
                              O que é o Franz? 

 

 

 

O Franz é um programa para Windows, Mac OS e Linux que reúne diversos aplicativos 

de mensagens em uma só janela. Disponível gratuitamente, ele possui suporte a dez 

serviços bastante utilizados no mundo: WhatsApp, Messenger, Telegram, Hangouts, 

Skype, Slack, GroupMe, WeChat, Chatgrape e Hipchat. 

 

Ao usar o app no Windows e Linux, o usuário precisa estar atento à versão do seu 

sistema: 32 ou 64-bits. Apesar disso, a instalação é bem simples e não é preciso fazer 

nada, além de executar o aplicativo dentro do arquivo compactado. Feito isso, um 

atalho aparecerá automaticamente na área de trabalho. 

 

A configuração do aplicativo fácil: basta clicar no serviço que deseja usar e fazer login 

como se estivesse em um navegador. O Franz permite ainda o uso de múltiplas contas 

de um mesmo serviço, podendo personalizar o nome de cada aba. Por fim, há 

integração total com o sistema de notificações do sistema. 

 

Opinião do Site 

 

O Franz é um aplicativo para computadores ideal para quem está cansado do excesso 

de janelas e abas de navegadores abertas para diferentes mensageiros. Com suporte a 

dez dos mais populares serviços do mundo, o programa agrupa tudo em uma única 

janela de forma organizada e sem perder funções. 

 

Um dos principais trunfos de Franz é a sua facilidade de instalação e uso. Para 

configurar um serviço, o app utiliza a interface Web de cada serviço, que já é 

conhecida da maior parte dos usuários. Fora isso, há suporte total às funções, com 

exceção do Skype e suas ligações. 



 

A lista de aplicativos suportados, aliás, é bastante satisfatória. Os mais populares do 

Brasil estão lá: WhatsApp, Messenger, Telegram, Skype e Hangouts. Ainda assim, 

alguns apps podem fazer falta para quem prefere o Vibe, ICQ, por exemplo. 

 

Durante nossos testes, o aplicativo funcionou perfeitamente, tanto na troca de 

mensagens como nas notificações. No entanto, é importante que o programa esteja 

aberto para funcionar. Caso contrário, não será possível ver o que seus amigos 

mandaram. Uma desvantagem em relação ao Telegram, mas algo semelhante ao 

WhatsApp Web. 

 

Prós e Contras 

Fácil de usar; 

Boa variedade de serviços; 

Suporte a notificações; 

Gratuito; 

 

Apenas em inglês; 

Não funciona com o app fechado; 

 

Direitos Reservados ao site: 

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/franz.html 




