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                             MKT TECNOLOGIA DO BRASIL           

 

 
Os equipamentos TemWiFi (tecnologia da informação e 
comunicação - TIC) tem aplicação para o uso em cidades 
inteligentes e a MKT Tecnologia foi premiada pelo “Movimento 
100 Open StartUps” ficando no TOP10  nesta categoria. 

 

Os equipamentos TemWiFi nas suas versões Server, Veicular e PoE podem ser usados em 

conjunto para trazer benefícios para toda a comunidade que integra esta cidade 

inteligente. Nossas soluções viabilizam a coleta e entrega de dados, metadados e 

informações usando o conceito de Edge Computing, ou seja, de forma independente da 

rede Internet pública. 

Nossa inovação, o TemWiFi, coleta, armazena e disponibiliza INFORMAÇÕES e estas ficam 

acessíveis na rede WiFi mesmo SEM CONEXÃO COM A INTERNET. 

A infraestrutura das cidades pequenas é bem limitada, assim como os orçamentos das 

prefeituras e demais entes públicos. 

As informações de TRANSPARÊNCIA poderiam, por exemplo, estar disponíveis a todos os 

moradores na principal praça da cidade. 

O TemWiFi é diferente de tudo o que existe, ele é um 

servidor de Internet completo: 

           

O TemWiFi é a inovação® que une os mundos On-Line e Off-Line, O2O. 

®INPI 1020140021710 
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Como funciona o TemWiFi: 

Seu munícipe ou turista se conecta ao TemWiFi, uma rede WiFi aberta  

           
 

O usuário recebe as informações que estão instaladas dentro do TemWiFi 
 

 
 

  
 

Após o aceite das condições de uso seu ele é levado para um site pré-determinado 
 

  E você ainda pode  
coletar os dados dos clientes, 
determinar a velocidade da 
Internet a ser utilizada e o 
tempo. 
 
Também fornecemos uma 
série de relatórios. 
 
 
 
Mais informações a seguir. 
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Cidades Inovadoras - WiFi.tur.br – componentes 

2xTemWiFi Server  
+ poste 
+ energia 
+ Internet 
+ segurança 

 

6xAP genérica  
para aumentar a cobertura WiFi 
+ poste 
+ energia 
+ segurança 

 
 

Conteúdo Geolocalizado: TemWiFi Server + Aps WiFi genéricas 
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Conteúdo Geolocalizado: Na TemWiFi norte deve ser instalado conteúdo local com 

informações sobre o que há nas proximidades. Da mesma forma se faz com a TemWiFi sul. 

Em ambas se informa que, no outro sentido, há uma TemWiFi com informações 

complementares e com um mapa completo da cidade. 

É um você está aqui, que sabe realmente onde você está! 

É recomendado ter conteúdos em Inglês e Espanhol também instalados nos TemWiFis. 
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O município também pode utilizar o TemWiFi, abastecido com conteúdos educacionais, nas 

escolas municipais e no transporte escolar. 

Outro benefício social que pode ser criado é a disponibilização de Internet gratuíta para a 

população. 

Exemplo: Durante os dias úteis a prefeitura disponibiliza 5 Mbits da sua banda larga para o 

TemWiFi distribuir na praça próxima a sua sede. Durante os finais de semana, de forma 

automatizada, o TemWiFi libera 95% da banda da prefeitura, (quando a internet está 

ociosa) para a população. 

Empresas privadas também podem se engajar na criação de uma grande rede WiFi 

municipal, o TemWiFi libera parte da banda larga para a população em troca de exibir 

publicidade e dos dados de contato destes usuários. 
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         TemWiFi Advanced Server:  

Um equipamento que controla vários outros, com o TemWiFi Server  

você atualiza e confere novos recursos para sua rede WiFi 

 

O TemWiFi controla e libera todas as conexões: 

 
 

      Assim todos os clientes, dos diversos equipamentos WiFi terão a mesma 

experiência de acesso às promoções e informações instaladas no TemWiFi. 

 

Matérias sobre o TemWiFi Server: www.youtube.com/watch?v=t-KwfMM1eBs  

www.baguete.com.br/noticias/24/03/2017/resort-grand-oca-wi-fi-com-mkt 
www.feevale.br/acontece/noticias/mkt-tecnologia-do-brasil-conquista-novo-cliente-na-vertical-turismo   
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 TemWiFi VEICULAR: Trata-se de um equipamento fisicamente menor que o 

TemWiFi padrão e com conector automotivo, para ser utilizado no transporte público. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Central de Entretenimento  

Os passageiros encontram jogos, informações e vídeos 
que  funcionam mesmo sem a Internet 4G. 

Central de Entretenimento  

 
 

Sugestão de configuração: 

Item Descrição dos Equipamentos 

1.5 Locação do equipamento TemWiFi versão Advanced c/ 1 Gb de HD  

1.7 WiFi SSID NOME.TemWiFi.com.br+acesso ao Central.TemWiFi.com.br 

1.8 Splash Page padrão com: logo + promoção+ termos de uso 

2.9 Conversor DC-DC 12/24 volts, RTC, conector automotivo 

2.10 Troca para caixa hermética com chave e tampa interna acrílica 

 

Estamos implantando o TemWiFi em 100 coletivos no sul do Brasil. Equipamentos já em 

funcionamento no RS, SC e SP. 

 

Matérias: 

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2015/12/colunas/observador/474775-coluna-do-ritter.html  

http://www.feevale.br/acontece/noticias/mkt-tecnologia-do-brasil-viabiliza-acoes-de-marketing-em-onibus  

Vídeo TemWiFi padrão + 4G + 12v. www.youtube.com/watch?v=tdY1s_xPGE8  

 
 

Comparativo  de tamanho 
TemWiFi Padrão e Veicular 

 
Vídeo com os 

procedimentos de 
instalação do 

equipamento: 
https://youtu.be/gIqaf5QqPI0   
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TemWiFi Veicular IoT Gateway  

Problemas: 

- Alto custo atual com diferentes fornecedores para coleta e transmissão dos dados coletados dos ônibus. 

São várias placas, interfaces e pacotes de dados. 

- Perda de passageiros para novas ofertas de transporte via aplicativos e transporte irregular. 

- Aumento dos custos com a frota, novos editais exigindo instalação de acesso WiFi e GPS. 

Soluções: 

Desenvolver o TemWiFi Veicular IoT Gateway: com 2 modens 4G para conectar com a telemetria 

(computador de bordo), GPS, câmeras de segurança, sensor de pressão dos pneus e dados da bilhetagem 

eletrônica. 

Fornecer ao passageiro um melhor serviço, pela mesma tarifa, com os acessos a Central de Entretenimento 

e o acesso à Internet. 

 
Novidades deste desenvolvimento:  
 
Segundo modem 4G (capaz de suportar as altas temperaturas do verão brasileiro), interações via Bluetooth 
e o módulo GPS. 
 
Com GPS e múltiplas operadoras e modens 4G. Poderemos avisar o passageiro, via Bluetooth, que sua 
parada é a próxima ou se aproxima! 
 
TemWiFi Veicular IoT Gateway: Um ônibus equipado com este equipamento poderá reunir informações 
dos sensores IoT instalados em diversos pontos da sua rota, além das informações do próprio ônibus 
(sensor na pressão dos pneus, telemetria) 
Por exemplo: este ônibus parado no semáforo poderia fazer o download das fotos que o "pardal" mais 
próximo produziu naquele dia ou período de tempo. 
Da mesma maneira outros equipamentos do mobiliário urbano com sensores IoT para avisar que precisam 
de manutenção. 
 
Parcerias:  
 
A Rede Pampa se mostrou interessada em fornecer conteúdos multimídia para manter nossa Central de 
Entretenimento abastecida e atualizada. Temos contrato com a Parks.ind.br para produzir nossos 
equipamentos em escala industrial. 
 
Acreditamos que várias empresas de transporte público, com as quais já temos relacionamento, se 
interessarão em utilizar este nosso protótipo e auxiliar no seu desenvolvimento.  
A vantagem de implementar o protótipo em diversas empresas é a de experimentar realidades diferentes e 
desenvolver integrações com um número maior de fornecedores e sistemas. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O EQUIPAMENTO TEMWIFI:  

 
Três formas de identificação: Cadastro, TemWiFi Rede e Facebook para atender a legislação do Marco 
Civil da Internet. 

 

 

As duas primeiras rodam dentro do 
TemWiFi e não precisam de uma 

conexão ativa com a Internet. 

  
 

Já as opções com API Facebook exigem que a 
Internet esteja funcionando 

adequadamente. 
 

 
A novidade de 2019 é a Rede TemWiFi, com ela os usuários vão preenchendo um cadastro a 

medida que vão se conectando aos diversos equipamentos. Este cadastro é vinculado ao seu 

aparelho (Mac Adress) e usuário passa a ser identificado automaticamente.  

 

A Rede TemWiFi possibilita uma interação bem mais pessoal com os usuários e sua base de dados 

fica a disposição dos nossos clientes para suas ações de marketing. 
 

API de Integração Facebook: O login deve ser feito no navegador e não em uma app específica. 

Informações obtidas dos usuários, considerando que o usuário faça login via facebook obtemos os 

seguintes metadados: Nome, Email, Sexo, Idioma, Perfil facebook ID, Primeiro Acesso, Último Acesso, 

Total Acesso, Dispositivo, Modelo, OS, Versão, Resolução e MacAdress. A disponibilidade destes dados 

depende do usuário e da política do próprio Facebook o qual pode liberar mais ou menos informações. 

Somente com a Rede TemWiFi podemos garantir que todas as informações sejam preenchidas e 

disponibilizadas aos nossos clientes. Com a Rede TemWiFi podemos pedir todo tipo de informação 

incluindo o CPF. 
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                   LINHA DE PRODUTOS: TemWiFi, TemWiFi Veicular, TemWiFi Server, TemWiFi Mini e 

nossa plataforma de software e todos os acessórios. 

Evolução:  A ideia original e as pesquisas começaram em 2011, em Milão na Itália. O projeto do TemWiFi é fruto 

de pesquisa de campo realizada em 43 países.  

      Levou tempo, consumiu algumas milhares de horas de trabalho, mas em 2013 conseguimos fazer o 

equipamento funcionar. Solicitamos a patente ao INPI tão logo recebemos nosso CNPJ, em 2014. 

Evolução:             2013: Protótipo 2015: Versão comercial pronta 2016: lançamento TemWiFi 3.0 

   

2016: TemWiFi com modem 4G 

É o TemWiFi Veicular 

 Solução para transporte público 

De 12 a 24 volts, caixa chaveada. 

 

          Em 2017 lançamos o TemWiFi Advanced Server que atende redes WiFi para grandes áreas como hotéis e 

cidades inteligentes ou SmartCities. Em 2018 lançamos o TemWiFi Mini para pequenas áreas de cobertura. 

          Realizamos a integração do TemWiFi com as redes 

sociais.  

         Temos a liberação do acesso à Internet usando o 

Facebook: Com o perfil Facebook ID o obtemos também 

outros dados: Nome, Email, Sexo e idioma utilizado e 

vários outros! 

 

Veja nosso canal no Youtube: 

www.youtube.com/WiFiMarketing  
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API TemWiFi para Integração com Facebook:  
 
recurso da plataforma que usa o login 
facebook para liberar a Internet e coleta as 
informações dos usuários.      
 

 Cadastro do usuário, como 
alternativa ao Facebook: 
 

 
Foram removidos os e-mails e os sobrenomes para preservar os usuários.   Estas informações estarão disponíveis no 

seu relatório na Central do Cliente.  

Integração com Facebook: Relatório do Painel – Central do Cliente 
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Relatórios do central.temwifi.com.br 

 

 

Neste dia 1.021 pessoas viram o conteúdo publicado no TemWiFi. 

 

Detalhes dos aparelhos utilizados: 
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SUA INTERNET MAIS SEGURA E MAIS RÁPIDA COM O EQUIPAMENTO TEMWIFI:  

Deixe sua rede mais segura: não forneça a sua senha para os clientes. E mais eficiente: o equipamento 

TemWiFi vai utilizar uma parte da sua banda larga para atender bem os seus clientes. 
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Com um único TemWiFi, "iluminamos" mais do que um andar da loja e ainda a calçada em frente: 

 

 

Vídeos da TemWiFi em Lojas de Varejo: 

 

 

www.youtube.com/watch?v=zkwKlwCzdhY  

 

Vídeos da TemWiFi em Lojas de Varejo: 

 

 

www.youtube.com/watch?v=zg2RJzJWK5c 

 

 

 

Sinal de WiFi forte mesmo do outro lado da rua! 

www.youtube.com/watch?v=Z7bNQYbR9_g 

 

 

 

TemWiFi na Agência Bancária: https://youtu.be/jmTJ1XyGoyk  
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Ação publicitária ao Ar livre (vídeos no nosso canal) 

 

Cobertura da rede TemWiFi: exemplo com uso de repetidores (com antenas adicionais) 
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RECONHECIMENTO E PREMIAÇÕES:  

Nossa StartUp foi uma das 10, na final nacional, no 
Desafio Cidades Inovadoras: 

 
A MKT recebeu o 2º prêmio no “Acelera Serra” 

www.aceleraserra.com.br  
 

 
 
 

E ficamos entre as 100 Open Startups de 2014: 
 

 

 
www.feevale.br/acontece/noticias/mkt-tecnologia-e-a-segunda-melhor-no-acelera-serra 
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