
TECNOLOGIA banda larga

INTERNET
NA TOMADA
Após um período de ceticismo,
avanços na transmissão de dados pela
rede elétrica podem levar a tecnologia
ao estágio comercial no Brasil
RICARDO CÉSAR

S
EM A AVENIDA PRINCIPAL E
seu entorno, onde está con-
centrado o comércio, o que
sobra da pacata e ensola-
rada Barreirinhas, no Ma-
ranhão, são ruas de terra e
pousadas espalhadas por

cada esquina. A cidade é a porta de entra-
da dos Lençóis Maranhenses, e toda ati-
vidade econômica, dos bares ao artesana-
to feito da palha da palmeira de buriti, gi-
ra em torno do turismo. Até o final de 2007,
a tranqüilidade de seus 45 000 habitantes
será chacoalhada pela ampla disponibili-
dade de conexão à internet em alta velo-
cidade, serviço ainda escasso por lá. Com
um detalhe: o acesso à web ocorrerá pela
rede elétrica da cidade. Trata-se da segun-
da etapa de uma iniciativa que já tem dois
anos, mas cuja versão inicial, a despeito
da publicidade que recebeu, teve alcance
para lá de modesto. Apenas uma escola,
um posto de saúde e a unidade local do
Sebrae foram conectados. A idéia agora é
levar a internet a 150 pontos e criar a Vi-
la Digital de Barreirinhas — uma cidade
completamente online em pleno interior
maranhense. Orçado em aproximadamente

panhia de satélite Star One e deve ser am-
parado por financiamentos da Eletrobrás
e da Eletronorte, ainda pendentes de apro-
vação. Além de ser um esforço de inclu-
são digital e uma boa oportunidade de mar-
keting para os envolvidos, a iniciativa tam-
bém é uma prova de que a tecnologia de
transmissão de dados pela rede elétrica co-
nhecida como PLC, sigla de power Une
Communications, está de volta.

É comum descobertas tecnológicas se-
rem anunciadas com grande estardalhaço,
apenas para que entraves técnicos ou co-
merciais reduzam o que seria uma revo-
lução a outra idéia engavetada. Também

acontece de, um pouco mais à frente, o
mesmo conceito ressurgir com alguns ajus-
tes e finalmente deslanchar. Foi assim com
os mecanismos de busca na web, que vie-
ram e se foram às pencas no final dos anos
90 — quem não se lembra do americano
AltaVista e do brasileiro Cadê? —, até que
o Google transformou uma atividade de-
sacreditada em um negócio que vale mais
de 100 bilhões de dólares em bolsa. Ago-
ra, algumas empresas e investidores estão
de dedos cruzados para que essa trajetó-
ria se repita com a PLC, que existe há uma
década e nunca conseguiu justificar na prá-
tica o entusiasmo que desperta na teoria.
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l milhão de reais, o pro-
jeto é coordenado por
uma associação nacio-
nal que reúne empresas
de serviços públicos, con-
ta com o apoio da com-
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No Brasil, os primeiros projetos desse ti-
po começaram há pelo menos cinco anos.
Funcionaram, mas não convenceram. As
tentativas iniciais de oferecer internet pe-
la rede elétrica mostraram que o serviço
era instável e caro. A tecnologia, porém,
não parou de evoluir. Recentes aprimora-
mentos elevaram a velocidade de tráfego
de dados para até 200 Mbps, ou centenas
de vezes mais do que um serviço residen-
cial básico de banda larga.

O principal atrativo é aproveitar uma
estrutura já disponível e que tem enorme
capilaridade: 98% dos lares do Brasil são
servidos pela rede elétrica. No ano que

vem, a Eletropaulo Telecom, braço de te-
lecomunicações da distribuidora de ener-
gia, planeja fazer testes em massa em al-
guns bairros de São Paulo. "Acreditamos
que, dentro de um a dois anos, teremos
condições de lançar o serviço comercial-
mente", diz Gilberto Cardoso, diretor da
Eletropaulo Telecom. A PLC também é
promissora para uso interno das empre-
sas, já que não é preciso operar um servi-
ço público de telecomunicações nem reu-
nir os investimentos necessários para aten-
der cidades ou bairros inteiros. Em um edi-
fício que adota PLC, qualquer tomada
transforma-se em um ponto de rede. Al-

timos seis meses. Para a Colortronic, for-
necedora de serviços de impressão digital
com sede no Rio de Janeiro, a Integrado-
res montou o sistema de telefonia, as câ-
meras de vigilância e a rede de computa-
dores sobre a infra-estrutura elétrica, apro-
veitando a mudança da empresa para um
edifício térreo de 2 000 metros quadrados.

Apesar dos avanços, ainda há dúvidas
sobre até que ponto a PLC será um bom
negócio como serviço público. Uma das
preocupações é a instabilidade do siste-
ma, que pode sofrer interferência de apa-
relhos eletrodomésticos. Outro desafio é
garantir custos competitivos. Em junho de
2005, a Energias de Portugal (EDP), em-
presa portuguesa que atua na área de pro-
dução e distribuição de energia, iniciou a
oferta de internet pela rede elétrica. O pa-
cote, que reunia conexão de 2 Mbps e te-
lefonia, custava cerca de 30 euros; com 5
Mbps, o preço subia para 45 euros. Há dois
meses, a EDP anunciou que vai desistir do
negócio. "Não tivemos problemas de qua-
lidade técnica, mas a margem de lucro era
pouco interessante", diz José Aguiar, en-
genheiro da EDP. Além disso, a internet
também começa a vir pelo ar, por meio de
tecnologias de transmissão sem fio, como
Wi-Max. É mais uma opção para os con-
sumidores — e mais um desafio para quem
investe na oferta de PLC. •
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gumas pequenas compa-
nhias especializadas ofe-
recem esse tipo de ser-
viço no país. E o caso da
Integradores, que reali-
zou dois projetos nos úl-
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