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� 120 praças e parques WiFi Livre SP implantados:

– 1º praça em jan/2014 (Pateo do Collegio)

– 120ª praça em abr/2015, atingindo-se quase 300% 

da META 73¹

– Abrangência: 96 distritos e 32 Subprefeituras

Programa WiFi Livre SP 

O Programa WiFi Livre SP vem apresentando reconhecido sucesso na oferta 
de acesso gratuito à internet em praças e parques municipais 
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� Oferta de conexão de 512 Kbits/s por usuário 

– 50 a 250 usuários simultâneos

– Cobertura de 70% (praças) e 50% (parques)

� 2,5 Milhões de acessos mensais, com média de:

� 20 mil acessos por praça/mês

� 85 mil acessos por dia em toda cidade

1 Meta 73 -Implantar 42 áreas de conexão WiFi aberta, com qualidade e estabilidade de sinal (PROGRAMA DE METAS 2013-2016)

Zona Norte: 18

Zona Leste: 36

Zona Sul: 28

Zona Oeste: 15

Centro: 23



A expansão do Programa WiFi Livre SP deverá se dar por meio de parceria 
com iniciativa privada

DEMANDA POPULAR

� PMSP tem recebido frequentemente 

demanda por:

– Expansão dos espaços WiFi Livre SP

– Revitalização de praças municipais¹

EXPANSÃO do WiFi Livre SP

� Modelo de Negócio em estudo envolve:

– Contrapartidas do parceiro privado:

� Oferta e gestão de WiFi Livre

� Intervenções para requalificação dos 

espaços públicos 

– Exploração da marca pelo parceiro privado 
obedecidas as diretrizes municipais 
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INTERESSE PRIVADO

1 Levantamento realizado durante o Ciclo Participativo de Planejamento e Orçamento através da plataforma Planeja Sampa
2 A depender dos estudos de viabilidade. 

� Constante procura junto à sobre PMSP 

para adoção de espaços WiFi Livre SP por 

empresas de:

– Telecomunicações

– Instituições financeiras

– Bens de consumo
120² novas localidades até 2017

obedecidas as diretrizes municipais 

� Exposição de mídia Out of Home

� Publicidade Mobile



Programa envolverá também diversas intervenções para requalificação dos 
espaços públicos municipais

Intervenções 
Tecnológicas

Intervenções 
Artísticas

Intervenções 
Paisagísticas
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Intervenções 
Utilitárias

Intervenções 
Recreativas

Intervenções 
Sociais



Plano de expansão já prevê diretrizes mínimas e sua estruturação será 
complementada com informações coletadas em Consulta Pública

� Compromisso de ao menos 01 nova localidade por Subprefeitura

� Expansão em regiões com baixo acesso à Internet

� Foco em espaços públicos municipais  externos

Definição de 
Localidades

Diretrizes Mínimas Estabelecidas
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Modelo de 
Negócio

� Contrapartida do parceiro privado sem transferência de recursos

� Definição de lotes com localidades de maior e menor atratividade juntas

� Utilização da legislação vigente¹

� Existência de mecanismos de monitoramento de qualidade

1 LEI Nº 14.223/2006; Decreto 52.062/2010; Decreto nº 40.384/2001; Decreto nº 41.606/2002



Apoio na avaliação dos 
impactos urbanísticos 

das intervenções

Estímulo à iniciativa 

municipal Praças Mais 

Cuidadas

A Secretaria de Serviços coordena o projeto em parceria com diversos 
agentes da Administração Municipal

Gestão do Programa de Expansão do 
WiFi Livre SP por meio de parceria com a 

iniciativa privada

Gestão do Programa de Expansão do 
WiFi Livre SP por meio de parceria com a 

iniciativa privada

GOVERNANÇA INTERSECRETARIAL

SES

SMDU
Vice 

Prefeita
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Plataforma Gestão 
Urbana

Apoio na priorização e gestão 
de praças para o Programa

Engajamento das comunidades 

locais
Apoio na priorização e gestão 
de parques para o Programa

Programa de 
expansão WiFi 

Livre SP

SMDU

SVMASMSP

Prefeita



A expansão do Programa WiFi Livre SP ocorrerá em 03 etapas 

� Engajamento da sociedade 
civil na expansão do projeto:

– Sugestão de Localidades

– Melhor uso do espaço 

� Priorização das novas 
localidades:

– Consulta Pública, além da 

demanda popular junto à  

SES/SMSP/SVMA, e 

Consulta Pública
(Nov-Dez)

Expansão e 
Requalificação
(1º Sem/2016)

Projeto Piloto
(Jan/16)

� Outras Localidades:

– Instalação, manutenção e 
gestão de sinal WiFi 

– Inclusão de 
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– Melhor uso do espaço 

público 

� Envolvimento da iniciativa 
privada nas discussões sobre 

possíveis modelos de parceria 

SES/SMSP/SVMA, e 
Centro Aberto

� Projeto Piloto: ao menos 10   
novos espaços WiFi Livre SP 

– Chamamento Público 
para instalação e gestão 

de sinal WiFi 

– Inclusão de 

requalificação de espaços 
WiFi Livre SP

� Chamamento(s) Público(s) 
para seleção de futuros 

parceiros privados



Consulta Pública visa dar transparência ao processo e engajar ao máximo a 
população 

Consulta Pública

� Período de 45 dias

� 02 Atos Públicos:

– 18/Nov/15: Lançamento

– Dez/15: Debate sobre 

Intervenções e Modelos 

de Parcerias

8

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wifi/

� Cadastro Voluntário de 

agentes promotores de 

intervenções urbanas

� Contribuições por meio da 

plataforma Gestão Urbana 



Obrigado! 
consultawifi@prefeitura.sp.gov.br


