até hoje, ele 

criou sete empresas, em áreas como bio-

tecnologia, energia, redes e telecomuni-

cações. A maioria delas foi vendida. "Nor-

malmente, estou numa companhia de cada 

vez. Fico apenas com algumas ações das 

outras", diz. Segundo ele, a única empresa 

que lhe deu prejuízo foi a EinsteinNet, 

criada em 1999, para o ainda inexisten-

te mercado de computação em nuvem. 

A ideia, como se sabe hoje, era ótima -

mas estava à f rente do seu tempo. "Vendi 

por quase nada. Perdi US$ 35 milhões." 

As empresas criadas por Varsavsky 

têm algo em comum. "Pode soar egocên-

trico, mas eu tendo a começar empresas 

que resolvem os meus problemas." Seu 

mais recente projeto é um aplicativo para 

smar tphones Android, o RadioMe. Ele 

in terca la as músicas c o m a le i tura de 

posts das redes sociais e e-mail. "Tive a 

ideia há quatro meses. Passo oito horas 

por semana fazendo mountain bike perto 

de Madri e ficava desconectado enquanto 

pedalava." O que é a RadioMe: uma com-

panhia, um aplicativo? "Por enquanto, é 

só uma solução para um problema que eu 

tinha, que acredito ser de outras pessoas 

também." Como aconteceu com o Wi-Fi 

que ele procurou nas ruas de Paris. A ut
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 5, n. 58, p.76-79 , dez. 2011.




