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Resumo 

Este texto inicia uma discussão sobre o fenômeno das Cidades Digitais, mais 

especificamente acerca das redes de acesso à internet sem fio, com enfoque para as novas 

configurações nas práticas sociais urbanas e nos fluxos de comunicação originados a partir 

da ampliação da presença e da apropriação das tecnologias móveis. Para exemplificar o 

debate, utiliza-se o caso do projeto “Wi-Fi Livre SP”, de São Paulo (SP). Ancora-se em 

pesquisa bibliográfica e documental e na observação assistemática de casos concretos. 

Aponta-se para a reconfiguração do espaço urbano, ampliação de conexão entre o cotidiano 

físico e o ciberespaço por meio de dispositivos móveis e ao favorecimento de fluxos 

comunicacionais multidirecionais pautados pelo interesse coletivo. 
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Introdução 

 Não é novidade que, nos últimos tempos, as tecnologias e a internet têm forçado 

reconfigurações sociais e agregado novas práticas cotidianas urbanas. Sensores e câmeras 

se espalharam pelas cidades na mesma proporção em que dispositivos móveis e aplicativos 

passaram a compor a vida das pessoas. É comum, hoje, a interação por redes móveis 

praticamente durante todo o dia, seja para checar um e-mail ou o trânsito, a previsão do 

tempo, efetuar uma transação bancária ou solicitar um táxi. 

Neste cenário, as redes sem fio de acesso à internet e, principalmente o Wi-Fi, 

passaram a se configurar como um dos mais expressivos fenômenos por integrar a maioria 

das práticas sociais em uma sociedade mediatizada baseada em redes, fluxos e mobilidade. 

Tal discussão origina-se de um movimento maior, ainda pouco discutido pela área de 

Comunicação no Brasil, chamado Cidades Digitais. 

Diversas experiências sobre o conceito têm sido relatadas pelo mundo todo
3
. Já no 

Brasil, foi em 2011 que o Ministério das Comunicações lançou o “Projeto Cidades 

Digitais”. Antes mesmo disso, entretanto, outras iniciativas já avançavam no setor, como os 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo e Jornalista pela Universidade de Marília. É 

membro do Núcleo de Estudos de Comunicação Comunitária e Local – COMUNI, vinculado ao PosCom/UMESP, e aluno 

especial do PPG de Ciências da Comunicação da ECA/USP. E-mail: volpatomarcelo@gmail.com. 
3 Ver, por exemplo, Gonçalves e Ferreira (2012). 
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casos de Piraí (RJ), Sud Mennucci (SP) e Salvador (BA)
4
. Trata-se de um mercado 

promissor e em franca expansão, uma vez considerado seu potencial de US $ 1,5 trilhões 

globalmente, segundo dados da Frost & Sullivan (2013). 

 Este texto pretende situar uma discussão sobre o surgimento de novas práticas 

sociais urbanas no já iniciado processo de digitalização das cidades. Parte-se de conceitos 

sobre “cidades digitais” para enfocar redes de acesso sem fio de tecnologia Wi-Fi. Por fim, 

inicia-se uma primeira abordagem sobre o projeto “Wi-Fi Livre SP”, promovido pelo 

governo municipal de São Paulo e que prevê a operação de acesso móvel livre em 120 

praças da capital paulista. Ancora-se em pesquisa bibliográfica e documental e na 

observação assistemática de alguns casos concretos. 

 

Da Cidade Digital à Cidade Inteligente 

O debate e o movimento de cidades digitais no mundo teve seu início na última 

década do século passado. Após mais de 20 anos, o conceito ainda tem sido usado com 

diferentes significados e nomenclaturas. Fala-se em cibercidade, cidade ciborgue, cidade 

virtual, cidade ubíqua, cidade interfaceada, cidade desplugada, cidade inteligente, cidade do 

conhecimento, cada qual com sua especificidade, desde a tecnologia e a comunicação até a 

urbanização, o clima, o transporte, a energia e os recursos ambientais. 

Naquela época, década de 1990, o termo em voga era “cidades digitais”, 

compreendendo o avanço em relação ao acesso a computadores e internet. Hoje, o conceito 

emergente é “cidades inteligentes”, conforme aponta Lemos (2013, p. 48). Para ele, 

“inteligente refere-se a processos informatizados sensíveis ao contexto, lidando com um 

gigantesco volume de dados (Big Data), redes em nuvens e comunicação autônoma entre 

diversos objetos (Internet das Coisas)”. 

Apesar da flexibilidade conceitual, o que se sabe é que o espaço urbano tem passado 

por transformações importantes decorrentes de vários fatores que incluem, em maior ou 

menor grau, o crescimento da população e a presença, o acesso e o uso de tecnologias da 

informação e comunicação. Para exemplificar, pode-se recorrer à expectativa da 

Organização Mundial da Saúde
5
 (OMS, online) para 2050, quando 7 em cada 10 pessoas 

deverão viver em cidades ou, ainda, aos dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br, 2013, p. 166-182), que mostram que 55% da população com 10 anos ou mais já 

                                                 
4 Ver, por exemplo, Josgrilberg (2009) e Lemos et. al (2012). 
5 Segundo a organização, em 2010, mais da metade da população já vivia em área urbana. Veja mais em: 

http://www.who.int/gho/urban_health/situation_trends/urban_population_growth_text/en/. 
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acessaram à internet e que o celular já está presente em 88% dos domicílios brasileiros. Por 

consequência, novas dimensões de espaços e relações sociais surgem destes novos fluxos 

que compõem a sociedade em rede. Como afirma Castells (1999, p. 488), 

A era da informação está introduzindo uma nova forma urbana, a cidade 

informacional. [...] Por causa da natureza da nova sociedade baseada em 

conhecimento, organizada em torno de redes e parcialmente formada de fluxos, a 

cidade informacional não é uma forma, mas um processo, um processo caraterizado 

pelo predomínio estrutural do espaço de fluxos. 

 

 Na perspectiva de Nam e Pardo (2011, p. 284-286), o conceito de cidade digital 

deve ser apanhado em pelo menos três dimensões: tecnológica, que leva em conta as 

infraestruturas de hardware e software; humana, que integra a criatividade, a inovação, a 

diversidade e a educação; e institucional, que considera a governança e a política. Para os 

autores, uma cidade inteligente pode ter origem e ser construída tanto a partir de ações 

governamentais quanto de mobilização social, mas implica essencialmente na participação 

de todos os setores da sociedade: 

Como pedra angular da cidade inteligente, a governança inteligente implica o 

envolvimento dos vários interessados (especialmente os cidadãos) na tomada de 

decisões e nos serviços público-sociais. A e-governança é a chave para se construir 

uma cidade inteligente trazendo os cidadãos para a iniciativa e mantendo o processo 

de decisão e implementação transparente (NAM; PARDO, 2011, p. 287). 

 

 Além disso, as dimensões de uma cidade inteligente vão além dos hardwares e 

softwares utilizados, da empresa que fornece a tecnologia e de seu sistema operacional, para 

considerarem as possibilidades de incentivo ao desenvolvimento social e econômico e à 

qualidade de vida. Então, as cidades inteligentes podem ser vistas como 

conjuntos de aparelhos pelos quais muitas escalas estão conectadas por múltiplas 

redes que fornecem dados contínuos sobre os movimentos de pessoas e materiais, 

em termos do fluxo de decisões sobre a forma física e social da cidade. No entanto, 

cidades só podem ser inteligentes se existirem funções inteligentes capazes de 

integrar e sintetizar esses dados para algum propósito como forma de melhorar a 

eficiência, a equidade, a sustentabilidade e a qualidade de vida nas cidades (BATTY 

et. al, 2012, p. 2). 

 

Em uma cidade inteligente, são forjados novos fluxos e dinâmicas nos processos 

sociais, nas relações com o espaço urbano, no acesso dos cidadãos aos governos e à gestão 

pública, criando um grande potencial para a transparência, para a participação e para a 

democracia. As novas formas de relacionamento entre as pessoas e os lugares têm se dado, 
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em grande parte, pela conexão gerada entre o ciberespaço e o espaço físico, por meio de 

dispositivos móveis e tecnologias de mobilidade
6
. 

 Neste sentido, as cibercidades podem ser vistas como 

cidades onde as infraestruturas de comunicação e informação já são uma realidade e 

as práticas daí advindas formam uma nova urbanidade. [...] O desafio é criar 

maneiras efetivas de comunicação e de reapropriação do espaço físico, reaquecer o 

espaço público, favorecer a apropriação social das novas tecnologias de 

comunicação e informação e fortalecer a democracia contemporânea (LEMOS, 

2007, p. 123). 

 

 Em última instância, chama-se atenção para o interesse coletivo e o 

desenvolvimento humano e social. Como explica Josgrilberg (2010, p. 169), “o que está em 

jogo é a compreensão de como as tecnologias de informação e comunicação digitais 

urbanas, as URBEtic, estão contribuindo para a construção da cidade mais humana, cidadã, 

participativa e sustentável”. Como mostra um estudo recente da americana Frost & 

Sullivan
7
 (2013, p. 2), uma cidade inteligente integra ao menos cinco de oitos parâmetros, a 

saber: governança inteligente, energia inteligente, edifício inteligente, mobilidade 

inteligente, infraestrutura inteligente, tecnologia inteligente, saúde inteligente e cidadão 

inteligente. 

 Para tentar melhor compreender e sistematizar as cidades digitais, Holanda et. al 

(2006, p. 70-76), elaboraram uma classificação com os níveis de integração urbana ao 

ciberespaço. A tipologia leva em conta tanto aspectos tecnológicos quanto sociais, partindo 

de níveis mais básicos, onde se provê apenas acesso básico às redes digitais, até a 

digitalização total, a “cidade digital plena”, como conceituam os autores.  

 Os três primeiros níveis compõem ainda o “Estágio de habilitação”, cada qual com 

suas características: a) acesso básico: com serviços de Telecom para acesso à internet, mas 

com limitação de pontos de acesso, banda e provedor; b) telecentros: acesso público à 

internet em telecentros, recursos mínimos de acessibilidade, limitação de número de 

telecentros e banda; c) serviços eletrônicos: alguns serviços públicos e privados já em 

ambiente virtual, recursos mínimos de acessibilidade, usabilidade e inteligibilidade, 

cobertura total para acesso público, limitação de banda. 

                                                 
6 Neste aspecto, diferentes aplicativos têm conectado as pessoas e contribuído para esta reapropriação do espaço urbano. 

Com isso, novas práticas têm surgido, como solicitar um táxi (99taxis, EasyTaxi), acessar mapas e driblar o trânsito 

(Google Maps, Waze), encontrar atrações culturais próximas a sua localização (Catraca Livre), informar ocorrências 

urbanas (Liga App), pedir ou oferecer carona (Tripda), colher informações e anotações geolocalizadas (Evernote), 

acompanhar o trajeto e o status do transporte público (AllSubway, Urbanoide), agendar consulta médica (AvalDoc, 

BoaConsulta) ou mesmo para interação (Foursquare, Tinder). 
7 O estudo completo está disponível neste link: 

http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/uvw12372usen/UVW12372USEN.PDF 
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 Os próximos três níveis já caracterizariam os níveis de uma “Cidade Digital”: d) 

pré-integrado: serviços públicos integrados em ambiente virtual, alguns serviços privados 

também estão em ambiente virtual, há recursos de acessibilidade, usabilidade e 

inteligibilidade, há cobertura total para acesso público, não há limitação de banda para 

acesso público; e) integrado: serviços públicos integrados em ambiente virtual, serviços 

privados também em ambiente virtual, integração de comunidades intra-urbanas, novo 

espaço público, quantidade e diversidade significativas de recursos de acessibilidade, 

usabilidade e inteligibilidade, cobertura total para acesso público e individual, sem 

limitação de banda para acesso público e individual; f) pleno: há integração de cidades, 

estados e países, construções inteligentes conectadas, serviços públicos e privados 

totalmente replicados em ambiente virtual integrado, integração de comunidades, novo 

espaço público, recursos plenos de acessibilidade, usabilidade e inteligibilidade, cobertura 

total para acesso público e individual, não há limitação de banda para acesso público e 

individual. 

 Torna-se, então, um desafio abarcar toda a complexidade e os matizes das cidades 

inteligentes em conceitos teóricos. Entretanto, as características mais recorrentes entre os 

autores levam em conta uma infraestrutura capaz de promover o acesso à informação, à 

comunicação e aos serviços públicos, a integração entre as pessoas e entre elas e a gestão 

pública, rumo à qualidade de vida, ao desenvolvimento humano, social, cultural, político e 

econômico. Além disso, espera-se que todo este arcabouço de dados e informações 

coletados sobre o espaço e as atividades sócio-urbanas seja utilizado para melhorar a 

eficiência e promover o uso inteligente dos recursos disponíveis. Neste caso, inteligente 

também incorpora novas dimensões para se tornar “sinônimo de uma cidade na qual tudo é 

sensível ao ambiente e produz, consome e distribui um grande número de informações em 

tempo real” (LEMOS, 2013, p. 48). 

 No Brasil, o Governo Federal, por meio do Ministério das Comunicações iniciou 

uma política pública de inclusão digital com o “Projeto das Cidades Digitais”, instituído 

pela Portaria nº. 376, de 19 de agosto de 2011
8
. Segundo seu próprio texto, o programa 

pretende constituir redes digitais locais de comunicação, promover a produção e oferta de 

conteúdos e serviços digitais e facilitar a apropriação de tecnologias pela gestão pública 

local e pela população. As 80 cidades selecionadas para o projeto-piloto já estão em fase 

                                                 
8 Disponível na íntegra neste link: http://www.mc.gov.br/portarias/24155-portaria-n-376-de-19-de-agosto-de-2011-com-

alteracoes 
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final de implantação da rede, enquanto que, em 2013, outras 262 cidades
9
 foram escolhidas 

para integrar a iniciativa. Entre as ações, está prevista a instalação de pontos públicos de 

acesso livre à internet em espaços de grande circulação. 

 Abrem-se, então, novas perspectivas rumo à ampliação do acesso à internet e à 

inclusão digital, o que tem contribuído para novas configurações nas práticas sociais e 

comunicacionais e em seus fluxos. Apesar do desafio em se levar conexão para todo o 

território de um país continental como o Brasil, as iniciativas já representam avanço neste 

sentido. 

 

A Cidade e o Wi-Fi 

 Neste contexto sócio-tecnológico, começa-se a caminhar para a constituição de 

“territórios informacionais” (LEMOS, 2007, p. 128), no qual a internet, as redes sem fio, 

como o Wi-Fi, a mais popular delas, e os dispositivos móveis adquirem papel essencial. São 

espaços de fluxo de informação multidirecional construídos a partir da conexão criada entre 

o ciberespaço e o espaço urbano
10

. Em última análise, trata-se da utopia da ubiquidade e do 

status “always on”, em alusão à capacidade e possibilidade de uma conexão permanente, o 

tempo todo. 

Não à toa, em 2011, a Organização das Nações Unidas declarou o acesso à internet 

como um direito humano (ONU, 2011). Segundo o texto
11

 do próprio Relatório do “Special 

Rapporteur”, 

Dado que a Internet se tornou uma ferramenta indispensável para se efetivar uma 

série de direitos humanos, combater à desigualdade e acelerar o desenvolvimento e 

o progresso humano, garantir o acesso universal à Internet deve ser uma prioridade 

para todos os Estados. Cada Estado deve, portanto, desenvolver uma política 

concreta e eficaz, em deliberação com indivíduos de todos os setores da sociedade, 

incluindo o setor privado e os Ministérios do Governo, para tornar a Internet 

amplamente disponível e acessível a todos os segmentos da população (ONU, 2011, 

p. 22). 

 

 Além disso, é consenso entre os pesquisadores que os dispositivos móveis, em 

especial os smartphones, serão a principal ferramenta para conexão entre o indivíduo e a 

internet e, inclusive, com a própria sociedade, haja vista a expectativa de sua penetração no 

mundo (BATTY et. al, 2012, p. 4; SANTAELLA, 2013, p. 54). Segundo estimativas do 

                                                 
9 As cidades selecionadas estão disponíveis neste link: http://www.mc.gov.br/formularios-e-

requerimentos/doc_download/1537-resultado-final-municipios-selecionados 
10 Ver Lemos (2007) e Lemos et. al (2012). 
11 Disponível na íntegra em: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf 
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Relatório de Mobilidade da Ericsson
12

 (ERICSSON, 2013, online), até 2019, serão 5,6 

bilhões de smartphones ao redor do mundo. Ademais, espera-se que o fenômeno das redes 

sem fio de internet como o Wi-Fi alcance, em curto de espaço de tempo, a mesma 

proporção da expansão da banda larga. Dados de 2004 apontam para mais de 60 milhões de 

hotspots no mundo todo (BAR; GALPERIN, 2005, p. 293). Mas, devido à atual facilidade 

para se instalar um roteador Wi-Fi, torna-se praticamente impossível mensurar um dado 

confiável. 

 Em suma, pelo menos 9 fatores favorecem este cenário: a) advento e crescimento de 

tecnologia de redes sem fio e Wi-Fi; b) acessibilidade financeira para esta tecnologia; c) 

ausência de legislação que regule redes Wi-Fi; d) crescimento do acesso à internet; e) 

incentivo e crescimento de uso de celulares e outros dispositivos móveis; f) interesse, por 

diferentes motivações, dos governos em ampliar o acesso à rede (Plano Nacional de Banda 

Larga
13

, Projeto Cidades Digitais, Redes Municipais Sem Fio etc.); g) facilidade técnica 

para se criar um hotspot e contribuir para a constituição de uma rede sem fio colaborativa; 

h) aceitação e penetração da tecnologia Wi-Fi nos diferentes dispositivos, desde 

smartphones a notebooks e computadores de mesa; i) interesse crescente por parte dos 

atores sociais em acessar e participar de fluxos de comunicação multidirecionais como o 

promovido pela internet e suas redes. 

 Neste contexto, os novos fluxos multidirecionais de informação, construídos, em 

parte, graças às possibilidades das tecnologias de comunicação (TICs) e aos ambientes 

conectados por redes, começam a construir novos espaços urbanos e novas práticas sociais 

nos quais o acesso a redes sem fio de internet adquire importante papel. Fala-se, aqui, da 

possibilidade de se romper o clássico modelo midiático em que o poder de comunicar está 

sob o domínio de grandes corporações, que privilegia a interação conteúdo-consumo, para 

se assumir, então, modelos baseados na interação do conteúdo, incentivados pela liberdade 

de comunicação proporcionada pelo acesso a plataformas e redes e facilitados pela conexão 

móvel à internet e pelo crescente número
14

 de adeptos a redes de conversação. 

 O mesmo espaço urbano também tem sido testemunha de agregações solidárias, de 

interesse coletivo, capitaneadas por redes de mobilização social e popular, que evidenciam 

reconfigurações no campo comunicacional, principalmente no que diz respeito ao acesso e 

ao fluxo de informações. 

                                                 
12 Disponível na íntegra em: http://www.ericsson.com/res/region_RLAM/press-release/2013/2013-11-11-mobility-po.pdf 
13 Ver: http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-banda-larga-pnbl 
14 Segundo dados da comScore (2014), o brasileiro destinou a maior parte (36%) de seu tempo na internet navegando em 

sites de redes sociais, em 2013. 
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Há, a título de exemplificação, a interação conversacional construída, por meio das 

redes sociais, para a efetivação das grandes manifestações civis que se iniciaram no Brasil 

em junho de 2013, em que se evidenciou a existência de “outra comunicação em curso que 

vem fazendo a diferença há anos, mas que agora ganha novas formas de expressão e 

capacidade de democratizar conteúdos por meio do empoderamento das tecnologias que 

facilitam as conexões e a formação de novas redes” (PERUZZO, 2013, p. 91). Outro 

movimento que obedece à mesma lógica de fluxos de informações teve início durante a 

Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Chamada #vaiterwifilivre, a ação convida a população 

a liberar o acesso da internet de seu celular ou modem residencial, durante os jogos. 

Segundo a página do movimento no Facebook
15

, a campanha alcançou mais de 220 

hotspots livres em seu primeiro dia. 

Além de se configurar como um território de acesso móvel à informação, a cidade 

tem se constituído como o principal local de lutas sociais (CORRÊA, 2007, p. 80). Novas 

práticas e novas lógicas passam a ser, então, forjadas com apoio das novas tecnologias 

digitais, ancoradas nos fluxos multidirecionais (todos-todos) permitidos graças àquilo que 

Lemos (2007, p. 125) chamou de “mídias de função pós-massiva”
16

, que funciona a partir 

de redes pelas quais todos podem produzir informação, se conectar, interagir e compartilhá-

la, independente de onde estiver, bastando um dispositivo móvel e uma conexão sem fio a 

um hotspot. Como bem explica Elizabeth Saad (2014, p. 233), “o que vemos é um 

ciberespaço que abriga simultaneamente a diversidade e o pessoal, sem conflitos, em 

convivência, compartilhando fluxos de informação totalmente sob controle dos 

participantes”. 

Nesta perspectiva, as redes Wi-Fi adquirem papel central uma vez que 

A cibercultura instaura assim uma estrutura midiática ímpar (com funções massivas 

e pós-massivas) na história da humanidade onde, pela primeira vez, qualquer 

indivíduo pode produzir e publicar informação em tempo real, sob diversos 

formatos e modulações, adicionar e colaborar em rede com outros, reconfigurando a 

indústria cultural (LEMOS, 2007, p. 126). 

 

 No cerne da questão, então, estão as redes de acesso sem fio projetadas para as 

cidades. Segundo Josgrilberg (2009, p. 26), o assunto envolve várias dimensões das quais 

parecem ser fundamentais os seguintes pontos: a) comunidade: implica na participação e no 

envolvimento da comunidade na organização do projeto, o que pode ser dar por meio de 

                                                 
15 Acesso em: https://www.facebook.com/vaiterwifilivre 
16 O modelo também foi por nós discutido sob o ponto de vista das rádios comunitárias (PERUZZO; VOLPATO, 2010). 

Segundo Lemos (2007, p. 126), tais emissoras podem desempenhar funções pós-massivas ao promoverem processos de 

conversação, de troca multidirecional de mensagens entre atores sociais, enfim, de comunicação. 
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comitês locais, por exemplo; b) governança: entendida como a série de princípios que 

norteiam a gestão e tomada de decisões no projeto, a participação dos interessados, além de 

sua transparência; c) infraestrutura: relaciona-se aos hardwares e softwares necessários para 

implantar a rede, incluindo dimensões como área de cobertura, tecnologia do sinal (Wi-Fi, 

WiMAX, Wi-Mesh, cabo etc.), configuração dos pontos de acesso e suas localizações, 

qualidade e capacidade do sinal; d) modelo de negócio: entendido como a forma de gestão 

adotada para o projeto (privado, público, franquia, empresa-ancôra ou comunitário). 

 

São Paulo e o projeto Wi-Fi Livre SP 

 Com população estimada em 11,8 milhões para 2013 (IBGE, 2013, online), a cidade 

de São Paulo é considerada a mais populosa de todo o hemisfério sul. Conta com área de 

1.521 km
2
 e PIB de 477 bilhões, o que representa 35% do PIB do Estado todo (SEADE, 

2011, online). Sede da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo 

(BM&FBovespa), o município figura entre as cidades mais ricas do mundo. 

 Em operação na cidade, o “Wi-Fi Livre SP” (wifilivre.prefeitura.sp.gov.br) integra o 

projeto Praças Digitais e prevê o serviço de internet sem fio e gratuita, via tecnologia Wi-Fi, 

em 120 hotspots divididos pelas regiões do município: 36 na Zona Leste, 28 na Zona Sul, 

23 no Centro, 18 na Zona Norte e 15 na Zona Oeste, conforme figura 1. O acesso é livre, 

sem necessidade de cadastro, bastando que o usuário selecione a rede identificada e efetue a 

autenticação. 

 

Figura 1 – Mapa dos 120 hotspots do projeto “Wi-Fi Livre SP” 
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 A partir do edital de pregão nº 8.006/2013, a PRODAM – Empresa de Tecnologia 

da Informação e Comunicação do Município de São Paulo, sob coordenação da Secretaria 

Municipal de Serviços, selecionou as empresas WCS e ZIVA Tecnologia para instalação, 

manutenção e suporte do serviço. O valor total do contrato com as duas empresas é de R$ 

27,5 milhões para três anos de contrato. Além disso, a prestação do serviço custa, em 

média, R$ 6,4 mil por mês, para cada praça, para a prefeitura. 

 Por meio dos 120 pontos, o programa pretende atender 11.775 usuários ao mesmo 

tempo, a uma velocidade de 512 Kbps efetivos para download e upload. A promessa é que 

o serviço opere em todas as praças integrantes até o final de 2014. Até o início de julho, 

segundo o portal oficial do projeto, apenas 21 estavam em operação e 24 em fase de 

implantação. Os outros 75 pontos ainda não saíram do papel. 

 Como mostra a figura 1, a distribuição dos pontos fica, então, da seguinte forma: a) 

Central: MASP e Parque Trianon, Praça Don Orione, Parque da Luz, Largo do Cambuci, 

Praça Dom José Gaspar, Praça Rotary, Praça Roosevelt, Parque da Aclimação, Praça da 

Liberdade, Largo do Arouche, Vale do Anhangabaú, Praça Ramos de Azevedo, Praça da 

Bandeira, Largo do Paissandu, Praça da República, Praça Marechal Deodoro, Largo Santa 

Cecília, Largo São Bento, Pateo do Collegio, Praça do Patriarca, Parque Dom Pedro II, 

Mercado Municipal, Praça da Sé; b) Zona Leste: Praça São Luis do Curu, Praça General 

Humberto de Sousa Mello, Largo da Concórdia, Praça Ciro Pontes, Praça Kantuta, Praça 

Silvio Romero, Praça São João Vicenzotto, Praça Vicente Falcetta, Praça Sampaio Vidal, 

Praça do 65 / Pombas Urbanas, Praça do Terminal Metalúrgicos, Praça 1º de Maio, Praça 

Giovani Fani, Praça do Mercado Municipal de Guaianases, Praça Cecília Marques de 

Araújo, Parque Santa Amélia, Praça Jaguamitanga, Parque Chico Mendes, Praça na rua das 

Alamandas, Praça na rua Gregório Ramalho, Praça Brasil, Parque Raul Seixas, Praça 

Augusto de Domingues Alves Maia, Praça Dilva Gomes Martins (Cohab 1), Parque Linear 

Tiquatira, Largo do Rosário, Praça da Conquista, Praça Oslei Francisco Borges, Praça 

Felisberto Fernandes da Silva / Largo São Mateus, Praça Osvaldo Luis da Silveira, Praça 

Craveiro do Campo, Praça Padre Aleixo (do Forró), Praça Fortunato da Silveira, Praça 

Padre Damião, Parque Ecológico da Vila Prudente, Praça Torquato Plaza; c) Norte: Largo 

do Japonês, Praça das Monções, Praça Marco Antonio Primon Maestri, Praça na rua 

Imbiraiaras, Largo da Matriz da Freguesia do Ó, Praça Doutor João Batista Vasques, Praça 

Mariquinha Sciascia, Praça da Cultura, Praça Vigário João G. de Lima, Praça Fuad H. 

Smaire, Praça João Boldo, Praça 14º Área, Praça Vereador Antonio Sampaio, Parque 
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Domingos Luis, Praça Nossa Senhora dos Prazeres, Praça Oscar da Silva, Praça Novo 

Mundo, Praça Lourenço de Bellis; d) Oeste: Praça Conde Francisco Matarazzo, Praça Gen. 

Porto Carreiro, Praça Cornélia, Praça Zilda Natel, Parque Orlando Villas Bôas, Praça Elis 

Regina, Parque Alfredo Volpi, Parque Raposo Tavares, Praça Wilson Moreira da Costa, 

Praça Eng. Noriwuki Yamamoto, Praça do Por-do-Sol, Praça Arlindo Rossi, Praça Benedito 

Calixto, Largo da Batata; e) Sul: Parque da Independência, Largo de Moema, Praça Santa 

Rita de Cássia, Largo Dona Ana Rosa, Praça do Arariba na Rua Canabá, Praça João Tadeu 

Priolli, Parque Santo Dias, Campo do Palmeirinha, Praça Escolar, Calçadão da Casa da 

Cultura, Praça João Beiçola, Praia do Sol, Praça Bacharel Fernando Braga Pereira da 

Rocha, Praça Alexandre Francisco Rebouças, Largo Santa Ângela, Centro de Convivência 

Educativo e Cultural de Heliópolis, Praça Dirceu de Castro Fontoura, Praça Alfredo Egydio 

de Souza Aranha, Parque Nabuco, Polo Cultural do Jardim Ângela, Praça do Largo de 

Piraporinha, Praça do Feirão São Luis, Aldeia Tenonde-Porã, Praça Julio César de Campos, 

Praça João Adão e Praça Jacó Reimberg Filho, CDC Campo Belo, Praça Tuney Arantes, 

Praça Floriano Peixoto. 

 Em 30 de junho, o jornal Folha de S.Paulo (PREFEITURA DE..., 2014, online) 

publicou o resultado de um teste em 18 praças em que o serviço já funcionava, na época. 

Segundo a reportagem, assinada por Alexandre Aragão, o resultado foi positivo apesar de 

algumas redes ainda carecerem de alguns ajustes. O teste concluiu que em cinco hotspots, o 

desempenho foi insatisfatório, mas em outros seis, foi além do prometido. Dois deles não 

funcionaram. 

 Do ponto de vista de distribuição e disposição, os 120 pontos se dividem de forma 

bastante uniforme pelas regiões e pelo centro, contemplando os 96 distritos do município. 

Além de hotspots em locais como o Museu de Arte de São Paulo – MASP, na Avenida 

Paulista, e o Mercado Municipal, na região central, que acabam atuando como ponto 

turístico, a grande maioria dos pontos estão em praças, parques, largos, centros esportivos e 

calçadões dos diferentes bairros da cidade. Há ainda destaque para um centro cultural na 

comunidade de Heliópolis e a aldeia indígena Tenonde Porã. Privilegia-se, então, o 

atendimento à própria população em detrimento aos turistas ou público corporativo. 

Recupera-se, então, as quatro dimensões apontadas por Josgrilberg (2009), em uma 

tentativa de avançar com o debate e a análise sobre o projeto Wi-Fi Livre SP. Para ele, um 

projeto de rede municipal sem fio deve envolver e articular aspectos como comunidade, 

governança, infraestrutura e modelo de negócio, o que discutimos a seguir. 
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A Secretaria de Serviços da Prefeitura realizou consultas públicas tanto para discutir 

as especificações técnicas do projeto, quanto para debater políticas de privacidade para o 

uso da rede. Em uma delas, observa-se a participação de empresas de telecomunicações e 

de três profissionais do setor. Desconhece-se então, participação e envolvimento da 

comunidade nas diferentes fases do processo, assim como não se observou a mobilização de 

entidades como associações de bairro, comitês locais, universidades, organizações não 

governamentais, atores sociais em geral e outros segmentos sociais. 

Sob o aspecto de governança, o projeto é uma iniciativa do Governo Municipal que, 

gerindo recursos públicos, oferece serviço de acesso livre à internet sem fio, sem limite de 

tempo de conexão, a todo e qualquer cidadão. Entretanto, não se observa a transparência 

como um de seus pilares, nem a criação de mecanismos para mobilização das comunidades 

para participação nos processos de deliberação, planejamento e tomada de decisões na 

escolha da localização dos hotspots, fornecedores e tecnologia empregada, por exemplo. 

Sobre o aspecto da infraestrutura, todos os pontos utilizam tecnologia Wi-Fi, são 

instalados em áreas externas como praças, pontos turísticos, parques, áreas e locais de 

trânsito público, tanto em regiões centrais quanto em localidades nos diferentes bairros do 

município. A conexão esperada é de 512 Kbps, disponível 24 horas por dia, sem limite de 

tempo de uso para cada usuário e há condições para acesso a partir de qualquer dispositivo 

com tecnologia Wi-Fi, como smartphone, tablete, notebook, desktop etc. A área de 

cobertura abrange todo o parque ou praça, mas o edital prevê uma abrangência mínima para 

cobertura que pode chegar à metade da área total, em alguns casos. 

O modelo de negócio adotado aproxima-se ao de “empresa-âncora”, uma vez que, 

por meio de pregão, a prefeitura contratou duas empresas para oferecer a instalação, 

manutenção e suporte do serviço. O Governo Municipal se torna, então, cliente da WCS e 

da ZIVA Tecnologia, empresas vencedoras do processo licitatório, que lhes garante período 

contratual de três anos. 

Por fim, cabe dizer que apesar de, até o momento, o projeto ter capacidade máxima 

para menos de 1% da população do município, já representa um avanço rumo à 

digitalização da cidade. Se comparada à tipologia de Holanda et. al (2006, p. 70-76), ainda 

com tais iniciativas, São Paulo se classificaria nos níveis mais básicos, ainda no estágio de 

habilitação. 
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Considerações 

 De fato, tanto discussões teóricas quanto experiências concretas parecem apontar 

para uma reconfiguração dos espaços urbanos e de seus fluxos e dinâmicas, principalmente 

a partir das possibilidades criadas pela internet e pelas tecnologias móveis. A conexão à 

web por meio de redes Wi-Fi distribuídas pela cidade parece contribuir de forma decisória 

para a criação de novas experiências sociais e comunicacionais. Além das redes livres, uma 

conexão sem fio pode, hoje, ser encontrada facilmente em livrarias, pontos turísticos, 

restaurantes, cafés, praças de alimentação e etc., e atuar como ponto de interconexão entre o 

cotidiano físico e o cotidiano no ciberespaço. Há ainda as redes 3G e 4G e também redes de 

Wi-Fi oferecidas pelas operadoras a seus clientes de planos “pós-pagos”. 

 O ambiente favorece, então, fluxos multidirecionais de comunicação que rompem o 

velho e centralizado modelo midiático para construir e reconstruir uma sociedade 

mediatizada, com suporte em plataformas e redes de tecnologias móveis abertas ao acesso 

ubíquo, à interação e à produção e disseminação de conteúdos pautados pelo próprio 

interesse coletivo. 

 Apesar de seu pioneirismo na cidade, o projeto Wi-Fi Livre SP não foi capaz de 

criar mecanismos para envolver os diferentes segmentos da sociedade, como universidades, 

associações de bairro e comitês locais, criando uma ação de gestão centralizada que poderá 

resultar na baixa participação/adesão da população em geral, ao menos em uma fase inicial. 

Por outro lado, ao conectar praças e parques ao ambiente das redes do ciberespaço, a ação 

contribui para configuração de um novo sistema midiático, incentivando o empoderamento 

das tecnologias, ampliando as possibilidades de acesso e criando opções de livre interação e 

conteúdo por meio de plataformas e redes de conversação. 

 Há, também, que se considerar a importância da participação das diferentes 

instâncias de Governo na ampliação do acesso e na capacitação para usos e apropriações da 

internet, das novas tecnologias e de suas plataformas. Na mesma proporção, ao lado das 

cidades inteligentes, parecem emergir questões sobre cibercidadania, governo aberto e 

sobre as atuais práticas de interação, produção e consumo de informações, que merecem ser 

melhor investigadas. 
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