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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 

– Abrangência: 96 distritos e 32 Subprefeituras 

 

 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) 

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  

Zona Norte: 18 

Zona Leste: 36 

Zona Sul: 28 

Zona Oeste: 15 

Centro: 23 
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A expansão do Programa WiFi Livre SP se dará por meio de parceria com 
iniciativa privada 

DEMANDA POPULAR 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSE PRIVADO 

 Prefeitura tem recebido frequentemente 

demanda por: 

– Expansão dos espaços WiFi Livre SP 

– Revitalização de praças municipais¹ 

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 

EXPANSÃO do WiFi Livre SP 

 Modelo de Negócio em estudo envolve: 

120² novas localidades até 2017 

– 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  

 Exposição de mídia Out of Home 

 Publicidade Mobile 
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Metodologia de priorização conta com critérios objetivos, que incluem 
demanda popular altamente observada na Consulta Pública 

95 Sugestões 
+1600 apoios² 

METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO¹ 

1. Análise Multicriterial em elaboração 

2. Até 14/dez/15, com alguns apoios pendentes de confirmação de email 

Diretrizes 
Mínimas 

Critérios de 
Pontuação 

  Ao menos 01 nova localidade por Subprefeitura (32 Subprefeituras) 
  Maior ênfase nas periferias da cidade, com baixo acesso à internet 

Demanda Popular: Consulta Pública e outras demandas  

Necessidades Sociais:  
 Índices de criminalidade , de acesso à internet, IDH, renda per capita 
Proximidade a equipamentos públicos culturais, de saúde, educação, etc. 

   Atratividade Comercial: locais de grande circulação e de alta frequência 
de atividades    

COMPOSIÇÃO 
DE LOTES 

1 

2 

3 

1 
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Programa envolverá intervenções para requalificação dos espaços públicos 
municipais 

Intervenções 
Tecnológicas 

Intervenções 
Utilitárias 

Intervenções 
Recreativas 

Intervenções 
Paisagísticas 

Intervenções 
Sociais 

Intervenções 
Artísticas 
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Foram estabelecidas diretrizes para guiar as propostas de Intervenções,  que 
se somarão às sugestões recebidas na Consulta Pública 

Ocupação dos espaços públicos: Instalar de equipamentos que 
incentivem a permanência da população nas praças/parques 

Integração com a comunidade: Desenvolver mobiliários e outras 
intervenções alinhadas ao uso dado pela população local 

Perenidade da transformação: Garantir a continuidade do uso dos 
espaços independente dos prazos das parcerias 

Conexão com o projeto: Alinhar ao máximo as intervenções com os 
conceitos de conectividade e liberdade reconhecidos no WiFi Livre SP 

Diretrizes para 
Propostas de 
Intervenção  
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Modelos de Parceria também estão sendo discutidos   

Modelo de Negócio 

 Composição dos lotes com localidades de  

maior e menor atratividade juntas 

 Contrapartidas do parceiro privado não 

preveem transferência de recursos 

 Utilização da legislação vigente para 

exposição de marca dos parceiros 

 Existência de mecanismos de 

monitoramento de qualidade 

 Estabelecimento de critérios claros de 

seleção de parceiros 

 Indicação prévia de quantidade mínimas de 

intervenções por localidade 

 Em praças e áreas verdes será permitida a 

colocação de 1 (uma) placa a cada 1.500m² 

com dimensões: 

 0,6m de largura 

 0,4m de altura  

 Afixada à altura 

máxima de 0,5m 

 Existem diretrizes adicionais da CPPU para 

exposição de marcas em caráter temporário 

durante eventos em espaço público (ex. 

Shows) 

 Outros modelos de ativação requerem 

aprovação da CPPU e devem ser discutidos 

de maneira prévia 
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Próximos Passos 

 Encerramento da Consulta Pública em 04/jan 

 

 Janeiro/2016: 

– Conclusão do estudo de Priorização das localidades  

– Lançamento de Projetos-Piloto  envolvendo: 

 Oferta e manutenção de serviço WiFi Livre SP 

 Oferta e manutenção de serviço WiFi Livre SP em 

conjunto com requalificação os espaços públicos 



Obrigado!  

 consultawifi@prefeitura.sp.gov.br 


