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Imagine transformar as tomadas elétricas em pontos de acesso à uma rede local e, detalhe, 
residencial. "Anywhere-in-the-home" esse é o novo termo da moda tecnológica. O porquê desse 
novo mundo está mais uma vez atrelado à necessidade dos usuários em ter acesso aos serviços 
de mais qualidade sem afetar as margens de lucro das operadoras. 
 
Nos últimos anos, a ampliação da área de cobertura da planta de telefonia fixa atingiu o maior 
número de endereços residenciais do Brasil. Há ainda excluídos, mas diante da abrangência 
nacional, os tão famosos 20 milhões de domicílios sem acesso ao serviço de telefonia tornam-se 
uma parcela pouco significativa. 
 
É importante saber que não existia uma preocupação com os meios físicos de acesso ao interior 
das residências e escritórios dos endereços abordados pelas operadoras, visto que os cabos 
internos são de responsabilidade dos condomínios, prédios e dos próprios usuários. Esta premissa 
esteve sempre presente nas avaliações técnico-financeiras das tecnologias de acesso às 
plataformas de telecomunicações.  
 
Porém, a renovada tecnologia chamada Power Line Communication, conhecida pela sigla PLC, que 
permite a transmissão de dados banda larga via rede de elétric a, começa a transformar essa visão 
de negócios. Principalmente das empresas que "sonham" em enfrentar o reinado das incumbents 
(concessionárias, no Brasil). 
 
O motivo é simples: as CLECs, espelhinhos ou entrantes no Brasil, têm dificuldade para disputar 
os clientes em prédios e condomínios, os quais têm suas redes internas ocupadas pelos serviços 
ofertados pelas "incumbents". Além disso, oferecer serviço a eles implica construir um novo meio 
de acesso à área interna. Foi justamente este custo adicional, que reduziu drasticamente a 
competitividade das novas empresas. E, assim, a abordagem da "concorrência" limitou-se aos 
clientes com maior potencial de fonte de receita. 
 
E, a enorme massa de clientes, cujas receitas não compensavam os investimentos necessários 
para a implantação de uma nova rede interna, ficaram fora do plano de negócios das entrantes. 
 
O outro lado 
 
Outro aspecto é que a atual distribuição dos pontos de conexão não suprem a demanda dos 
clientes, que exigem serviços com uma abrangência maior dentro dos estabelecimentos. A 
conexão para entrega dos serviços deixa de abranger apenas a porta de entrada para chegar até 
aos equipamentos nos locais desejados pelos usuários. 
 
Assim, as soluções de acesso ganharam dois novos conceitos: as aplicações "Last-foot", último 
trecho para acesso à área interna do cliente, e aplicações "In-house" para distribuição dos pontos 
de conexão no ambiente interno. E essas novas visões estão sendo viabilizadas com o uso do PLC 
apesar do ceticismo de alguns setores do mercado de telecomunicações.  
 
Estudos demonstram que a infra-estrutura, serviços e material para cabeamento podem chegar a 
custar 70% do valor total de uma nova rede de acesso. E não é somente uma questão de 
investimento mas também de flexibilidade e rapidez de instalação. O PLC permite transformar as 
tomadas elétricas em pontos de acesso de 100 Mbps, velocidade compatível com as redes locais 
de computadores existentes, conhecida como LAN. Essas características não podem ser 
desprezadas dentro dos anseios de uma sociedade da informação, da comunicação e da 
conectividade. 
 



Além disso, a redução de custos de acesso "Last foot" e "In-house" devido ao uso dos cabos 
existentes de energia elétrica possibilita a oferta de serviços mais complexos aos clientes de 
menor receita. As possibilidades de mercado vão desde as redes locais de computadores pessoais, 
telefonia IP, serviços de segurança, comando a distância de utensílios domésticos de ultima 
geração até projetos de inclusão digital para comunidades de baixa renda. 
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