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A rede Fran's Café passa a oferecer o padrão Wi-Fi, o acesso sem fio à rede em alta velocidade 
  
Laura, do Fran's Café: "Quisemos ser os primeiros a levar essa tecnologia aos clientes"  
A onda dos pontos de acesso à internet sem fio em centros comerciais começa a invadir 
aeroportos, hotéis e cafés no Brasil. Por trás desse novo fenômeno tecnológico está o padrão Wi-
Fi (do inglês Wireless Fidelity), que permite a qualquer pessoa conectar seu laptop ou computador 
de mão à rede. Quem saiu na frente foi a rede paulista de lanchonetes Fran's Café. Com 80 lojas 
espalhadas na capital paulista, no interior e em cidades como Curitiba e Rio de Janeiro, o sistema 
foi adicionado a seu cardápio de serviços e já funciona em 23 delas. A meta é oferecer a cobertura 
em 80% das lanchonetes até o fim do ano. O projeto teve início há cerca de um ano, quando a 
idéia era adotar o modelo de cybercafés - que, na época, ameaçava virar febre em bares e 
restaurantes de público jovem.  
 
No meio do caminho, a empresa decidiu ser mais ousada e investir na nova tecnologia, como 
forma de reforçar sua imagem de modernidade e inovação. "Do mesmo jeito em que fomos 
pioneiros no formato de nossas lojas, na construção de uma marca e de um estilo com 
atendimento 24 horas, quisemos ser os primeiros a levar o Wi-Fi aos nossos clientes", afirma 
Laura Modé, gerente de negócios do Fran's Café.  
 
Além disso, a estratégia da cafeteria é continuar sendo um ponto de encontro de executivos, 
estudantes e profissionais que querem ou precisam usar o tempo livre para trabalhar. E ficar mais 
parecida com a Starbucks, a rede americana de cafés que oferece o serviço há pouco mais de um 
ano. "Nossa idéia é fazer com que nosso cliente volte mais vezes", diz Laura. Hoje, a permanência 
de um consumidor no café gira, em média, em torno de meia hora. O novo serviço pode ajudar a 
aumentar esse tempo. Para usá-lo, basta chegar num dos Fran's Café já adaptados para a 
tecnologia e abrir o notebook. A única exigência para fazer a conexão é que o computador tenha 
um cartão receptor e uma assinatura de um provedor de acesso.  
 
O serviço no país é oferecido pelo iG em parceria com a Vex, responsável pela infra-estrutura de 
redes sem fio. Para lançar a tecnologia no Fran's Café, as duas empresas investiram R$ 5 milhões. 
A meta agora é instalar cerca de 300 pontos até dezembro, sejam eles lojas do Fran's Café ou 
não. "Esperamos conquistar 5 mil assinantes este ano e mais de 10 mil em 2004", afirma Pitter 
Rodrigues, gerente da unidade de internet móvel do iG. 
 
No Brasil, existem cerca de 40 pontos com conexão Wi-Fi, incluindo os principais aeroportos do 
País, a doceria Ofner, o Fran's Café e o restaurante Dressing, todos em São Paulo. Com 
velocidade até 200 vezes maior do que as alcançadas por uma conexão discada comum, o serviço 
conta com três planos de tarifa: o anual, com custo mensal de R$ 44,90; o semestral, em que o 
assinante paga R$ 49,90 ao mês; e o mensal, por R$ 54,90. Para conquistar adeptos, as 
empresas apostam no subsídio do cartão sem fio. O iG estuda ainda a venda de novos planos que 
poderão ser cobrados por tempo de acesso, além de pacotes incluindo o serviço a seu portfólio de 
produtos. "Apostamos no potencial que a tecnologia oferece em locais de bastante circulação, 
como os próprios cafés, hotéis, shopping centers e universidades", ressalta Rodrigues. 
 
Apesar disso, o executivo reconhece que, para a tecnologia Wi-Fi "pegar" no Brasil, será 
necessária uma queda no preço dos notebooks, como aconteceu na Europa. "Como importamos a 
placa, o valor ainda é muito alto", observa Rodrigues. "Mas acreditamos que a redução de custo lá 
fora nos permitirá, em breve, um preço mais acessível." Por enquanto, a conta é salgada para os 
brasileiros. Nos Estados Unidos, a Starbucks oferece conexão grátis. Com esse padrão, acredita-
se que haverá a segunda grande fase da tecnologia, após a era da internet. O reinado dos fios 
pode estar com os dias contados. Resta saber se eles serão substituídos pelos celulares ou pelas 
redes Wi-Fi.  
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