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RESUMO 
 

Este estudo contempla o uso de novas tecnologias, que exerçam a evolução e a 
disseminação da informação, influenciadas pelo ambiente social, cultural, e 
tecnológico, ao desenvolver um estudo mercadológico da tecnologia PLC (Power 
Line Communication). Esta tecnologia permite a transmissão de dados através da 
rede de distribuição de energia elétrica, estudando suas prováveis aplicações e 
aceitação no mercado brasileiro. Através de pesquisas, observam-se as tendências 
mercadológicas desta tecnologia, analisando o futuro usuário e os ambientes que a 
envolvem, identificando elementos a serem observados e utilizados em prol de sua 
implantação, bem como estuda oportunidades, ameaças e limitações de mercado, 
referente à tecnologia PLC, para serem adequadas ao sistema elétrico nacional. Por 
fim, analisa a utilização da tecnologia PLC como ferramenta de Inclusão Digital, 
possibilitando a democratização da informação para a sociedade. Ao identificar 
parâmetros para investimentos públicos e privados na implantação da tecnologia 
PLC, esta demonstra sua viabilidade de mercado.  
 

 

Palavras-chave:  Transmissão de dados pela rede elétrica; PLC; Tecnologia e 
Marketing; Inclusão Digital. 
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ABSTRACT 
 

This study contemplates the use of new technologies which implement the evolution 
and circulation of information, predisposed by social, cultural, and technological 
environment, while developing a market-oriented study of an emerging technology 
called PLC (Power Line Communication). Such technology would allow data 
transmission through the preexisting distribution chain of electric power, studying its 
feasible applications and approval to the Brazilian market. By market research, the 
market tendencies of this technology are observed, the future user and the 
environments which they encompass are analyzed, elements that need to be 
monitored and used in terms of its implementation are identified, as well as the 
opportunities, market menaces and limitations, regarding the technology PLC are 
considered in order to become adequate to the standards of the national electric 
system. Ultimately, it is analyzed the use of PLC technology as a tool for Digital 
Inclusion, enabling the information democratization of the society. While identifying 
parameters for public investments and private in the technology implantation PLC, it 
shows the market feasibility.  
 

 

Key words:  Power Line Communication; Technology and Marketing; Digital 
Inclusion. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este trabalho apresenta o estudo mercadológico de uma nova tecnologia 

como diferencial estratégico de evolução, crescimento e lucratividade. São tratados 

o contexto sociológico de uma tecnologia como fator de mudanças sociais e 

comportamentais em uma sociedade digital e o contexto estratégico como fator de 

desenvolvimento de novos mercados e a disponibilidade de novos recursos 

tecnológicos que suprem necessidades distintas de formas distintas. Dessa maneira, 

trata-se o indivíduo inserido no mercado, o qual é moldado por desenvolvimentos 

estratégicos.  

Os desenvolvedores de avanços tecnológicos vêm adequar modelos sociais, 

a partir de seus objetivos com produtos e serviços correlatos, sendo como 

protagonista não somente o poder governamental, ao criar parâmetros legais e de 

investimento público, como a iniciativa privada, com abordagens globais e 

investimentos estratégicos, os quais serão analisados em sua viabilidade 

mercadológica neste estudo. Neste último caso, observam-se oportunidades no 

segmento de energia elétrica e de telecomunicações, tanto como diferencial 

energético quanto na disseminação de conhecimento e identificam-se formas de 

desenvolvimento e investimento a criar e satisfazer mercados com distintos serviços 

que venham gerar recursos e criar diferencial competitivo. 

Há que se ressaltar a relação entre a tecnologia e a sociedade e o impacto 

gerado no indivíduo em seu papel de consumidor dos desenvolvimentos 

tecnológicos, uma vez que este, no papel de usuário, sucumbe aos apelos 

tecnológicos e à indústria da informação. Esta, por sua vez, encontra-se cada vez 

mais ágil e sofisticada e é uma força presente na evolução da sociedade e do 

cidadão. A tecnologia torna o indivíduo dependente da inovação, do acesso e do 

consumo imediato de informações e o seu uso correto e disseminado permitem 

progresso para o Estado, crescimento para as organizações e agilidade, conforto e 
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facilidade ao indivíduo, no papel de usuário ou consumidor, inserido no ambiente 

tecnológico. 

Ao analisar as prováveis possibilidades, aplicações e aceitação de uma 

tecnologia no mercado nacional encontram-se os seguintes aspectos que serão 

abordados ao longo deste estudo: 

• identificar as necessidades e os desejos dos potenciais consumidores; 

• identificar as oportunidades e ameaças a serem estudadas com a 

adaptação e implantação de uma nova tecnologia no setor elétrico e de 

comunicações no Brasil; 

• comprovar a viabilidade mercadológica da nova tecnologia em um 

contexto diferenciado, regulado pelo Estado e com forte orientação para 

o Mercado. 

 

 

1.2. - JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 
 

A tecnologia a ser abordada neste trabalho apresenta um diferencial 

tecnológico que abre diferentes possibilidades para o setor de distribuição de 

energia elétrica. Do simples usuário de uma tecnologia de comunicação, às 

empresas de emergia e telecomunicação, as empresas deste segmento têm a 

possibilidade de agregar valor ao seu negócio e passar a oferecer à sociedade 

serviços, como transmissão de dados e voz. Isso pode trazer um grande impacto 

para diversos segmentos, especialmente para as empresas que operam o segmento 

de comunicação como, por exemplo, as empresas de telefonia fixa, TV a cabo, 

Internet, dentre outros. 

Esta possibilidade de criar e desenvolver novos mercados para o setor da 

distribuição de energia elétrica, bem como de interagir com as empresas do 

segmento de telecomunicação e prestadores de serviços informacionais, permite 

que novas oportunidades de investimento e lucratividade sejam consideradas e 

estudadas com maior profundidade pelas empresas e organizações envolvidas no 

processo de implantação desta tecnologia no mercado nacional. 

Ademais, existe um impacto social que também deve ser considerado e que 

advém da redução de custos e da disseminação do acesso à informação. Esta 
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alternativa é indubitavelmente um dos caminhos que devem ser considerados ao se 

tratar do tema da Inclusão Digital na medida em que este novo cenário possibilita a 

criação de alternativas para se levar o acesso indiscriminado à informação a todas 

as camadas sociais. Este processo leva à diminuição das diferenças sociais, 

democratiza o conhecimento, modifica e abre novas oportunidades à sociedade que 

está à margem do processo de desenvolvimento tecnológico e pode proporcionar 

desenvolvimento econômico e geração de riquezas para o país. 

Inserido neste contexto, este trabalho tem como objetivo principal conduzir 

um estudo mercadológico acerca da aplicação de uma nova tecnologia em um setor 

importante da economia, como é o caso do setor de distribuição de energia elétrica, 

e analisar as potenciais oportunidades, benefícios e desafios decorrentes dessa 

aplicação. Serão analisados aspectos como percepções, interesses e 

comportamentos dos usuários da tecnologia PLC, identificação de riscos percebidos 

aos que vierem a usar a tecnologia PLC, bem como a percepção de custos ofertados 

e valores percebidos aos usuários específicos, levantamento de fatores de adesão à 

tecnologia ao usufruir produtos e serviços correlatos à tecnologia PLC, identificar 

fatores que permitam e facilitem à Inclusão Digital através da tecnologia, identificar o 

futuro usuário bem como seu grau de inovação, vindo também identificar 

possibilidades de uso da tecnologia PLC para o desenvolvimento do Governo 

Eletrônico em suas ações e interações, identificando o impacto da tecnologia PLC 

no mercado atual com as tecnologias convencionais. 
 

 

1.2.1. - Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos e secundários propostos, com a relação ao estudo 

da tecnologia PLC, têm a finalidade de abranger o contexto do cliente, do marketing, 

das empresas do setor, e do cidadão com o foco voltado aos seguintes tópicos: 

a) analisar o futuro usuário da tecnologia PLC no país; 

b) identificar as oportunidades e ameaças de marketing da tecnologia PLC; 

c) estudar como a tecnologia PLC poderá influenciar a Inclusão Digital. 
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1.3. - METODOLOGIA 
 

Este trabalho foi desenvolvido através da utilização de ferramentas de 

pesquisa descritiva, qualitativa e quantitativa, tendo por base a condução de uma 

pesquisa de campo para a obtenção dos dados primários relacionados. A partir 

desta base de dados, foi conduzida a investigação acerca dos mecanismos 

mercadológicos de forma a se alcançar cada um dos objetivos acima relacionados, 

obtendo-se uma representação das condições de contorno e seus efeitos em 

relação à aplicação da tecnologia. 

Como meio deste desenvolvimento, foram utilizados conceitos técnicos 

acerca da tecnologia PLC. Todavia, no contexto deste trabalho, não há a pretensão 

de utilizá-los como atividade fim, uma vez que não se tem como objetivo propor o 

aprofundamento ou desenvolvimento da tecnologia. Para tanto, o estudo parte do 

pressuposto que a viabilidade e a aplicabilidade da tecnologia PLC já foram 

alcançadas. 

Conseqüentemente, através de conceitos tecnológicos e mercadológicos 

analisa-se a importância e o impacto da inserção da uma nova tecnologia no 

mercado de transmissão de dados no Brasil, principalmente em relação à evolução 

do consumo e do uso da informação pela sociedade, bem como da forma como a 

tecnologia é inserida, aceita e aplicada pelo eventual usuário final, vislumbrando-se 

seu contexto estratégico e sua contribuição para a Inclusão Digital. 

Desta maneira, obtém-se uma representação das condições do mercado 

para a tecnologia e descreve-se seu perfil e suas características no tocante ao 

usuário e consumidor brasileiro. Com fins práticos no ambiente mercadológico, esta 

abordagem proporciona o entendimento dos desejos e das necessidades geradas 

neste contexto, a fim de compreender como satisfazê-las. 

Aspectos devem ser considerados, especialmente os relacionados aos 

investimentos governamentais e privados, que tem repercussão direta na sociedade 

e trazem impactos imediatos na disseminação da informação e na Inclusão Digital. 

Isto traz novas possibilidades em termos de aplicação da tecnologia em diversos 

campos, podendo-se mencionar a digitalização rural, a educação à distância, a 

integração governamental e outros segmentos. 
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1.4. - CONTEXTUALIZAÇÃO E ESTADO DA ARTE  
 

O contexto mercadológico, a aceitação dos potenciais consumidores de uma 

nova tecnologia e a compreensão de sua evolução, são fatores importantes para 

analisar o potencial, o mercado e o usuário desta mesma tecnologia. A evolução da 

sociedade em suas interações cria necessidades sociais muito além das básicas e 

elementares, como a alimentação e segurança. E, em uma realidade de mercado, 

conduzidas pelas inovações tecnológicas na era da informação e conhecimento, 

geradora de castas sociais e confrontos culturais, o acesso ou não do conhecimento 

transportados pelos artefatos e facilitadores tecnológicos pode ser um fator de 

inclusão ou exclusão. 

A denominação do termo PLC apresenta diversas variações grafológicas e 

que devem ser consideradas no presente trabalho. A mais comum utiliza a forma 

powerline communications, a qual é utilizada por importantes sites e organismos de 

pesquisa, como o OPERA [1] e APTEL [2]. Contudo, encontram-se variações dessa 

forma, como, por exemplo, a utilizada pelo importante fórum PLC Utilities Alliance, 

que utiliza o termo power line communication [3]. Por sua vez, o IEEE [4] aceita as 

duas formas ao identificar as variações de descrição do termo. Para melhor 

entendimento, simplificação e padronização, este trabalho utiliza a forma power line 

communication para referir-se à tecnologia PLC ou simplesmente PLC.  

No estudo conduzido, a tecnologia PLC apresenta-se para a rede de 

distribuição de energia elétrica como possibilidade de se agregar valor à sua função 

básica de conduzir os fluxos de energia elétrica. Esta permite a transmissão de 

dados, o que permite trocar informações em tempo real. Além disso, traz a 

possibilidade real de levar conjuntamente no mesmo cabo outras tecnologias que 

não estão presentes e nem disponíveis. Dessa forma, a tecnologia pode propiciar 

fatos e modificar a vida da sociedade como, por exemplo, proporcionar a Inclusão 

Digital eliminando a chamada diferença digital [5]. Este é um dos grandes benefícios 

da tecnologia PLC e que pode impulsionar sua implantação e, juntamente com os 

demais benefícios que serão apresentados a seguir, indicam a necessidade de 

mostrar os fundamentos e o atual estágio da avaliação mercadológica de uma nova 

tecnologia como é o caso do PLC. 
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1.4.1. - Contexto Mercadológico 
 

Ao desenvolver-se um estudo de viabilidade mercadológica da tecnologia 

PLC a ser implantada no mercado brasileiro, analisa-se esta tecnologia e seus 

serviços correlatos ofertados, como um estudo de marketing. O estudo de mercado 

para o ambiente da tecnologia deve identificar meios de interpretar as necessidades 

e desejos do “ser tecnológico” compreendendo e satisfazendo suas necessidades, 

não esquecendo que o criador das novas tecnologias também deve ter 

conjuntamente suas necessidades satisfeitas. Sendo o marketing responsável desde 

o projeto de um produto, atribuição de preço, sua comunicação e promoção, bem 

como da sua disponibilidade para os clientes, este promove a satisfação dos 

mesmos. 

Neste caso em particular, estão envolvidos com a implantação desta nova 

tecnologia: 

• a empresa de distribuição de energia elétrica, envolvida com o 

consumidor final e a prestação de serviços decorrentes desta tecnologia, 

atendendo os requisitos de disponibilidade, qualidade e modicidade 

tarifária; 

• os seus fornecedores, parceiros e colaboradores; 

• os clientes. 

Para Kotler [6], “Marketing é uma atividade humana dirigida a satisfazer 

necessidades e desejos através do processo de troca”. Deve-se, portanto, identificar 

as atividades inerentes a esta tecnologia e quais satisfações pode produzir, 

valorizando e facilitando este processo de troca. Ao demonstrar a relação do 

marketing em função do consumidor e da sociedade, de acordo com este conceito, a 

tecnologia PLC, tem conjuntamente uma responsabilidade social, que parte de seus 

eventuais consumidores e seus reflexos na cultura e na sociedade que a recebe, 

tornando-a parte de seu contexto, proporcionando a democratização da informação 

e a seu acesso, criando ainda condições para a Inclusão Digital. 

A tecnologia PLC encontra uma situação distinta de mercado. Este evoluiu 

da chamada era da venda, com o foco no uso do produto ou serviço e na venda 

pessoal, para uma transição da era do consumidor, a qual o cliente é o centro de 
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interesse da empresa, tendo como finalidade estudar as necessidades do 

comprador, bem como conquistar o mercado e possibilitar a produção e utilização 

em massa do produto ou da tecnologia em estudo, O marketing atual planeja as 

atividades orientadas para o mercado e desenvolve um composto mercadológico 

específico [7], em que a tecnologia PLC, seus serviços e produtos relacionados, 

deverão atuar. O planejamento envolve todas as atividades, do lançamento e 

aplicação da tecnologia até a venda final, incluindo a produção e a logística e serão 

orientadas em direção à satisfação dos desejos e das necessidades do consumidor. 

Tem-se consciência que na tecnologia PLC foco do estudo, estas estratégias 

poderão gerar conflito com os setores técnicos, produtivos e de desenvolvimento, 

uma vez que as empresas envoltas no processo de implantação deverão tomar suas 

decisões estratégicas a partir do mercado e sua capacidade de supri-lo e satisfazê-lo 

ao se desenvolver uma relação da tecnologia com seu potencial usuário [8]. 

 

 

1.4.2. - Composto de Marketing para Tecnologia PLC 
 

Ao se analisar e adequar um composto de marketing específico para a 

tecnologia PLC, aborda-se os níveis de aplicação mercadológica da tecnologia 

desde o Micromarketing. Este examina o modo como as organizações envoltas com 

a tecnologia de forma individual, planejam, executam e distribuem suas atividades 

para beneficiar seus clientes pontuais no âmbito local. Outro fator a ser ponderado 

diz respeito ao Macromarketing, que examina a abrangência da tecnologia em seu 

fluxo total de bens e serviços nos níveis global e nacional [6]. 

O Composto de Marketing ou Marketing MIX, desenvolvido por seu criador 

E. Jerome Mccarthy [9], tem a seguinte definição: 

 
“É o conjunto de instrumentos controláveis de Marketing, através dos quais 
ele pode obter melhor ajustamento entre a oferta que sua empresa faz ao 
mercado e a demanda existente. Trata do conjunto de pontos de interesse 
para os quais as organizações devem estar atentas se desejam perseguir 
seus objetivos”. “O composto de marketing ou composto mercadológico é 
composto por quatro grupos de variáveis, que se costuma identificar como 
os quatro P’s, produto, preço, promoção e ponto de venda”. 
 

Desenvolve-se um composto de marketing, adequado às características da 

tecnologia PLC, a ter suas variáveis estudadas e analisadas, dentre as quais: 
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• Produto: 

A tecnologia PLC como produto ou serviço deve atender as 

necessidades de seus usuários, com seus benefícios e características 

únicas como, por exemplo, desempenho superior, maior disseminação e 

custos inferiores. “O produto é qualquer coisa que possa ser oferecida a 

um mercado para atenção, aquisição, uso ou consumo e que possa 

satisfazer a um desejo ou necessidade” [6]. Em um contexto tecnológico, 

os usuários de serviços e artefatos relacionados a tecnologia PLC devem 

ter suas necessidades supridas a fim de gerar fidelidade, continuidade e 

lucratividade para as empresas que a operam e a desenvolvem. 

Constando no conceito de produto, os bens tangíveis como artefatos e 

equipamentos, tais como agregadores e modem PLC e produtos 

intangíveis, como os serviços vindos da tecnologia, como monitoramento 

e controle do sistema elétrico. 

• Preço: 

O estabelecimento de uma política de preços é uma ferramenta 

estratégica decisiva na venda e na aceitação de um produto e tem 

grande importância na aceitação da tecnologia PLC. O posicionamento 

de preços deve ser decidido em relação ao mercado-alvo, sua percepção 

de valor, variedade de produtos e serviços e a concorrência a ser 

encontrada. O fator preço se deve à comparação e ao acompanhamento 

de produtos e serviços semelhantes e às estratégias de implantação 

definidas pelas empresas envolvidas. Em relação à tecnologia PLC, 

dada as suas premissas e características, esta tem condições de 

desenvolver uma política de preços adequada a vir atender as 

necessidades de seu público-alvo e permitir a disseminação da mesma. 

• Promoção: 

O programa de comunicação para uma nova tecnologia é desenvolvido 

com distintas estratégias e formas de divulgação, dentre as quais, 

publicidade, propaganda, marketing direto, relações públicas e promoção 

de vendas, de maneira que o público alvo possa associar as 

características do produto ou dos serviços às empresas relacionadas de 

maneira integrada. A seguir, as empresas envolvidas definem o objetivo 
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da comunicação - criar consciência, conhecimento, simpatia, preferência, 

convicção ou compra. Posteriormente, a mensagem deve ser 

desenvolvida com conteúdo, estrutura e fonte eficazes. A seguir, os 

canais de comunicação, pessoais e impessoais, devem ser 

selecionados. O orçamento de promoção deve ser estabelecido. A 

comunicação total deve ser administrada e integrada para tornar-se 

consistente, bem programada e com boa relação custo-benefício. Isto 

traz como resultados o conhecimento da tecnologia pelo público 

escolhido, a informação do mesmo e suas características, a facilitação 

das transações e a geração de fidelidade e lucratividade. 

• Ponto de Venda: 

As empresas devem definir seus mercados-alvos e, em seguida, decidir 

como se posicionar nestes mercados. Tornar a tecnologia PLC acessível 

significa facilitar seus processos de adesão, ter uma logística de 

distribuição definida, disponibilidade de estoques, uma programação da 

produção, instalação e manutenção que garanta os serviços e processos 

da tecnologia. Os usuários desejam qualidade, variedade, continuidade, 

conveniência e preços acessíveis. É imprescindível definir seus 

principais mercados de modo a delinear estratégias de marketing 

efetivas para estes mercados específicos, seja corporativo, comercial ou 

pessoa física. 

Dentro do enfoque tecnológico, em um contexto de mercado, deve se ter em 

foco que os produtos e artefatos e serviços oriundos desse conhecimento devem 

servir o usuário e não devem se servir dele. A tecnologia e os artefatos e 

ferramentas desenvolvidas, devem ser moldados e desenvolvidos em prol dos 

usuários, seu conforto e sua satisfação. Os projetos destes artefatos devem partir do 

desejo e das necessidades deste consumidor e não em prol exclusivamente de um 

melhor projeto técnico. Um projeto tecnológico não tem missão, não tem por que 

existir, se o mesmo não tiver um objetivo em prol de seu uso e seu usuário, deve 

custar o que este consumidor pode pagar estar disponível onde ele está presente e 

esta informação deve estar a ele acessível quando o mesmo a necessitar, 

desenvolvendo um composto mercadológico integrado. 
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Deve-se identificar que necessidades a tecnologia PLC poderá vir a suprir e 

em que intensidade, seja um diferencial de poder oriundo pelo acesso diferenciado à 

informação ou como um diferencial tecnológico a ser perseguido e procurado, 

estudando, ainda, as tendências de mercado que a tecnologia pode seguir e indicar 

uma direção ou seqüência de eventos relacionados [10]. 

Os produtos existentes são vulneráveis às mudanças das necessidades do 

consumidor, as novas tecnologias são expostas a ciclos mais curtos de vida dos 

produtos e ao aumento da concorrência interna e externa, cenário que se apresenta 

no desenvolvimento da tecnologia PLC no mercado nacional. Para Matos [11], 

lançar um produto novo ou inovador antes da concorrência é o grande fator 

impulsionador das indústrias. As indústrias da energia e da comunicação têm, por 

meio da tecnologia PLC, um ponto de interface e podem utilizá-la como parte de 

uma estratégia competitiva para conquistar novos mercados e nichos de atuação. 

Ao descrever as relações das empresas com seu mercado e seu 

consumidor, aborda-se o modelo desenvolvido por Raimar Richards [12]. Este 

modelo apresenta a interação da empresa com o composto mercadológico e trata de 

quatro fundamentos: 

• Análise: 

Utiliza-se a análise mercadológica com objetivo de identificar as forças 

vigentes no mercado e suas interações com os potenciais usuários. 

Estes levantamentos e questionamentos deverão ser respondidos na 

pesquisa de mercado a ser desenvolvida e pelos envolvidos no processo 

de implantação, uma vez que são pontos estratégicos que as empresas 

envolvidas no desenvolvimento da tecnologia PLC devem entender para 

desenvolver seu planejamento estratégico. 

• Adaptação: 

Um processo de adequação deve ser desenvolvido para as linhas de 

produtos ou serviços junto ao ambiente identificado através da análise. 

Isto permite uma apresentação ou configuração da tecnologia e serviços 

correlatos, como marca serviços ofertados e, ainda, da assistência e do 

atendimento ao cliente. 
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• Ativação: 

A ativação é uma interação dos elementos mercadológicos envolvidos no 

desenvolvimento da tecnologia. São elementos básicos dessa interação 

a logística, o esforço de venda, um composto de marketing adequado à 

realidade nacional e o desenvolvimento de uma comunicação integrada 

(publicidade, propaganda, promoção e merchandising) própria e única à 

tecnologia PLC. 

• Avaliação: 

Uma vez a tecnologia analisada e devidamente adaptada ao público-

alvo, com todas as suas estruturas operacionais ativadas, tem-se o 

efetivo controle dos resultados de esforço de marketing, isoladamente e 

em conjunto, também denominado auditoria ou controle de marketing. 

Este utiliza indicadores adequados à tecnologia proposta, tais como o 

nível de satisfação do usuário e o crescimento e a adoção da tecnologia 

PLC pelos usuários potenciais. 

No caso das empresas envolvidas com a tecnologia PLC, a aplicação deste 

modelo é utilizada e gera parâmetros para a disponibilização dessa tecnologia no 

mercado, gerando indicativos para responder, por exemplo, às seguintes questões: 

• Quais as necessidades deverão ser supridas pela tecnologia PLC? 

• De que forma essas necessidades deverão ser supridas? 

• Quais clientes poderão ser alcançados pela tecnologia? 

 

 

1.4.3. - Comportamento do Consumidor de Novas Tecnologias 
 

Ao entender as atividades físicas e mentais realizadas pelos clientes 

potenciais, bem como as decisões e ações de como comprar e utilizar a tecnologia 

em questão, as empresas passam a entender o comportamento dos consumidores. 

Dessa forma, as empresas enfrentam o desafio de adoção desta tecnologia, também 

chamado “hiato de adoção” [13]. Este se traduz como o período de tempo que 

separa os consumidores em dois grupos distintos: entusiastas e inovadores, também 

chamados early adopters [13], e os atualizados e a grande maioria dos 
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consumidores, formada pelos pragmáticos, conservadores e céticos. No primeiro 

grupo, os consumidores têm, em geral, um maior poder aquisitivo, conhecimento 

técnico e alta escolaridade e são ávidos por inovação. No segundo grupo, os 

consumidores apresentam um potencial de consumo não tão grande e absorvem as 

tecnologias paulatinamente com a evolução da mesma. No entanto, seguindo as 

tendências, formam um mercado consistente para uma nova tecnologia. Uma 

considerável fronteira separa as exigências de um inovador das de um consumidor 

cético. Os primeiros buscam superioridade tecnológica a qualquer custo como 

obsessão e os demais hesitam na adoção do novo ao buscarem confiabilidade e 

simplicidade. O Gráfico 1, abaixo, mostra essa divisão [13]. 

 

 

GRÁFICO 1 - ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E TIPOS DE CONSUMIDORES. 

 
 
1.4.4. - Planejamento Estratégico Mercadológico da Tecnologia PLC 
 

O planejamento estratégico,  uma atividade de escolha dos caminhos que a 
empresa deve trilhar para que se adquira maior garantia de que no futuro atinja uma 
condição desejável é fator preponderante para o sucesso de implantação de uma 
tecnologia. Este é utilizado para nortear as ações estratégicas para o 
desenvolvimento da tecnologia PLC, como a criação de um modelo de negócios, 
com metas definidas e resultados futuros que almeja atingir e manter, com o fim de 
cumprir sua missão com relação aos clientes, funcionários, parceiros e investidores. 
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Nesse processo busca-se respostas a diversas questões de natureza técnica e de 
mercado [14]. No caso da tecnologia PLC e seu impacto estratégico nas 
concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil, o planejamento 
estratégico é responsável pelo equacionamento de diversas questões acerca do 
potencial da tecnologia. Dentre essas questões, ressaltam-se as seguintes: 

• Qual o grau de maturidade da tecnologia? 
A tecnologia PLC dentro de seu ciclo de vida encontra-se no estágio da 
introdução ou lançamento, migrando em algumas localidades e países 
para o ciclo do crescimento. Esta já pode ser considerada realidade na 
modalidade indoor e em banda larga, aumentando solidamente sua base 
instalada [15]; 

• Qual o futuro da tecnologia PLC? Como as empresas envolvidas estão 
inseridas nesse futuro? 
A tecnologia PLC tem como ambição ser referência e dominar o mercado 
de informação em relação a aplicações chamadas de última milha e o 
último metro, as quais serão apresentadas no próximo capítulo desse 
trabalho. 

Estes e outros questionamentos estratégicos deverão estar respondidos 
quando a tecnologia PLC estiver cumprindo as necessidades propostas, bem como 
antecipando novas tendências relacionadas à informação [16]. Este fato possibilitará 
o aumento de seu mercado em relação às tecnologias pré-existentes e a 
manutenção de sua base de consumidores, provendo a disseminação da informação 
para fins de entretenimento, comércio ou governo. 

Dessa maneira, deve-se desenvolver uma correta análise estratégica e que 
permita identificar e aprimorar diversos fatores, dentre os quais: 

• desenvolver competências essenciais no nível tecnológico dentro das 
empresas envolvidas e seus potencias na busca da identificação de 
deficiências e da aplicação da tecnologia em toda sua potencialidade; 

• permitir a criação de alianças estratégicas, que visam identificar 
parcerias com desenvolvedores, fabricantes e prestadores de serviços, 
bem como a necessidade de terceirizar alguns setores da tecnologia a 
ser implantada, especialmente os casos em que as empresas envolvidas 
não sejam auto-suficientes ou não tenham interesse de atuar; 
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• acompanhar de perto os avanços técnicos seja em atendimento e 
conforto do usuário, bem como antecipar novas tecnologias e serviços 
correlatos. 

John Naisbitt [10] coloca: “A nova fonte de poder não é o dinheiro nas mãos 
de poucos, mas informação nas mãos de muitos”. Esta afirmação, também reiterada 
por Marcos Cobra [17], mostra que a evolução da sociedade em sua percepção de 
valor e poder, a qual a tecnologia PLC pode contribuir a levar informação ao acesso 
dos “muitos” que venham buscá-la. 
 
 
1.4.5. - Inclusão Digital 
 

A invasão da tecnologia informacional na vida do cidadão comum gerou a 

necessidade de participação e inclusão social a partir dos artefatos e elementos 

computacionais, surgindo a necessidade latente de Inclusão Digital. O objeto central 

da Inclusão Digital é o conjunto de processos de comunicação e processamento de 

conhecimentos relativos à vida do cidadão [18], segundo o Centro de Inclusão Digital 

e Educação Comunitária - CIDEC, toda a população deve ter garantido o direito de 

acesso ao mundo digital, tanto no âmbito técnico ou físico quanto no contato 

intelectual, seja pela educação, formação e geração de conhecimento [19]. As ações 

de Inclusão Digital permitem promover a inclusão e a equiparação de oportunidades 

para a população brasileira e devem alcançar todo o território nacional. O estudo do 

CIDEC coloca que a evolução das tecnologias digitais, bem como a obsolescência 

das tecnologias atuais, faz com que a condução e a disseminação da informação 

sejam mais velozes do que as transformações de valores e atitudes na sociedade. 

Isso permite condições de crescimento e de desenvolvimento a todos os cidadãos. 

Neste caso, a tecnologia PLC apresenta um potencial diferenciado e pode vir a 

possibilitar o cumprimento destes preceitos, com custos inferiores e uma 

abrangência única, que podem levar a uma Inclusão Digital democrática e 

verdadeira. 

Neste contexto, o grande desafio em relação à disseminação da informação 

como fonte de poder, pode ser traduzida nas seguintes questões: 

• quem serão os escolhidos e os excluídos no acesso a estes avanços? 
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• quem detém o poder de exclusão e de inclusão? 

Vale destacar que o acesso à informação, ofertado pelas novas tecnologias, 

dentre as quais a tecnologia PLC e a crescente utilização da Internet e outros meios 

de comunicação criam situações de estratificação social, onde a tecnologia é o 

veículo de mudanças e de criação de novos eventos sociológicos, sendo que a 

informação aliada às tecnologias proporciona formas de comunicação e 

disseminação de conhecimento.  

Uma aplicação da tecnologia PLC, como forma de Inclusão Digital, foi a 

implantação de um teste-piloto no bairro da Restinga, na cidade de Porto Alegre, no 

estado do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 120 (cento e vinte) mil 

habitantes [20]. Foi instalado um cabo de fibra óptica até os terminais de uso para a 

comunidade da região e lá foi acoplado à rede elétrica. O desafio técnico enfrentado 

foi obter desempenho adequado para a rede de dados, uma vez que a tecnologia 

disponível não era aplicável a realidade brasileira, devido às características únicas 

do sistema elétrico brasileiro seja em fatores técnicos, geográficos e climáticos. Isso 

se deve as excessivas interferências e ruídos existentes na rede elétrica. A 

Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre - 

PROCEMPA, desenvolve o projeto em conjunto com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - UFRGS, e a Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE. A 

principal missão do projeto é levar o acesso a programas sociais, como telecentros 

de atendimento e centros de saúde, demonstrando em aplicações práticas a 

funcionabilidade da tecnologia PLC para o cidadão e para a sociedade. A Figura 1, a 

seguir, mostra a implantação do projeto com ilustração dos detalhes dos 

equipamentos utilizados neste programa-piloto [21]. 
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FIGURA 1 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS - PROJETO-PILOTO - PORTO ALEGRE/RS. 
 

 

Devem-se criar condições para incluir o maior número de pessoas no 

contexto virtual digital, compreendendo-se que ao se inserir maiores quantidades de 

iniciados e alfabetizados tecnologicamente, maior será a possibilidade de 

desenvolvimento e crescimento, promovendo a criatividade, a inovação e a produção 

tecnológica, criando riquezas e possibilitando além da Inclusão Digital, inclusão 

social. 

 
 
1.5. - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A fim de alcançar os objetivos apresentados neste capítulo introdutório, esta 

dissertação está organizada em cinco partes distintas, a saber: 

• Capítulo 2 - CONTEXTO TECNOLÓGICO DA TECNOLOGIA PLC 
Desenvolvem-se as bases conceituais sobre a tecnologia PLC, sua 

evolução e situação atual, perspectivas e, em oposição, suas limitações 

frente a outras tecnologias concorrentes e convergentes. 
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• Capítulo 3 - PESQUISA PLC 
Apresenta-se o desenvolvimento da metodologia para o estudo 

mercadológico, o qual está embasado na realização de uma ampla 

pesquisa de campo sobre a aceitação da tecnologia em questão. São 

analisados os elementos de caráter qualitativo e quantitativo, incluindo o 

tratamento estatístico aplicado. 

• Capítulo 4 - DISCUSSÃO DE RESULTADOS  
São apresentados as análises e os resultados obtidos com condução da 

pesquisa de campo desenvolvida no capítulo anterior, correlacionando-

se com resultados provenientes de outras pesquisas, de forma 

quantitativa e qualitativa. 

• Capítulo 5 - CONCLUSÕES E RECOMENDACÕES FUTURAS 
Este capítulo apresenta a síntese deste trabalho e sua contribuição em 

termos de potencialidades apresentadas pela tecnologia PLC, bem como 

indica novos caminhos a serem explorados em trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 
CONTEXTO TECNOLÓGICO - PLC 

 

 

2.1. - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este capítulo aborda os principais conceitos relacionados à tecnologia PLC, 

particularmente seus conceitos básicos, os principais benefícios e barreiras 

identificadas na aplicação da tecnologia, seus principais componentes e sistemas e 

as principais tecnologias concorrentes. 

Dessa forma, ao se apresentar as bases para o entendimento dos conceitos 

associados à tecnologia, condição fundamental para o estudo conduzido neste 

trabalho, poderá ser observada a evolução da mesma e a sua co-existência 

tecnológica com a rede elétrica de forma a subsidiar os estudos de viabilidade de 

mercado deste conceito, e de suas potenciais aplicações. Como resultado, 

tendências e aplicações orientadas aos futuros usuários desta tecnologia poderão 

ser antecipadas, a conquista de mercados ser prevista, bem como identificadas as 

ameaças mercadológicas a outras tecnologias e a outros setores. Isto pode, dentre 

alternativas, antecipar fatores de aceitação ou de rejeição do consumidor à 

tecnologia, através de uma pesquisa de mercado específica. 

Como foco de estudo, analisa-se a tecnologia PLC no contexto do resultado 

prático da transmissão de dados pela rede elétrica a partir de seus diversos usos na 

indústria, nas empresas em geral, na agricultura, no governo, nos domicílios e 

diretamente a seus usuários, abordando-se os seguintes aspectos: 

• o resultado produtivo da tecnologia, a qual gera a necessidade da 

produção de sistemas e equipamentos que serão utilizados na cadeia de 

consumo como, por exemplo, a geração dos sinais e o uso final em uma 

residência com o modem PLC; 

• a geração de empregos, impostos e renda e seu impacto na cadeia 

produtiva; 

• os resultados mercadológicos que se desenvolvem nos potenciais 

usuários no uso desta tecnologia, como uma opção eficaz para o 
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suprimento de suas necessidades de informação em comparação com 

outras tecnologias existentes; 

• o desenvolvimento de uma relação entre a inovação proporcionada pela 

tecnologia e a completa integração com seus produtos, mercados e 

pessoas, otimizando o processo competitivo com as demais tecnologias 

existentes. 

 

 

2.2. - CONCEITOS BÁSICOS 
 

Ao identificar passos e fundamentos estruturais e estratégicos de sua 

evolução e aplicação no Brasil, a tecnologia PLC procura identificar e seguir uma 

gestão tecnológica adequada, adaptando-se à realidade brasileira.  

Na gestão dos processos tecnológicos a serem desenvolvidos, realidade 

distinta da realidade americana ou européia, esta tecnologia encontra um ambiente 

propício ao seu desenvolvimento e suas aplicações a partir do atual momento 

propiciado pelas políticas governamentais no terreno da inovação tecnológica e os 

incentivos para sua concretização na sociedade brasileira em geral. Este ambiente 

de inovação corresponde a desenvolver novas combinações de mercados, produtos, 

pessoas qualificadas e tecnologias adequadas, bem como gestores envolvidos no 

processo de desenvolvimento, de forma a criar condições para que o processo de 

desenvolvimento seja contínuo e repleto de criatividade. 

Dessa maneira, o uso de novas tecnologias desempenha um papel cada vez 

mais importante nessas novas combinações tecnológicas, pois se o conhecimento 

tecnológico estiver disponível e não for usado, é muito provável que a concorrência 

o aproveite. Certos itens devem ser observados, como a correta observação, 

seleção e organização de fluxos tecnológicos, implicando na correta competência 

tecnológica, competência empresarial e na capacidade de aprender. 

Com o domínio das tecnologias relevantes e do “saber-fazer” incorporado a 

equipamentos, a patentes e a pessoas devidamente treinadas e capacitadas a 

operar e a desenvolver o meio tecnológico, planejamentos e estratégias podem ser 

desenvolvidas no uso de novas tecnologias, com visão na competitividade futura e 
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na geração de mudanças organizacionais e culturais destinadas a melhorar a sua 

absorção pela sociedade [22]. 

Alguns fatores são determinantes nesse processo, podendo-se mencionar a 

dimensão do mercado-alvo em seus fatores demográficos, a posição estratégica das 

empresas envolvidas com a tecnologia e a criação de competitividade baseada na 

competência tecnológica. Por outro lado, há que se mencionar a preocupação das 

empresas envolvidas, a qual não deve e não pode ser unicamente  tecnológica, uma 

vez que deve visar a funcionalidade do sistema e a satisfação dos clientes e a 

lucratividade associada, bem como abranger os fatores sócio-culturais - 

disseminação da informação e da cidadania. Isso permite o desenvolvimento de um 

modelo de negócios, com metas definidas e resultados futuros, com a finalidade de 

cumprir sua missão em relação aos clientes, funcionários, parceiros e investidores. 

 

 

2.2.1. - Contexto Tecnológico 
 

Para a compreensão do contexto tecnológico no qual a tecnologia PLC está 

inserida, faz-se mister abordar a questão da energia elétrica e dos sistemas de 

informação e telecomunicações. 

A energia elétrica é fundamental no desenvolvimento da sociedade moderna 

ao disponibilizar o uso de diversos equipamentos que propiciaram a produção em 

larga escala de bens e produtos que levam à melhoria na qualidade de vida da 

sociedade. Esta transformação ocorreu de uma forma tão intensa e radical que é 

praticamente impensável a sociedade moderna sem a existência da energia elétrica. 

Essas transformações ocorrem a todo o instante na sua utilização nos mais variados 

usos e segmentos - residencial, comercial, industrial e de governo - cujos processos, 

em geral, permitem a transformação da energia elétrica em luz, movimento ou calor, 

suprindo necessidades e gerando produtos e serviços a serem consumidos. 

Contínuas evoluções e experiências vieram abrir novos caminhos para a progressiva 

utilização dos fenômenos elétricos em praticamente todas as atividades do homem e 

acompanhando sua evolução. 

A energia elétrica pode ser gerada de fontes distintas, denominadas 

renováveis (água, ventos, sol e biomassa) e não-renováveis (combustíveis fósseis e 
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nucleares), sendo a geração o primeiro processo na entrega da eletricidade aos 

consumidores. Uma vez gerada, a energia elétrica é transmitida por meio físico 

através de rede de fios e cabos, de uma localidade para outra. Para estar 

disponibilizada para consumo, são utilizados diversos níveis de tensão, os quais 

diferem entre si de acordo com a aplicação e seus usuários - residencial, comercial e 

industrial. Para tanto, utilizam-se instalações denominadas subestações, as quais 

têm por finalidade adequar os diferentes potenciais aos diversos usos, bem como 

interligar diferentes sistemas de energia de diversos potenciais. Deste ponto em 

diante, a energia elétrica é conduzida por linhas ou redes de distribuição de energia 

elétrica, as quais alimentam outros equipamentos, denominados transformadores de 

potência, que disponibilizam a energia elétrica em valores elétricos de tensão 

nominais [23]. 

Esta configuração, passando pelas etapas de geração, transmissão e 

distribuição, comercialização e o consumo final da energia elétrica, pode ser descrita 

pela Figura 2 [23] abaixo e mostrada na Figura 3, a seguir [24]. 

 

 

FIGURA 2 -  ESTRUTURA FUNCIONAL DE UM SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA. 
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FIGURA 3 - SISTEMA TÍPICO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

 

Deste modo, a eletricidade pode percorrer longas distâncias pelas linhas de 

transmissão, sustentadas por torres, até chegar às proximidades de onde será 

efetivamente transformada e consumida [24]. Deste ponto em diante, através do 

sistema de distribuição de energia elétrica, esta chega até às residências, empresas, 

indústrias, cidades e o meio rural. 

A partir da década de 70, a informática teve suas aplicações difundidas e, a 

partir das décadas 80  e 90 do século XX, a sociedade em geral tornou-se cada vez 

mais informatizada. Em todo e qualquer meio ou processo verificou-se a 

necessidade de se dispor de mais informação. Esta mudança de comportamento 

atingiu todos os processos industriais, o comércio e o setor de serviços, de forma 

que o acesso à informação, nos seus diversos níveis, passou a ser imprescindível à 

sociedade. 

Evoluindo para o conceito de informação, esta pode ser compreendida como 

o resultado do tratamento de dados, com critérios definidos, com o objetivo de 

caracterizar e explicitar um elemento, um fato ou uma situação. O conhecimento, por 

sua vez, é composto por um conjunto estruturado de dados alocados dentro de um 

contexto que permitam sua utilização em ações e decisões, ocorrendo uma relação 

de dependência da sociedade e a informação. 
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A evolução da informática se dirigiu para o uso dos chamados sistemas de 

informação e as telecomunicações evoluíram para uma digitalização. Como essas 

áreas vêm apresentando uma revolução tanto no tratamento como no transporte da 

informação, a integração de ambas resultou na teleinformática ou tecnologia da 

informação. Este conceito de Tecnologia da Informação, ou simplesmente TI, é o 

conjunto de recursos de equipamentos (hardware), programas (software), meios de 

armazenamento e meios de transmissão, que combinados permitem guardar, 

recuperar, transmitir, transformar, combinar, calcular e processar informações de 

modo a simular uma determinada situação da realidade [25]. 

Neste contexto, os sistemas de comunicação de dados são imprescindíveis 

e são obtidos através do uso da tecnologia de telecomunicações, que se referem à 

coleta, processamento e distribuição eletrônica de dados, tipicamente entre os 

dispositivos de hardware e os sistemas computacionais. 

A tendência natural da tecnologia das comunicações é que mais pessoas 

sejam capazes de se comunicar através de grandes distâncias a uma velocidade 

mais rápida. Sem a tecnologia de comunicações, seria impensável e impossível 

resolver problemas que requerem acesso imediato e on-line à informações, com o 

compartilhamento de informações entre diferentes localizações geográficas, ou a 

transmissão de informações de uma localização ou de um sistema de informação 

para outro. 

Os sistemas de telecomunicações podem transmitir em forma de dados 

textos, gráficos, voz e vídeo e seus principais componentes são os seguintes [26]: 

• computadores - processamento de informações; 

• terminais ou qualquer dispositivo de entrada e saída - envio ou 

recebimento de dados; 

• canais ou meios de comunicações - qualquer elemento que transporte 

um sinal eletrônico e faça uma interface entre um dispositivo emissor e 

um dispositivo receptor. Exemplos: cabos físicos, cabos de fibra ótica, 

rádios, celulares, satélites; 

• processadores - um dos principais componentes do hardware, que 

permite que a comunicação eletrônica ocorra de forma eficiente; 
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• software - utilizados para controlar e dar suporte às atividades de uma 

rede. 

Todos esses componentes são necessários para que ocorra uma importante 

função do sistema de telecomunicações - a integração de sistemas. Esta ocorre por 

meio de uma rede de computadores, que se comunica entre si, compartilham 

recursos e informações. As redes têm um potencial de criar mudanças profundas 

sejam nas empresas e na sociedade, porque diminuem a barreira do tempo e da 

distância, além de mudar o modo como às empresas e as pessoas operam. Neste 

cenário, conforme será mostrado no item seguinte, a tecnologia PLC é uma opção 

para a criação de redes de informação na rede de energia elétrica já existente, com 

alto desempenho e baixo custo. 

Os fatores a serem considerados quanto ao uso de uma rede são os 

seguintes: 

• confiabilidade: refere-se à capacidade de execução e resposta da rede, 

conforme o esperado e projetado; 

• custo: refere-se aos custos de instalação, aquisição de equipamentos, 

contratação e treinamento de pessoal qualificado; 

• segurança: refere-se a capacidade da rede de proteger os dados quanto 

a invasores e rupturas; 

• tempo de resposta: refere-se ao tempo que se leva para receber uma 

mensagem através de uma rede; 

• ética: consiste em parâmetros de conduta e políticas de tratamento e 

utilizações das informações processadas. 

A partir de um parque de computadores instalados, e o desenvolvimento da 

interligação dos mesmos com redes internas, surgiu a necessidade de uma 

interligação a nível mundial, surgindo, assim, a Internet. Entende-se a mesma como 

uma rede mundial pública de computadores interligados, por meio da qual se 

transmitem informações e dados para outros computadores conectados a essa 

mesma rede. Seu embrião foi desenvolvido para fins estratégicos e militares em 

1957, com a criação da Advanced Research Projects Agency - ARPA, em consórcio 

com as principais universidades e centros de pesquisa dos EUA, com o objetivo 
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específico de investigar a utilidade da comunicação de dados em alta velocidade, 

em 1969 desenvolveu-se a criação da Advanced Research Projects Agency Network 

- ARPANET, foi a primeira rede operacional de computadores à base de comutação 

de pacotes, uma rede capaz de conectar computadores distantes entre si, permitindo 

o fluxo de informações independentemente de pontos da rede, em 1982 adotou-se o 

protocolo padrão da ARPANET (TCP/IP), o qual permitiu Interligar a ARPANET a 

diversas outras redes, surgindo assim o termo Internet. [27]. 

A comunicação na Internet pode ser realizada por meio da linha telefônica, 

cabos de televisão, linhas de fibra óptica, sinais de microondas ou de satélite. No 

entanto, neste estudo contempla-se como alternativa a utilização dos cabos da rede 

de energia elétrica por meio da tecnologia PLC, sendo esta a aplicação mais visível 

e esperada a ser implantada. 

Vale ressaltar que o impacto das tecnologias da informação, como a 

Internet, nos negócios e na vida das pessoas cria novos elementos sociais e 

integradores da sociedade em uma era da inteligência em rede, com uma nova 

economia, nova política e nova sociedade. A informação se separa de seu meio-

físico de transporte e rompe o modo tradicional de comunicação e de formação da 

cadeia de valor. Estes conceitos em evolução constante interagem com o 

desenvolvimento da Tecnologia PLC. 

 

 

2.2.2. - Funcionamento da Tecnologia PLC 

 

Antes de chegar até seu destino, à informação a ser conduzida pela rede 

elétrica é processada pelos componentes do sistema PLC. Esta configuração é 

apresentada na Figura 4, a seguir [28]: 

 

 

 

 



 

 

26

 

FIGURA 4 - SISTEMA PLC. 

 

 

Na subestação de distribuição de energia é utilizado um sistema chamado 

agregador, que permite a injeção e a transmissão de dados na rede elétrica. Quando 

a energia chega às residências, a mesma já carrega consigo os dados em alta 

velocidade, que são acessados através do modem PLC. Em terminal de acesso, 

disponibilizado pela empresa de energia elétrica ou pela empresa de 

telecomunicações, é instalado um equipamento denominado master PLC, que 

interliga o referido ponto com um cabo de dados. O sinal PLC é injetado pelo master 

PLC nos fios secundários do transformador da área da rede elétrica e, deste modo, 

todos os consumidores nesta área entre dois transformadores terão acesso ao sinal. 

Outra configuração possível é apresentada na Figura 5 [29]. Nesta, 

demonstra-se a geração e a posterior abordagem de transmissão e distribuição de 

energia onde o sinal PLC é inserido, permitindo em termos de desenvolvimento e 

aplicação de comunicações de altíssima qualidade, permitindo construção de 

segmentos de rede PLC em baixas e médias tensões. Isto permite a multiplicação de 

sinais por divisão de freqüência e por tempo, com maior capacidade de filtrar ruídos 
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e evitar interferências, maior alcance e com equipamentos de dimensões reduzidas, 

com posterior redução de custo do produto e um alto nível de integração. 

 

 

FIGURA 5 - ARQUITETURA DA TECNOLOGIA PLC. 

 

 

Tipicamente, no Brasil são conectados entre 50 e 70 consumidores por 

transformador, enquanto na Europa e Estados Unidos são conectados 100 a 200 

consumidores. Esta relação mostra a importância das condições técnicas da rede de 

distribuição de energia da cada localidade e define o universo de consumidores que 

terão acesso ao sinal injetado neste sistema nas tomadas de suas residências [30]. 

Caso seja necessário, são instalados repetidores nos medidores de energia para 

reforçar o sinal do PLC. Em cada tomada instala-se um modem PLC, que opera com 

baixo consumo de energia (em média 9 W) e que tem o papel de porta padrão de 

acesso a rede dentro da residência, comércio, indústria ou órgão público a vir a 

utilizar os serviços a serem oferecidos [30]. 

Neste ponto, podem se conectar computadores e equipamentos, provendo 

desde acesso à Internet e redes intranet, bem como permite o acesso e o controle 
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de lâmpadas, câmaras de segurança e eletrodomésticos, tais como geladeiras e 

fornos de microondas, dentre outros, desde que tenham uma interface com conexão 

PLC. Não existe a necessidade de uma nova malha de fios e estruturas de conexão, 

pois todo o processo é desenvolvido e aplicado na rede elétrica já existente. Os 

dados são transmitidos conjuntamente com a rede elétrica em corrente alternada - 

50 ou 60 Hz - e utiliza tecnologia que suporta altas taxas de transmissão em faixas 

de freqüência de 1,7 a 30 MHz. Identificou-se que muito pouco do alcance da 

freqüência era utilizado e aproveitado, estando a maior parte livre e foram 

desenvolvidos pesquisas e estudos para viabilizar essa estrutura de rede para outros 

fins, sendo proposto a transmissão de dados nessas freqüências disponíveis e antes 

não utilizadas [30]. 

Devido à degradação da qualidade do sinal a longas distâncias e em alta 

tensão, a solução encontrada foi utilizar a tecnologia em redes de média e, 

principalmente, baixa tensão, que se adequou à distribuição de energia domiciliar. 

Outro aspecto a ser abordado é a integração desta tecnologia e sua convergência 

com outras tecnologias existentes, tornando-a ágil e viável como, por exemplo, a sua 

integração com fibra ótica, radiofreqüência, microondas e transmissão de dados sem 

fio, como as tecnologias Wi-Fi e Wi-Max.  

Considera-se a rede de informação criada pelo sistema PLC segura por 

utilizar na transmissão um algoritmo de encriptação de dados de 56 bits, 

considerado uma chave segura de proteção de dados. 

De uma maneira simplista, a tecnologia PLC, por comodidade e fora do meio 

científico, é conhecida por “acesso a dados e a Internet pela tomada da rede 

elétrica” ou simplesmente “Internet pela tomada”. Esta analogia é compreensível 

uma vez que o acesso à Internet é a aplicação mais esperada e visível entre as 

muitas possíveis da tecnologia, uma vez que as limitações técnicas sejam de 

hardwares, processadores e softwares se mostram resolvidas. Alguns fabricantes, 

como a espanhola DS2 e a americana Intelom, possuem processadores para 

velocidades de transmissão de dados de 200 Mbps em uma rede elétrica de boa 

qualidade, demonstrando a viabilidade da tecnologia. As interferências foram 

fortemente minimizadas, porém, eliminá-las totalmente se mostrou inviável. Os 

fabricantes dos processadores - chamados “chipsets” - também tiveram a 

preocupação de, nas versões mais recentes, de programá-los de forma filtrar a 
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banda dos radioamadores, outra medida para reduzir interferências e reduzir a 

rejeição à tecnologia. 

As tecnologias atuais possuem uma média de uso e desempenho de 600 

Kbps na tecnologia DSL (solução para telefonia fixa) e de 2 Mbps para a 

transmissão de dados no sistema de televisão a cabo, em um limite de velocidade 

de transmissão de dados hoje em 10 Mbps pela telefonia fixa. A tecnologia PLC 

atual pode chegar a 200 Mbps. 

Dessa forma, o PLC se apresenta como uma tecnologia que concorre com 

as soluções tecnológicas anteriormente pré-estabelecidas, inclusive em aplicações 

industriais. Uma das possibilidades de aplicações PLC é de banda estreita, sistema 

de custo de implantação substancialmente inferior a de banda larga, com menores 

problemas técnicos, que incluem controle de equipamentos domésticos, controle de 

automação e leitura automática de informações de gás, luz e água e telemedição. 

Um único modem PLC poderia fazer centenas ou milhares de leitura em medidores 

de energia, pois a quantidade de dados a ser transmitida é considerada pequena, 

tornando essa aplicação viável e, possivelmente, a primeira a ser implementada. 

Observam-se avanços e aplicações práticas da tecnologia PLC em âmbito 

global, local e em desenvolvimentos, regulamentações e protocolos e padrões a fim 

de tornar a tecnologia PLC real e aplicável. Estima-se que existam cerca de 150 mil 

usuários da tecnologia nos Estados Unidos e a expectativa é que esse número atinja 

2,5 milhões em 2011, especialmente em áreas rurais nas quais outras tecnologias, 

como o cabo ou o DSL, não chegam [15]. 

No contexto da realidade brasileira, a tecnologia PLC é identificada como 

uma tecnologia de acesso à comunicação sobre as redes de média e baixa tensão e 

pode transformar a estrutura existente das empresas e concessionárias de energia 

elétrica a fim de oferecer novos serviços, seja ao consumidor final ou as próprias 

concessionárias e empresas de energia elétrica [31]. Vindo a funcionar com os sinais 

disponíveis nas fibras ópticas das subestações das empresas, os sinais são 

injetados nas linhas de média tensão e são utilizados acopladores para os 

equipamentos de média tensão. Os sinais são repetidos pelos equipamentos 

instalados na rede e em cada transformador esse mesmo sinal é acoplado às redes 

de baixa tensão. Isso possibilita a criação de serviços agregados no momento em 

que a rede elétrica tenha a funcionalidade do Protocolo Internet (da língua inglesa, 

Internet Protocol) e a disponibilidade em banda larga e a mesma pode vir a ser 
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gerenciada e explorada como uma rede de telecomunicações. No quadro 1 [32], 

apresentam-se as diversas possibilidades em termos de aplicações e da tecnologia 

PLC e serviços a serem disponibilizados pela tecnologia PLC, bem como fatores a 

serem analisados para a implantação da tecnologia, seja pelas concessionárias e 

empresas de energia elétrica, pelas entidades públicas ou pelas empresas de 

telecomunicação. 

 

 
QUADRO 1 - APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA PLC. 

ENTIDADES SERVIÇOS PRESTADOS FATORES 

CONSECIONÁRIAS/ 
EMPRESAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

- Telecontrole/ Telemedição 
- Monitoração Remota 
- Liga/ religa remoto 
- Supervisão de 

fornecimento de energia 
 

- Redução de custos 
- Competitividade pelo 

consumidor 
- Melhor gestão do 

consumidor e de ativos 
- Melhoria da qualidade de 

energia 
 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

- Inclusão Digital 
- Segurança / Vigilância 

com Câmaras 
- Integração de serviços 

públicos 
- Governo Eletrônico 
 

- Potencial para uso da 
tecnologia PLC 

- Universalização de 
acesso á rede elétrica 

- Necessidade de conexão 
banda larga (escolas e 
órgãos públicos) 

- Baixa penetração de 
tecnologias de 
informação em 
domicílios. 

 

TELECOMUNICAÇÕES 

- Internet banda larga 
- VoIp (Voz sobre protocolo 

IP) 
- Ensino a distância 
- Vídeo sobre demanda 
- Conectividade 

- Aumento de custos 
operacionais devido a 
universalização de 
serviços. 

- Aumento do custo de 
energia 

- Necessidade de revisão 
do negócio 

- Redução das margens 
na distribuição 
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O Brasil é tido como um dos principais mercados em potencial para a 

tecnologia PLC, abrindo novas perspectivas de aplicações para as empresas de 

energia elétrica e novas possibilidades para a base tecnológica instalada no Brasil. 

Contudo, existe a necessidade de que os envolvidos no desenvolvimento da 

tecnologia assumam uma estratégia que estimule o uso da tecnologia, permitam 

investimentos e a adoção de normas e regulamentações para a tecnologia [33]. 
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2.2.3. - Equipamentos e Componentes da Rede PLC 
 

Existem diversos tipos de equipamentos e componentes que integram o 

sistema PLC. O Quadro 2, a seguir, apresenta os principais componentes [34]: 

 
QUADRO 2 - COMPONENTES E EQUIPAMENTOS DE UM SISTEMA PLC. 

MODEM PLC 

Equipamento utilizado para a recepção e transmissão dos dados. O modem realiza a interface entre 
os equipamentos dos usuários e a rede elétrica de distribuição de energia elétrica, transformando o 
sinal do equipamento terminal de telecomunicações em sinal modulado e transportado sobre a rede 
elétrica, para o uso interno ou in-house. O Modem PLC, permite também separar as aplicações de 
voz e dados, para os respectivos serviços relacionados. 

REPETIDOR 

É o equipamento que provê acesso direto do usuário do sistema Indoor para o sistema Outdoor. 
Cada residência ou instalação deverá ter este equipamento, que se comunica com o Concentrador 
Mestre (PNU). O repetidor recupera e re-injeta o sinal PLC proveniente do transformador para a rede 
elétrica de distribuição doméstica. De acordo com a topologia da rede elétrica, o repetidor pode não 
ser necessário, como no caso em que o equipamento PLC do transformador consiga uma conexão de 
alta qualidade com o modem PLC. 

EQUIPAMENTO DE CONCENTRAÇÃO OU CONCENTRADOR MESTRE OU MASTER (PNU): 

Controla o sistema externo e interconecta uma célula de energia (power cell) à rede do backbone, 
rede de acesso à Internet. Geralmente está localizado no transformador. Deste ponto em diante, a 
comunicação pode ser desenvolvida pela operadora de telecomunicações local. Certos locais com 
mais usuários, como condomínios ou prédios, podem necessitar de um equipamento de concentração 
que otimize a largura de banda para um conjunto de usuários próximos.  

EQUIPAMENTO DE TRANSFORMADOR (MASTER/GATEWAY) 
O Equipamento de Transformador é o dispositivo instalado junto aos transformadores de média e 
baixa tensão, cuja função é extrair o sinal proveniente da rede de distribuição PLC (média tensão, 
fibra óptica, rede a cabo) e injetá-lo sobre a rede de acesso de distribuição de energia elétrica de 
baixa tensão. Isto permite o fluxo de dados downstream, banda estreita, do equipamento 
transformador de sinal até o Modem PLC ou para os componentes Repetidores numa configuração, 
ponto multiponto full-duplex, com uma configuração modular flexível com placas de baixa tensão BT, 
as quais injetam o sinal PLC proveniente da rede de distribuição PLC sobre os cabos de baixa 
tensão. 

EQUIPAMENTO DE SUBESTAÇÃO (HIGH END) 
Está instalado junto à subestação e tem como função principal a interconexão com os provedores de 
serviços. Pode também inserir o sinal na rede de média tensão. As funções do equipamento de 
Subestação podem ser desempenhadas, de acordo com sua configuração, pelo mesmo Equipamento 
de Transformador. 

EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS OU UNIDADES DE ACOPLAMENTO 

As unidades de acoplamento são os equipamentos acessórios agregados, necessários para adaptar 
e injetar o sinal de telecomunicações do equipamento PLC, para a grade de distribuição seja de 
média o baixa tensão (MT e BT). São de dois tipos: capacitivo, que injeta o sinal por contato direto 
com a rede de distribuição, e indutivo, que injeta o sinal por indução. A solução de acoplamento a ser 
implementada é escolhida com base na qualidade do sinal e facilidade de instalação, nas condições 
específicas da rede de distribuição utilizada. As soluções de acoplamento têm evoluído bastante, 
otimizando tempo, procedimento, desempenho e segurança de instalação. 
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2.3. - ENTENDENDO A TECNOLOGIA PLC 
 

Entende-se a tecnologia PLC como uma alternativa tecnológica, que propicia 

uma forma diferenciada de acesso à informação, com alto desempenho e baixo 

custo, seja entre pessoas, empresas ou governos, e que se utiliza a rede de 

distribuição de energia elétrica, principalmente de baixa tensão. Esta se utiliza uma 

gigantesca estrutura pré-existente, que vai além de cabos e postes, que antes 

tinham como missão primordial a transmissão de energia elétrica a seus usuários 

finais, podendo estes ser industriais, comerciais ou residenciais, a qual possibilita o 

transporte no mesmo cabo de dados, informação e conhecimentos. Isso inclui os 

mais variados usos e aplicações, desde aplicações técnicas da própria rede, como 

monitoramento do sistema elétrico, bem como aplicações coorporativas, comerciais, 

de entretenimento, educacionais e governamentais, em suas ações e serviços, todas 

estas funções com um objetivo principal - disseminar de informação. 

O sistema PLC pode ser comparado a uma grande malha viária de estradas 

e rodovias, que representam a rede de distribuição de energia elétrica. A partir do 

instante em que esta tecnologia se tornou tecnicamente viável, apresentou-se às 

concessionárias de energia elétrica no Brasil novas possibilidades. 

Existem desafios a serem suplantados, pois de forma similar a uma estrada, 

ainda há a necessidade de sinalização adequada, pedágios, policiamento, enfim, 

todo um arcabouço regulatório totalmente a ser desenvolvido e implantado. Este se 

encontra em estudo por parte da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 

[35], e da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Segundo dados da ANEEL 

de 2005, 95% dos domicílios brasileiros têm acesso à energia elétrica, pretendendo-

se atingir 100% dos domicílios até o ano de 2015 [36]. Dessa forma, existe um 

potencial significativo para aproveitar a infra-estrutura existente para outros serviços, 

tais como transmissão de dados, Internet e suas variantes. Isso demonstra o 

potencial abrangência para a tecnologia PLC [33]. 

Toda essa infra-estrutura pré-existente para distribuir energia elétrica é 

utilizada como meio de sustentação para a utilização da tecnologia PLC, permitindo 

aos usuários do sistema elétrico não somente o consumo de energia elétrica, mas 

também acesso e consumo de informação e conhecimento. 

Cabe às instituições de pesquisa, à iniciativa privada e aos órgãos de 

governo utilizar este potencial, tendo como objetivo identificar os serviços agregados 
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que venham a viabilizar a tecnologia no contexto mercadológico e comercial. Isto 

significa identificar a demanda por serviços agregados a tecnologia PLC e viabilizar 

os investimentos necessários à sua implantação. Dentre estes, podem ser citados os 

agregados a operação e manutenção das redes elétricas, como a leitura remota do 

consumo da energia elétrica nos domicílios, serviços de voz, dados e imagens, além 

de serviços de segurança e entretenimento, serviços futuros a serem implantados. 

 

 

2.4. - EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA PLC 
 

Algumas experiências vêm sendo estudadas para a implantação da 

tecnologia PLC no Brasil. Podem-se mencionar os estudos que vem sendo 

desenvolvidos pela Companhia Paranaense de Energia - COPEL [37], embasados 

no conceito A2A (da língua inglesa, Any to Any), no qual qualquer cliente ou cidadão 

pode ter acesso a qualquer serviço de qualquer operador de sua grande malha de 

comunicação. Neste conceito são trabalhos dois escopos denominados Última Milha 

(da língua inglesa, Last Mile) e Primeiro Metro (da língua inglesa, First Meter). No 

primeiro caso, o serviço de informação é entregue ao usuário final e pode ser de 

qualquer natureza e pode atender qualquer tipo de instituição, seja esta pública ou 

privada. No segundo caso, mais de um serviço de informação é oferecido ao usuário 

e é denominado Entrega Completa (da língua inglesa, Full Delivery), ou seja, pode 

transportar e comutar dados, proporcionando serviços e facilidades ao usuário final. 

Essas abordagens são apresentadas na Figura 6, a seguir [38]. 
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FIGURA 6 - MODELO PRIMEIRO METRO COM A TECNOLOGIA PLC. 

 

 

Os primeiros estudos da tecnologia de transferência de dados em alta 

velocidade pela rede elétrica foram desenvolvidos em 1997, em Manchester, 

Inglaterra, pela Norweb Communications. Esta empresa é composta pela associação 

da concessionária de energia local com a empresa americana Nortel [39]. 

Além da COPEL, outras empresas de energia elétrica nacionais, como a 

AES Eletropaulo, a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e a LIGHT - 

Serviços de Eletricidade S.A., estão envolvidas em experiências de aplicação da 

tecnologia PLC. Além das empresas, institutos de pesquisa, como o Instituto de 

Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC, também têm trabalhado em 

pesquisas e desenvolvimento de novos aplicativos e equipamento com interface 

para esta tecnologia. 

A Associação de Empresas Proprietárias de Infra-estrutura e Sistemas 

Privados de Telecomunicações - APTEL [2] - tem atuado fortemente na 

disseminação de informações e organização de seminários e eventos técnico-
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científicos relacionados a normalização e desenvolvimento da tecnologia PLC no 

Brasil. Como fruto desse trabalho, o Brasil integra o projeto Open PLC European 

Research Alliance - OPERA, no qual está se trabalhando no desenvolvimento de 

diretrizes e de protocolos conjuntos de implantação da tecnologia em padrões 

mundiais de desenvolvimento e cooperação [40], sendo o Brasil o único país não 

Europeu a participar deste projeto. Neste, os participantes concordam em revelar 

segredos tecnológicos e industriais aos demais integrantes, desde que seja 

respeitado o direito autoral. A primeira fase do projeto OPERA teve um custo 

aproximado de vinte e quatro milhões de euros e foi voltada totalmente a pesquisas 

e desenvolvimentos dos primeiros protótipos. A segunda etapa teve início em 2007, 

com investimentos de aproximadamente nove milhões de euros, co-financiado pela 

União Européia e prevê como resultado a implantação de aplicações comerciais da 

tecnologia. O projeto OPERA faz investimentos para apoiar uma especificação 

aberta para aplicações de acesso à Internet em banda larga via redes de alta 

tensão, cuja aliança é destinada a criar uma nova geração tecnológica para redes 

integradas e poderá beneficiar a todos os países interessados no sistema. Como 

fato marcante, em 2006 o grupo desenvolveu e adotou uma especificação para 

acesso de banda larga via rede elétrica denomina Broadband over Power Line - 

BPL. A especificação é baseada na tecnologia DS2, de 200 Mbps [41]. A aliança 

OPERA centraliza seu trabalho na implantação de BPL para aplicações como 

Internet de banda larga, ensino virtual, telefonia VoIP, vídeo sob demanda, dentre 

outros serviços inteligentes. Protocolos padrões de canais de comunicação pela rede 

de transmissão de energia elétrica são desenvolvidos em conjunto por organismos 

como o IEEE [42] com objetivo de disseminar a tecnologia e permitir a sua 

viabilidade operacional. 

Em termos potenciais, verifica-se um grande número de possibilidades no 

Brasil, cujo mercado é estimado em mais de 55.000.000 (cinqüenta e cinco milhões) 

de consumidores, para cada uma das 550.000.000 (quinhentas e cinqüenta e cinco 

milhões) de tomadas existentes no sistema de distribuição, as quais podem se tornar 

um eventual ponto do serviço PLC a ser utilizado, oferecendo os mais diversos 

conteúdos, aplicativos, conhecimentos e serviços com base na troca de dados. A 

Figura 7 a seguir [38], mostra o universo potencial de consumidores da tecnologia 

PLC, em termos de consumidores em potencial e fornecedores de conteúdos e 

serviços, como voz sobre IP, redes virtuais e interconexões. 
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FIGURA 7 - POTENCIAL DE USUÁRIOS DA TECNOLOGIA PLC 

 

 

2.5. - LIMITAÇÕES E OPOSIÇÕES 
 

Além dos obstáculos tecnológicos, a tecnologia PLC possui críticos e 

opositores, tendo como razões aspectos técnicos, estratégicos e políticos. Pode-se 

questionar a qualidade da transmissão e distribuição da energia elétrica no Brasil, 

que comprometeria a transmissão de dados. Outros opositores da tecnologia PLC 

são os radioamadores, que alegam que a tecnologia interfere na radiofreqüência 

destes equipamentos e geram interferência nos espectro de onda por eles utilizado. 

Os fios de rede elétrica funcionariam como uma antena, gerando interferência 

eletromagnética. As empresas desenvolvedoras da tecnologia PLC prometem 

solucionar este problema, e mesmo que este não ocorra, a abrangência e o fator 

social da nova tecnologia, superam e representam vantagens maiores que o 

problema relatado [43]. 

Outro ponto a ser debatido é a adaptação das condições ao sistema elétrico 
brasileiro. Na Europa e nos Estados Unidos, a rede elétrica é, em sua maior parte, 
subterrânea e não sofre interferências do meio ambiente, condição distinta do 
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ambiente nacional onde a maior parte da rede elétrica é aérea. Esta e outras 
questões são levantadas e debatidas pelo projeto OPERA para se obter um sistema 
PLC globalizado e adequado às mais distintas aplicações e condições, sejam estas 
geográficas, climáticas ou demográficas [39]. 

Apesar dos estudos atuais prometerem a não interferência em equipamentos 
ou em eletrodomésticos, há relatos de interferência de parte da banda de radio de 
onda média, de 1,7 a 3 MHz, e toda a onda curta, de 3 a 30 MHz, que ficariam 
comprometidas. Entretanto, outros equipamentos poderiam causar interferências em 
uma rede PLC, como motores domésticos, os controles de intensidade de luz, os 
secadores de cabelos, aspiradores de pó e, principalmente, o chuveiro elétrico. O 
PLC pode sofrer bloqueio e interferência de aparelhos bloqueadores de freqüência 
(filtros de linha) e estabilizadores e no-breaks que sejam à base de fontes 
chaveadas. Fatores técnicos das redes elétricas como a sua oscilação de energia e 
características da rede como impedância, atenuação e freqüência, que podem variar 
drasticamente de um momento para o outro na medida em que os equipamentos são 
utilizados, são fatores que prometem ser superados pelos desenvolvedores da 
tecnologia PLC [43]. 

Na transmissão de dados a longas distâncias, existem os transformadores 

de distribuição como barreiras para a transferência de dados a serem transpostos. 

Apesar de permitirem a passagem de corrente alternada a 50 Hz ou 60 Hz com 

quase 100% de eficiência, os transformadores atenuam seriamente outros sinais de 

maior freqüência, podendo prejudicar os sinais de comunicação. Existem restrições 

de aplicação devido ao uso de dispositivos de proteção e operação dos sistemas de 

potência da rede elétrica, como também questões de segurança ao acesso das 

informações, ainda como fator técnico às atenuações da rede, dependem da 

distância percorrida pela rede PLC e da faixa de freqüência a ser usada, levando a 

limitações por falta de regulamentação e padronização dentro da realidade e da lei 

brasileira [39]. 

Além das criticas técnicas, tem-se a morosidade e a falta de interesse de 

alguns segmentos públicos e privados na implantação da tecnologia. Esta pode ter 

sua utilidade e seu ciclo de vida ultrapassado pela evolução de outras tecnologias, 

como Wi-Fi e Wi-Max [36], colocando a importância da convergência das 

tecnologias, em oposição a padrões puros ou únicos de transmissão de dados pela 

rede PLC. 
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2.5.1. - Tecnologias Concorrentes e Convergentes 
 

Várias formas de tecnologia de transmissão de dados por banda larga estão 

disponíveis no Brasil e poderão ser utilizadas como instrumento de comparação com 

a tecnologia PLC [36]. Essas tecnologias estão operando sob autorização da 

ANATEL [18] e podem ser classificadas em: 

• DSL (Digital Subscriber Line): tecnologias que utilizam a rede de cobre 

da infra-estrutura telefônica, mas que garantem elevada capacidade de 

transmissão de dados. Cada tipo de tecnologia DSL tem um conjunto de 

características únicas em termos de desempenho, distância máxima, 

freqüência de transmissão e custo; 

• TV por assinatura: utiliza modem a cabo ou conexão sem fio (da língua 

inglesa, wireless) e é oferecido pelas operadoras deste serviço; 

• Conexão a rádio: oferecido pelos provedores de Internet, direto ao 

cliente ou ao condomínio e é distribuído através de rede local; 

• Conexão em banda larga via satélite. 

Outras tecnologias emergentes se apresentam com uma alternativa à 

tecnologia PLC, principalmente os sistemas Wi-Fi e sua evolução - WiMax (da língua 

inglesa, Worldwide Interoperability for Microwave Access) - cujo significado é 

sistema de interoperabilidade mundial para acesso em microondas. O padrão WiMax 

tem como objetivo estabelecer a parte final da infra-estrutura de conexão de banda 

larga da última milha, oferecendo conectividade para uso doméstico e empresarial e 

tende a ser mais rápido e estável do que as conexões banda larga atualmente 

disponíveis [36]. Este sistema concorre diretamente com a tecnologia PLC como 

alternativa de acesso e de Inclusão Digital, pois tem como alvo os mesmos serviços 

e o mesmo público, diferenciando em implantação, custos e aceitação de mercado, 

fatores a serem estudados e antecipados. O Quadro 3, a seguir, apresenta uma 

visão geral e comparativa entre as diversas tecnologias disponíveis para a 

transmissão de dados em banda larga, apresentando suas características, pontos 

fortes e pontos fracos [44]. 
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QUADRO 3 - QUADRO COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS. 

 

TECNOLOGIA PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

ADSL  largura de faixa de download - 20 Mbits; 
 alcançou uma confiabilidade muito boa; 
 tem uma base instalada muito forte. 

 largura de faixa do upload limitada; 
 desempenho real - depende da distância entre o ponto 

de acesso e o DSLAM e da carga na rede. 

WiFi 
 melhor solução - termos de flexibilidade e mobilidade 
 projetado para aplicações industriais ou domiciliares; 
 capilaridade similar a tecnologia PLC. 

 transmissão de unicamente dados  - nenhuma garantia 
do serviço; 

 alcance limitado - tecnologia baixa da distância; 
 sensibilidade ao ambiente e à topologia (paredes, 

obstáculos, ruídos, etc.). 

WiMax 

 alternativa de mobilidade na extensão das redes WiFi, 
encontrando-se com exigências dos grandes clientes; 

 diminui custos de infra-estrutura de banda larga para 
conexão com o usuário final; 

 possibilita a criação de uma rede de cobertura de 
conexão de Internet similar a de cobertura celular, 
permitindo acesso à Internet mesmo em movimento. 

 falta da maturidade no mercado; 
 solução expansiva; 
 transmissão unicamente de dados - nenhuma garantia 

do serviços; 
 possibilidade de sobreposição de utilização de 

freqüência com algum serviço já existente. 

Cabo 
 alto desempenho. 
 melhor divisão e acesso de dados para aplicações de 

última milha. 

 solução cara; 
 instalação complexa; 
 mobilidade e abrangência restritas. 

Fibra Ótica 
 alto desempenho; 
 melhor distribuição de dados em comparação com 

aplicações de última milha. 

 solução cara; 
 instalação complexa; 
 mobilidade e abrangência restritas. 

PLC Homeplug (V1.0) 

 solução de baixo custo; 
 apropriada para aplicações da monitoração & controle 

e para a leitura automática de medidores; 
 não adaptado para outras aplicações; 
 pode ser combinado com outras tecnologias. 

 transmissão pura de dados - nenhuma garantia do 
serviço; 

 alcance limitado; 
 projeto para aplicações sem espera, operando em 

exigências de baixas da largura de faixa de freqüência; 
 Usa a faixa estreita do PLC. 
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A finalidade desta visão geral é comparar as tecnologias de comunicação 

banda larga disponíveis, destacando seus aspectos positivos e negativos. Embora, 

nenhuma tecnologia seja, genericamente, melhor do que a outra, de acordo com 

suas aplicações, podendo ser complementares e passiveis de coexistir. 

 

 

2.6. - APLICAÇÕES 
 

As estruturas e formas de distribuição que compõe a rede PLC possuem 

duas configurações especificas básicas: a rede PLC externa (ou PLC outdoor) e a 

rede PLC interna (ou simplesmente PLC indoor). 

Em termos de aplicações concretas, o PLC indoor constitui-se em alternativa 

imediata do ponto de vista técnico e de mercado para a implantação da tecnologia 

PLC. A partir de um ponto de terminação na rua, disponibilizado por uma empresa 

operadora de telecomunicações, instala-se um Master PLC, interligando-o ao 

referido ponto com um cabo de dados (normalmente a porta ethernet de um modem 

a cabo ou DSL). Assim o sinal PLC indoor é injetado na rede elétrica secundária de 

distribuição, cobrindo trechos de aproximadamente 600 m a partir do transformador. 

Portanto, é um sistema de acesso voltado para aplicações em última milha. 

Deste modo, todos os consumidores (em média 50) que estiverem ligados 

no circuito elétrico deste transformador estarão aptos para receber o sinal em todas 

as tomadas da residência, criando um acesso multiponto através da rede elétrica. 

Em alguns casos será necessário instalar um repetidor no medidor de energia para 

reforçar o sinal [33]. 

No caso da tecnologia indoor, as operadoras de serviços e de acesso não 

precisam necessariamente estar em acordo com as companhias de energia elétrica, 

pois as redes ficam restritas a casa do usuário. O que se faz necessário é homologar 

e certificar o serviço e os equipamentos utilizados na agência reguladora de serviços 

de comunicação - no caso brasileiro, a ANATEL. Esta pode exigir dos fornecedores 

e fabricantes de equipamentos a certificação de seus produtos e serviços, segundo 

normas e procedimentos nacionais e internacionais, realizada por um laboratório 

credenciado para tal fim [35]. 

Os usos mais comuns para o PLC indoor são as aplicações residenciais, 

comerciais e prediais, automotivas, navais e aeroespaciais [33]. 
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Alguns cuidados devem ser tomados na instalação de um PLC indoor: 

• interferências em equipamentos eletrônicos, particularmente os 

eletrodomésticos; 

• segurança na transmissão de dados; 

• perda de dados por conta de erros no planejamento, execução e 

qualidade do projeto elétrico de uma residência ou instalação; 

• interferências geradas pelo tipo de carga e do consumo de energia 

elétrica; 

• segurança das instalações, equipamentos e pessoas contra choque 

elétrico. 

As principais diferenças entre o PLC indoor e o PLC outdoor podem ser 

observadas nas diferentes configurações adotadas para ambos os sistema, 

demonstrados na Figura 8 [39], abaixo. 

 

 

 

FIGURA 8 - COMPARATIVO ENTRE A REDE PLC OUTDOOR E PLC INDOOR. 

 

Outro aspecto que deve ser ressaltado entre as duas aplicações é a faixa de 

freqüência de operação. As freqüências típicas de operação do sistema, seja no 

modo indoor ou outdoor, baseado e planejado em normas européias, com cuidados 

em não interferir na banda de rádio de onda curta, são de 1,6 a 30 MHz. Esta forma 
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de operar está apresentada na Figura 9 [39], a seguir, que demonstra que cada 

sistema PLC opera simultaneamente em três freqüências diferentes, de acordo com 

a velocidade e desempenho que oferece. Dessa maneira, o sistema PLC funciona 

sobre um meio compartilhado e suporta o tráfego de dados e informações entre 

todos os usuários conectados. 

 

 

 

FIGURA 9 - FAIXAS DE FREQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO -  
PLC OUTDOOR E PLC INDOOR. 

 

 

2.7. - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Devido as suas características, abrangência e potencial representado pela 

extensa rede de distribuição de eletricidade, maior do que qualquer outra rede 

convencional de telecomunicações existente, a tecnologia PLC, dentre todas as 

suas possíveis aplicações, pode ser um vetor de estímulo à Inclusão Digital e social 

[45]. Para tanto, esta deve ser disseminada e ter custos de acesso compatíveis, o 

que representa novos desafios a todos os agentes envolvidos no seu processo de 

desenvolvimento e implantação. 

Neste contexto, o estudo mercadológico apresentado neste trabalho pode 

contribuir para essa discussão, demonstrando em pesquisa o potencial de mercado 

desta tecnologia, cuja metodologia será apresentada no capítulo a seguir. 
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Capítulo 3 

PESQUISA DE CAMPO - PLC 
 

 

3.1. - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Neste capítulo, apresenta-se o desenvolvimento da “PESQUISA NACIONAL 

SOBRE A TECNOLOGIA PLC”, em seus parâmetros, planejamento, aplicação e 

coleta de dados, bem como a interpretação primária dos dados obtidos. 

 

 

3.2. - METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO 
 

Esta pesquisa foi conduzida de forma a se obter dados e informações de 

forma descritiva, sendo estruturada em duas fases distintas para a consecução dos 

objetivos propostos neste trabalho: 

• Fase 1: painel consultivo em um universo reduzido, formado 

principalmente por especialistas na tecnologia PLC e referências 

correlatas ao tema; 

• Fase 2: pesquisa de campo, a qual foi aplicada em uma amostra 

representativa do amplo universo tratado neste estudo, cujos parâmetros 

e considerações serão mostrados adequadamente nos demais tópicos 

deste capítulo. 

A forma adotada para a execução de ambas as fases do trabalho foi a 

pesquisa on line, estilo survey [46], tendo como apoio uma página virtual (home 

page), desenvolvida especialmente para este  fim, e que tem seu endereço virtual no 

domínio: http://www.profronald.com.br [47].  

A página principal é apresentada na Figura 10, mostrada a seguir, e contém 

as informações e orientações necessárias para que os participantes possam 

responder aos questionamentos apresentados, bem como motivá-los a ampliar sua 

divulgação, com informação complementar aos que tem interesse pelo assunto. Este 
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material encontra-se disponível no domínio de divulgação [47], o qual durante a 

pesquisa possuía acesso direto pela página principal de divulgação ao domínio 

http://plc.materiavirtual.com.br. 

Para melhor entendimento do público e divulgação da pesquisa, a mesma é 

apresentada como “PESQUISA NACIONAL SOBRE A TECNOLOGIA PLC”. 

 

 

 

FIGURA 10 - SITE DA PESQUISA NACIONAL DA TECNOLOGIA PLC. 
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3.2.1. - Pesquisa PLC - Fase 1 
 

A primeira fase da Pesquisa PLC foi estruturada de forma a obter elementos 

referenciais para a segunda fase da pesquisa. Neste sentido, buscou-se entrevistar, 

com profundidade, especialistas no assunto e usuários experientes em tecnologias  

de transmissão de dados, governo eletrônico e Inclusão Digital, desenvolvendo um 

Painel Consultivo. 

Nesta etapa, foi desenvolvida uma listagem de respondentes potenciais e 

experientes, os quais são referências em suas áreas de atuação e com atuação no 

tema da pesquisa, tais como engenheiros, pesquisadores, executivos de instituições 

do segmento de energia e comunicação e gestores de órgãos públicos e 

organizações não governamentais - ONG’s - atuantes no segmento de Inclusão 

Digital escolhidos por julgamento e conveniência.  

 

 

3.2.2. - Pesquisa PLC - Fase 2 
 

A partir dos dados primários coletados e de sua decorrente análise na 

primeira fase do trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa por uma 

pesquisa descritiva, não probabilística, por questionário eletrônico, em tempo real, 

estilo Survey [46]. Esta pesquisa combinou os conceitos associados à tecnologia 

PLC, bem como os aspectos mercadológicos e sociológicos imprescindíveis à 

obtenção de uma representação unitária das condições e do cumprimento das 

metas estabelecidas neste trabalho [48]. 

O fato de usar a internet como meio de pesquisas em especial no caso da  

“Pesquisa Nacional Sobre a Tecnologia PLC” se dá além do fator da correlação das 

tecnologias, conforme artigo apresentado por Azevedo [49]. Este trabalho mostra 

que metodologia empregada nas pesquisas via internet derivam das crescentes 

oportunidades de acesso às informações e aos usuários surgida com a Internet. A 

proposta de realizar pesquisa similar com os usuários da Internet no Brasil, na 

proposta de Azevedo [50], originou-se a partir de evidências de práticas 

semelhantes, realizadas nos Estados Unidos por Kehoe [51] e na Eslovênia  por 

Batagelj et al. [52]. 
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Para Winter et al. [53], as informações relativas às taxas de respostas e 

desenvolvimento do questionário indicam que a pesquisa on-line deve refletir as 

peculiaridades do ambiente eletrônico. De acordo com suas pesquisas, os autores 

argumentam que não existem diferenças significativas na taxa de resposta, em 

relação ao comprimento do questionário convencional e utilizou como método de 

pesquisa o levantamento de campo, cuja técnica mais usada é o questionário 

(survey). Segundo Selltiz [54], a pesquisa de levantamento serve para responder 

questões acerca da distribuição da variável e das relações entre características de 

pessoas ou grupos da maneira como ocorre em situações naturais [52]. O problema 

mais crítico em pesquisas baseadas na Internet pode vir a ser a impossibilidade 

prática de uma amostra probabilística ao se tentar generalizar para um universo 

certas características a partir de uma amostra [53]. 

Coincidentemente, as amostragens não-probabilísticas são as mais usadas 

em pesquisas na área de marketing [55]. Segundo Mattar, "a amostragem não-

probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da população para compor 

a amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do 

entrevistador no campo" [55]. 

É importante observar que a questão da pesquisa pela internet traz em si um 

viés na representatividade. O viés em questão trata daqueles respondentes que 

fazem parte do universo da amostra, mas que não têm acesso a internet. Os 

levantamentos tipo survey pela internet estão se tornaram viáveis e bastante 

populares, em parte pelos seus atrativos de baixo custo, rápida velocidade na 

obtenção dos dados da pesquisa e também pela crescente popularização da Internet 

na sociedade. Há, no entanto limitações que precisam ser separadas em seu 

emprego como instrumento de pesquisa. Naturalmente, a pesquisa pela internet é 

viável, existe um universo amostral com acesso a rede como usuários domésticos, 

instituições, organizações de pesquisa, profissionais e estudantes que fazem uso 

intenso de suas aplicações. Não é concebível aplicar essa metodologia para aqueles 

que não a sabem usar ou não têm acesso a Internet. 

Outro ponto a considerar, é a incapacidade de generalização amostral para 

o universo de usuários da Internet, visto que não há possibilidade de se precisar o 

seu tamanho como um todo. [56] 



 

 

48

Estas colocações foram consideradas e aplicadas no desenvolvimento da 

“Pesquisa Nacional Sobre a Tecnologia PLC” as quais contribuíram no 

desenvolvimento e aplicação da pesquisa sobre a viabilidade da Tecnologia PLC. 

 

3.3. - PARÂMETROS UTILIZADOS 
 

A pesquisa teve como público-alvo o usuário de Internet do território 

nacional, com o intuito de coletar informações sobre seu comportamento e 

tendências de acesso, bem como as dificuldades que o mesmo teve ou tem para ter 

este acesso - econômicas ou estruturais - como, por exemplo, o tipo de acesso 

utilizado, seja este acesso corporativo ou domiciliar. Este comparativo traz 

informações acerca do futuro usuário da tecnologia PLC.  

Uma premissa importante é que os usuários que atualmente não possuem 

nenhuma forma de acesso virtual a informação, portanto o cidadão excluso 

digitalmente, não é alvo, unidade, nem elemento direto da pesquisa de campo. 

Como primeira etapa definiu-se a população total a ser pesquisada, da qual 

seria extraída a amostra, determinada neste caso como população infinita. A 

população finita segundo Mattar é a que vai de 0 a 100.000 pessoas e população 

infinita é quando a mesma é superior a 100.000 pessoas [55].  

A população foi definida como infinita a partir de pesquisas similares, como, 

por exemplo: 

• a pesquisa da Internet Brasileira do Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística - IBOPE, IBOPE/NetRatings que declara existirem 

21 milhões de usuários ativos, aqueles que se conectaram na Internet, 

pelo menos uma vez em 30 dias, mensurado em setembro de 2006 [57]. 

a qual utiliza os parâmetros e metodologia de pesquisa, do Global 

Internet Trends - GNETT, produto do IBOPE/NetRatings, que aplica a 

metodologia Random Digit Dialing - RDD, aplicando uma geração 

aleatória de números telefônicos com base nos prefixos de toda a rede 

de telefonia fixa instalada no país, escolhendo apenas os telefones 

domiciliares, os quais são selecionados para aplicação do questionário. 

O GNETT é apresentado em quatro etapas, denominadas, ondas anuais, 

uma por trimestre, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Cada 
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onda corresponde a um período de quatorze dias corridos de pesquisa 

via telefone. A geração da base de dados é local e o processamento das 

informações é feito pela Nielsen//NetRatings. O relatório final do GNETT 

oferece informações estatísticas sobre o número de pessoas com 

acesso à internet em cada país. É composto por análises gráficas 

completas, demonstrando em profundidade o cenário de Internet e 

telefonia do Brasil e do mundo; 

• a pesquisa eMarketeer, que coloca o país com 21,2 milhões de 

internautas segundo descrição do relatório, em artigo da revista 

PCWORLD [56] de 2 de março de 2007 em um universo aproximado de 

186 milhões de habitantes, segundo estimativa do IBGE [58] em 2006 no 

território Nacional. 

Dado importante para a amostragem da pesquisa é a quantidade de 

4.743.000 de conexões Internet domiciliares de banda larga, de acordo com o 

Barômetro Cisco da Banda Larga, no Brasil de junho de 2006 [59]. Porém, na 

aplicação desta pesquisa existe uma dificuldade de identificar se o respondente 

utiliza banda larga de acesso e se o tipo de acesso é realmente domiciliar. 

Entretanto, para fins práticos utilizou-se a população de 21.000.000 (vinte e um 

milhões) de usuários, números oriundos da pesquisa da Internet Brasileira do 

IBOPE/NetRatings [57].  

 

Os parâmetros utilizados na “Pesquisa Nacional Sobre a Tecnologia PLC” 

estão apresentados a seguir. 

A) Amostragem: 

Foi utilizado o parâmetro do IBOPE/-NetRatings [55] para a definição da 

população (infinita) em 21 milhões de usuários de internet [57].  

Segundo a fórmula Genérica de Mattar, a escolha de uma população 

definida estatisticamente como infinita retira a obrigatoriedade da 

declaração de uma população absoluta para cálculo da amostragem. 

Dessa forma, o cálculo da amostragem n é dado por (1) [55]. 

 

2

2

e
QPZn ⋅⋅

=        (1) 
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onde: 

n - taxa de amostragem; 

Z - desvio σ da distribuição normal; 

P - taxa de sucesso - proporção da ocorrência da variável em estudo na 

      população; 

Q - taxa de insucesso - proporção da não ocorrência da variável em 

       estudo na população; 

e - erro máximo admitido. 

No caso da pesquisa PLC foram adotados os seguintes valores, 

escolhendo o nível de confiança em 95% (padrão): 

- e = 0,05 - margem padrão; 

- P= 50% (padrão [55]); 

- Z = 1,96; 

- Q = 0,5. 

Aplicando os valores acima em (1), obtém-se o valor de n. 

 

n = 385         (2) 

 

A fim de atender as premissas adotadas e os objetivos do trabalho, 

adotou-se o seguinte o valor da amostragem para uma população 

infinita: 

 

n = 400 QUESTIONÁRIOS 

 

Embora no caso proposto fosse possível estimar uma taxa de sucesso 

superior a 50 %, pois os entrevistados responderam a pesquisa 

diretamente no meio virtual pelo questionário eletrônico, indicando que o 

mesmo tem algum tipo de acesso à informação digital, não se elevou 

esse parâmetro para não diminuir a amostra, que se julgou adequada. 

O quadro abaixo apresenta a correlação entre o nível de confiança e o 

desvio padrão a partir de uma distribuição normal [60]. 
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QUADRO 4 - CORRELAÇÀO ENTRE O NÍVEL DE CONFIANÇA 
E O DESVIO PADRÃO. 

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL DESVIO σ 

n.c. = nível de confiança Z 
68,3% 1 
90% 1,65 
95% 1,96 

95,4% 2 
99% 2,58 

99,7% 3 
 
 

O Gráfico 2 [60], demonstra a distribuição normal de uma amostra 

reduzida, para um  nível de confiança de 95% com a respectiva  

indicação de erro ou rejeição máxima de 5%, dividido em dois intervalos 

de rejeição de 2,5% cada, para o desvio sigma Z =1,96, parâmetros os 

quais a pesquisa PLC se posiciona. 

 

 

 

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO NORMAL REDUZIDA. 

 

B) Áreas geográficas: 

Para fins de área geográfica a ser contemplada na pesquisa foi definido 

o território brasileiro, com disponibilidade de acesso à internet e, 

conseqüentemente, acesso à energia elétrica. 
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C) Resultados esperados: 

Os resultados esperados para a pesquisa incluem: 

• avaliar em termos de mercado o potencial apresentado pela 

tecnologia PLC; 

• verificar a viabilidade desta tecnologia como instrumento de Inclusão 

Digital; 

• obter subsídios para nortear investimentos públicos e privados para a 

efetivação da tecnologia; 

• mensurar a aceitação do consumidor como usuário desta tecnologia; 

• explorar motivos que levariam o usuário a adquirir produtos e 

serviços, relacionados à tecnologia em questão; 

• identificar percepções, do que espera o usuário final; 

• identificar percepções de custos e valores; 

• verificar, com foco no respondente inovador, sua pré-disposição a 

aceitar migrar para a tecnologia PLC; 

• buscar informações sobre o grau de confiança do consumidor em 

relação à adoção de novas tecnologias e, em particular, a tecnologia 

PLC; 

• identificar oportunidades de retorno social com a tecnologia PLC, 

com a possibilidade de mesma prover Inclusão Digital; 

• identificar a viabilidade de usar a tecnologia PLC, nas ações de 

governo eletrônico e na disseminação da informação, com objetivos 

sociais de integração e disseminação de conhecimento. 

• identificar oportunidades, ameaças e limitações de mercado 

referentes à tecnologia em estudo para o mercado nacional, 

particularmente as empresas de distribuição de energia elétrica e de 

telecomunicações. 

D) Elemento de Pesquisa: 

A pesquisa é baseada na utilização de usuários domiciliares e 

coorporativos de computadores com acesso à internet. 
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E) Unidade de Amostra: 

A unidade da amostra considerada no presente estudo corresponde ao 

respondente de pesquisa on-line em formulário eletrônico, em tempo 

real, representando uma residência ou unidade de moradia ou unidade 

comercial com acesso à Internet. 

F) Período de Tempo: 

O período de tempo considerado para a realização completa da pesquisa 

compreendeu os meses de fevereiro a abril de 2007, período de tempo o 

qual foi suficiente para alcançar a amostragem necessária anteriormente 

calculada. 

 

 

3.4. - APLICAÇÃO DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi aplicada em duas fases a ser observada em seu 

desenvolvimento, desde a escolha do público, alvo, forma de aplicação, elaboração 

de questionário, execução de pré-teste, levantamento de parâmetros e aplicação 

efetiva com a decorrente coleta de dados. Estas etapas estão aqui apresentadas. 

 

 

3.4.1. - Pesquisa PLC - Fase 1 - Painel Consultivo 
 

Foram relacionados inicialmente 30 nomes de referência e foram enviados 

questionários, por meio eletrônico, a estes usuários-referência. Este documento 

apresentava os objetivos e a descrição da pesquisa e definiu-se um prazo de quinze 

dias para a obtenção das respostas. Esta carta-convite, bem como todo o 

detalhamento do questionário é apresentada no Anexo A deste documento. 

Encerrado o prazo acima mencionado, foram obtidas 8 (oito) respostas 

consideradas completas e válidas. Este conjunto de informações constituiu-se na 

base para a estruturação da Fase 2 deste trabalho. 

A análise deste conjunto de dados inicial indicou os seguintes elementos que 

deveriam necessariamente estar contemplados na pesquisa qualitativa: 
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• A percepção de uma demanda latente por tecnologias mais eficazes e de 

menor custo; 

• A necessidade de se contemplar os aspectos técnicos e aplicações 

afeitas aos segmentos de energia elétrica e de telecomunicação face ao 

conteúdo técnico abordado pelos profissionais desses segmentos; 

• O tratamento da tecnologia PLC como inovação; 

• A necessidade do atendimento da demanda da população para o acesso 

à internet com baixo custo; 

• O otimismo e a ansiedade mostrada por setores do Governo e de ONG’s 

para a aplicação prática da tecnologia PLC. 

As respostas também apresentaram sugestões abrangentes e pontuais para 

a estruturação da Fase 2 do trabalho, o que evidenciou a importância para o usuário 

da informação no seu dia-a-dia como cidadão e como profissional e as relações 

entre o cliente e o cidadão, bem como a indicação de potenciais prestações de 

serviços e oportunidades e ameaças aos serviços atuais. 

Ressalta-se que o parâmetro de aplicação desta fase encontra-se em 

consonância com os preceitos estabelecidos por Schiffman [61]. 

 

 

3.4.2. - Pesquisa PLC - Fase 2 - Pesquisa de Campo 
 

Para o desenvolvimento da segunda fase da pesquisa PLC foi utilizado um 

questionário descritivo, estruturado, não disfarçado, de enfoque quantitativo, em 

uma amostragem não probabilística, por ser a mais usada em pesquisas na área de 

marketing [55]. Esta é aquela em que a seleção dos elementos da população para 

compor a amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador ou 

do entrevistador no campo [55]. 

Visto o tamanho da população, ao ser tecnicamente designada infinita, e a 

forma de coleta de dados, os respondentes foram motivados por meio de divulgação 

do tema e o interesse despertado no tema abordado.  

Para desenvolver o questionário em questão, partiu-se dos resultados da 

pesquisa descritiva aos participantes conhecedores dos temas em questão, 
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denominada Fase 1, utilizados como referências e destes resultados desenvolveu-se 

um esboço, do roteiro de pesquisa, a qual passou por um pré-teste. 

A Figura 11, a seguir, apresenta a estrutura da pesquisa PLC - Fase 2, onde 

estão destacados dois blocos distintos: a realização dos pré-testes [6] e sua 

consolidação e a realização da pesquisa em si. Cada um desses blocos é detalhado 

a seguir. 

 

 

 

FIGURA 11 - ESTRUTURA DA PESQUISA PLC - FASE 2. 
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3.4.2.1. - Pré-teste e Coleta de Dados (Campo) 
 

O pré-teste tem como objetivo observar, como se comporta o instrumento de 

coleta numa situação real de coleta de dados. Neste caso específico, após ter sido 

desenvolvido e revisado o primeiro esboço do instrumento de coleta de dados, a 

versão-teste considerada apta para se utilizada como instrumento de coleta foi a 

disponibilizado para ser pré-testado. 

O pré-teste foi realizado em 5 de dezembro de 2006, em uma verificação 

simulada com uma amostra mínima de 45 questionários, aos alunos do curso de 

Administração do 4º, 6º e 8º períodos na Faculdade de Pinhais - FAPI, localizada no 

município de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. 

Deste total, 33 questionários foram respondidos adequadamente. Para tanto, 

além dos aspectos relacionados anteriormente, também se buscou analisar a 

importância da interpretação do seu conteúdo e a crítica ao formulário proposto. 

Como exemplo, destaca-se do pré-teste: 

27 - Que perguntas, ou termos você não compreendeu ou teve dificuldades 

de responder nesta pesquisa? 

28 - Se tiver alguma crítica sugestão, ou pergunta a fazer à nossa pesquisa. 

“Coloque aqui:” 

 

 

3.4.2.2. - Objetivos e Resultados do Pré-teste da Pesquisa PLC 
 

A aplicação do pré-teste foi de grande importância na evolução e melhoria 

do instrumento final de pesquisa, uma vez que foram identificados e aperfeiçoados 

os fatores abaixo: 

• verificar se os termos utilizados nas perguntas são de compreensão dos 

respondentes. 

Identificaram-se dificuldades nos termos técnicos, bem como na 

distinção de termos similares. Procurou-se, simplificar e explicar os 

termos, mas de forma a não comprometer a pesquisa; 
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• verificar se as perguntas estão sendo entendidas como planejado. 

Viu-se a necessidade de alterar a forma de resposta única para resposta 

múltipla para algumas questões e de ajustar a correlação entre as 

perguntas para melhor compreensão das respostas; 

• verificar se as opções de respostas nas perguntas fechadas estão 

completas. 

Foram observados e corrigidos erros de grafia como de pontuação na 

primeira versão e a disposição lógica das opções de resposta, 

principalmente com relação à escala de valores nominais; 

• verificar se a seqüência está correta. 

Alterou-se a seqüência das questões para propor uma forma gradativa e 

agradável de resposta ao entrevistado, de maneira que o conhecimento 

se acumula e evita-se o abandono da pesquisa. Foram colocados os 

dados demográficos no final da pesquisa; 

• verificar se não há objeções na obtenção das respostas. 

Observou-se e foram corrigidas algumas objeções pontuais, para casos 

de objeção ou dúvida, devido à falta de informação e pouco 

conhecimento do tema abordado; 

• verificar se a forma de apresentar a pergunta não está causando viés. 

Observou-se viés quando a pesquisa foi genérica nas perguntas e 

obtiveram-se respostas conflitantes quando se tentou usar os conceitos 

técnicos corretos e não os conceitos leigos e usuais. Isso mostrou a 

necessidade de colocá-los em função do uso da Internet para melhor 

compreensão do respondente leigo; 

• cronometrar o tempo de aplicação. 

O tempo médio de resposta da primeira aplicação do pré-teste foi de 27 

minutos sem nenhuma explicação preliminar. Na segunda aplicação com 

uma explicação mínima, este tempo caiu para 15 minutos.  
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3.5. - APLICAÇÃO E HISTÓRICO DA PESQUISA PLC 
 

Conforme a estrutura apresentada na Figura 12, a “Pesquisa Nacional Sobre 

a Tecnologia PLC”, na forma de formulário eletrônico, foi desenvolvida na linguagem 

de programação PHP (Personal Home Page). Esta se destaca por ser 

multiplataforma e permite a conexão direta com uma grande quantidade de bancos 

de dados relacionais. Esta linguagem é uma combinação de linguagem de 

programação e servidor de aplicações, possibilitando a definição de variáveis e a 

criação de funções e foi adequada à pesquisa proposta. Foram desenvolvidos banco 

de dados e um ambiente virtual específico para a pesquisa PLC [62], a qual ficou 

hospedada no domínio http://plc.materiavirtual.com.br. 

O questionário desenvolvido a partir da linguagem PHP encontra-se no 

Anexo C deste documento. 

A divulgação da pesquisa foi realizada nos meios acadêmicos e empresarial, 

destacando-se empresas de engenharia e consultoria tecnológica, empresas do 

setor elétrico [63], de telecomunicações e de internet, bem como ONG’s militantes 

no segmento de Inclusão Digital. A divulgação junto a todos esses segmentos está 

relacionada no Anexo D. 

O encerramento oficial da participação na Pesquisa PLC ocorreu em 20 de 

abril de 2007, com o bloqueio de acesso ao formulário eletrônico da pesquisa. 

De um total de mais de 800 convidados, oriundos de cadastro próprio e de 

colaboradores, além dos respondentes espontâneos, oriundos de divulgação da 

imprensa, meio acadêmico, e empresas e instituições, que colaboraram na 

divulgação, a pesquisa contou como resultado a resposta de 537 (quinhentos e trinta 

e sete) entrevistados, cujos formulários respondidos foram armazenados no banco 

de dados desenvolvido especificamente para o estudo. 

Deste total, 476 (quatrocentos e setenta e seis) questionários foram 

adequadamente respondidos, de forma completa e correta e foram utilizados no 

processamento estatístico e analítico da pesquisa, a partir do qual foram extraídos 

os resultados, análises e conclusões do presente trabalho.  
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3.6. - RESULTADOS DA PESQUISA PLC 
 

A pesquisa de campo foi extremamente relevante ao trazer informações 

primárias de um público-alvo de potenciais usuários da tecnologia, de distintos níveis 

culturais, com diferentes graus de escolaridade, renda e potencial de consumo, além 

de diferenciais demográficos, como idade, sexo, filhos, estado civil e outras 

informações livremente declaradas ao participar da pesquisa.  

A veracidade das informações prestadas pelos entrevistados pode ser 

comprovada por meio da identificação dos dados cadastrais e registro do protocolo 

de internet (Internet Protocol - IP) de cada um dos respondentes, demonstrando a 

fidelidade dos dados obtidos. 

Os resultados da pesquisa foram consolidados de forma gráfica pelo 

programa desenvolvido em linguagem PHP, que processa o banco de dados da 

pesquisa, versão 1.0.0 Interakt, com parâmetros desenvolvidos e interpretados pelo 

autor desta dissertação, sistema o qual permite a visualização, organização e o 

cruzamento dos dados coletados [62]. 

 

 

3.6.1. - Dados Pessoais dos Respondentes 
 

Os respondentes da pesquisa se identificavam de forma espontânea, 

através do nome, cidade e estado da federação em que se encontravam no 

momento da pesquisa e endereço eletrônico para contatos futuros. 

Do total de 476 questionários recebidos e armazenados no banco de dados, 

foram registradas participações de todas as regiões e da maioria dos estados do 

território brasileiro, com predominância para as regiões Sul e Sudeste. 

Em termos geográficos, observou-se a participação do interior dos Estados, 

bem como dos grandes centros urbanos e capitais, o que pode ser associado à 

abrangência e a disseminação da informação por meio da Internet.  

Nesta participação, verificou-se a maior freqüência de entrevistados do 

estado do Paraná, particularmente da cidade de Curitiba (sede da pesquisa), bem 

como da capital e do interior do Estado de São Paulo, Regiões Norte e Nordeste. 

Isto se deve ao caráter continental do território brasileiro e o interesse que o tema 

desperta nos diferentes participantes de diferentes localidades. Nota-se, de maneira 
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geral, que o acesso a informação pode proporcionar oportunidades, inclusão e 

democracia, sendo necessário criar condições para a efetivação dos resultados, as 

quais a tecnologia PLC pode vir a contribuir. 

 

 

3.6.2. - Dados Demográficos da Pesquisa PLC 
 

Com relação aos dados demográficos da Pesquisa PLC, as perguntas 

referentes a este tópico foram colocadas na segunda etapa do questionário com o 

intuito de não interferir ou diminuir o interesse do participante na tecnologia PLC. 

Foram identificados os parâmetros demográficos como faixa etária sexo, renda 

familiar, dentre outros.  

Os resultados obtidos estão apresentados no quadro 5, a seguir. 

Estes demonstram: 

• predominância de entrevistados na faixa de 26 a 35 anos, seguido dos 

profissionais na faixa de 36 a 45 anos; 

• predominância de entrevistados do sexo masculino; 

• equilíbrio entre o estado civil dos entrevistados; 

• discreta diferença entre os que possuem filhos e os que não possuem 

filhos, partindo da hipótese em que os que têm filhos, terão nos filhos 

potenciais usuários dos serviços da tecnologia PLC no domicílio em que 

esta estiver presente; 

• grande potencial de consumo e capacidade financeira para adquirir 

produtos e serviços relacionados a tecnologia em estudo devido ao nível 

salarial dos entrevistados e é potencialmente uma lacuna a ser 

preenchida com serviços e produtos de alto valor agregado e a um 

publico ansioso para contemplá-la, a quem oferecer a melhor alternativa 

tecnológica; 

• relação direta entre o grau de escolaridade dos entrevistados e o 

conhecimento e interesse pela tecnologia PLC. 
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QUADRO 5 - RESULTADOS - DADOS DEMOGRÁFICOS. 

Indicador Parâmetros Percentual [%] 

Faixa etária 

26 a 35 anos 

18 a 25 anos 

36 a 45 anos 

46 a 55 anos 

Mais de 55 anos 

Menos de 18 anos 

37,0 

25,8 

23,7 

9,7 

2,5 

1,3 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

78,8 

24,2 

Estado Civil 

Casados 

Solteiros 

Divorciados e separados 

Outros 

48,7 

42,7 

6,5 

2,1 

Filhos 
Tem filhos 

Não tem filhos 

52,9 

47,1 

Renda 

4 a 9 Salários mínimos (SM) 

1 a 3 SM 

10 a 15 SM 

Acima de 20 SM 

16 a 20 SM 

42,7 

21,9 

18,7 

9,9 

6,9 

Escolaridade 

Superior incompleto 

Superior completo 

Pós-graduação 

Ensino médio 

Ensino primário 

34,2 

20,8 

26,7 

17,4 

0,8 

 

 

3.6.3. - Dados Gerais Sobre a Pesquisa PLC 
 

Em uma análise preliminar dos dados primários da Pesquisa PLC, visualiza-

se padrões de consumo e identifica-se comportamentos a partir das formas de 

utilização de tecnologias, posse e uso de artefatos informacionais, estudo de 

procedimentos e processos envolvendo tecnologias, que poderão ser utilizados e 

comparados com a tecnologia PLC na realidade do consumidor brasileiro, em suas 

características próprias e únicas, a qual se apresenta. 
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Conforme demonstra o Gráfico 3, abaixo, a grande maioria dos entrevistados 

apresentou conhecimento prévio da tecnologia PLC. Estas informações mostram um 

prévio interesse e conhecimento da tecnologia, não sendo considerada totalmente 

desconhecida, principalmente pelo seu eventual público alvo, que pode vira á utilizá-

la. 

 

 

GRÁFICO 3 - CONHECIMENTO SOBRE A TECNOLOGIA PLC. 

 

 

Quanto ao entendimento do significado do termo PLC (Power Line 

Communication), dados levantados na pergunta 2, a compreensão do mesmo foi 

melhor que o esperado. Apenas uma pequena parcela demonstrou um entendimento 

laico do tema, relacionando-o a “Internet pela Tomada”, enquanto que a grande 

maioria, 84,7% o relacionou como uma forma de comunicação ou troca de dados 

pela rede elétrica, demonstrando um entendimento coerente, mesmo que elementar 

da tecnologia pesquisada. 

A questão que tratou dos potenciais serviços a serem disponibilizados pela 

Tecnologia PLC para a sociedade tem seus resultados apresentados no Gráfico 4, a 

seguir. Por tratar de uma questão com mais de uma alternativa de resposta, foram 

obtidos um total de 1629 respostas. Estes resultados podem servir de indicativo para 

os diversos segmentos que apresentam potencial para explorar a tecnologia PLC - 

setor elétrico e de telecomunicações - bem como subsidiar aplicações e ações de 

 

33,8%

9,7%
16,8%

17,9%
21,9%

Já ouvi falar Conheço superficialmente
Nenhum Tenho conhecimento
Tenho conhecimento técnico
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planejamento para a implantação dos serviços possibilitados pela tecnologia em 

questão. 
 

 

GRÁFICO 4 - POTENCIAIS SERVIÇOS A SEREM IMPLANTADOS - TECNOLOGIA PLC. 

 

 

Quanto ao nível de satisfação das tecnologias de informação presentes na 

vida dos pesquisados, observou-se uma satisfação de 52%, observada pela 

interpretação desta como os meios e tecnologias de comunicação conhecidos como 

convencionais, entre elas, televisão, rádio telefone e internet convencional. Contudo, 

observa-se um índice de insatisfação também importante (32,8%) de usuários 

respondentes e, ainda, um percentual de 10,2 % de entrevistados indiferentes com a 

satisfação no tocante ao acesso à informação. Isto demonstra que existe espaço 

para a tecnologia PLC suprir as insatisfações e mesmo sobrepujar a satisfação das 

tecnologias atuais de comunicação, suprindo-as e satisfazendo-as com 

superioridade. 

O Gráfico 5 mostra as melhores áreas e segmentos da sociedade em termos 

de aplicações, segundo os entrevistados. Neste tópico, foram computados um total 

de 1351 respostas. O resultado final mostra que existem oportunidades para a 

implantação da tecnologia PLC nos mais diversos segmentos. 

15,1%

14,9%

9,5% 0,18%
25,2%

18,5%
16,6%

Acesso à internet Acesso à comunicação de voz (VoIP)
Imagem, televisão e vídeo Monitoramento e segurança
Educação à distância Acesso ao governo eletrônico
Outro
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GRÁFICO 5 - ÁREAS E SEGMENTOS A APLICAR A TECNOLOGIA PLC. 

 

 

A percepção do entrevistado de si mesmo na utilização de um meio de 

informação está consolidada no Gráfico 6. A grande maioria identificou-se como 

cliente e consumidor, o que demonstra o caráter comercial e mercadológico dos 

sistemas de informação como, por exemplo. a Internet ou outros sistemas que 

podem  vir a trafegar pela rede de energia elétrica da tecnologia PLC - voz, dados, 

TV digital, etc. 

22,5%

25,1%

0,9%
9,6%

11,0%

12,4%

18,5%

Educação Negócios e indústria
Entretenimento Governo, principalmente o governo eletrônico
Energia elétrica Agricultura
Outro
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GRÁFICO 6 - PERCEPÇÃO DE POSICIONAMENTO PESSOAL AO 
UTILIZAR UM MEIO DE INFORMAÇÃO. 

 

 

As questões de 7 a 10 procuram levantar informações quanto as variáveis 

de acesso a informação e serviços informacionais, para confrontar estes dados com 

os diferenciais e potencias da tecnologia PLC, seja como facilidade de disseminação 

da informação, seja com a utilidade, uso, posse e acesso a artefatos informacionais, 

como computadores e equipamentos correlatos, bem como a forma e ambiente de 

acessos de serviços relacionados, além de forma e intensidade da utilização das 

tecnologias implantadas no mercado presente e ao usuário atual. 

A pergunta 7 levanta a percepção dos respondentes quanto a contribuição 

da tecnologia PLC para a Inclusão Digital. Do total apurado, 44,1% dos participantes 

indicaram que a contribuição maior é levar acesso a informação a lugares antes 

inacessíveis. Ademais, foram também consideradas a utilização da tecnologia para 

diminuir custos de acesso (29,2%), para o acesso de novos usuários (13,5%) e a 

criação de concorrência entre as tecnologias de acesso disponíveis (10,9%). 

Somente uma pequena parcela do total (2,3%) indicou não crer que a tecnologia em 

estudo faça diferença para a Inclusão Digital, demonstrando o potencial da 

tecnologia como vetor de Inclusão Digital. 

Isso também pode ser notado pelos resultados que tratam da disseminação 

e da capilaridade da tecnologia, permitida pela abrangência da rede de distribuição 

2,7%
9,0%

13,0%

24,6% 50,6%

Como cliente, consumidor Como cidadão Como Indivíduo
Como um número Um total desconhecido
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de energia elétrica. Levando informação a lugares que outras tecnologias não 

permitem ou não tem interesse, do total dos respondentes quanto a localidade de 

acesso, 49,8% destes fazem a maior parte de seu acesso em suas casas ou 

domicílios, 36,7% dos respondentes fazem a maior parte de seu acesso no local de 

trabalho com as estruturas coorporativas das empresas, perfazendo a maior parte 

dos acessos. A totalidade dessas respostas demonstra uma diversidade de locais de 

acesso e a possibilidade de migração de localização de uma forma de acesso à 

outra, com a colaboração de outras tecnologias isoladas e combinadas como a 

tecnologias, WiFi, WiMax, convergindo com a tecnologia PLC. 

A pergunta 10 tratou dos meios e das tecnologias de acesso à informação 

mais utilizada pelos pesquisados. Identificou-se que 48,1% dos entrevistados 

utilizam à tecnologia DSL, pela rede de telefonia fixa, 22,5% dos entrevistados 

declararam utilizar como forma de acesso a rede coorporativa das empresas em que 

atuam e 11,1% dos respondentes utilizam tecnologia relacionada a televisão a cabo 

com o cable modem. A utilização do acesso discado pelos modems convencionais 

representou 8,6% das respostas. Serviços de rádio freqüência, aqui inserido o 

sistema Wi-Fi e sistemas de acesso por telefonia celular, obtiveram 5,7 % da 

escolha dos respondentes, e somente 2,73% não souberam informar a tecnologia de 

acesso que utilizam. Estes dados indicam como a tecnologia PLC deve se posicionar 

no mercado, permitindo absorver parte deste potencial de mercado instalado, além 

de possibilitar outros desconhecidos, vindo demonstrar novas possibilidades dos 

meios e tecnologia de acesso a Internet e a serviços correlatos, bem como novos 

mercados a serem supridos. 

Os níveis de satisfação quanto a fatores e atributos oferecidos pelas formas 

de informação atualmente utilizadas pelos respondentes está apresentado no 

Gráfico 7. Foram tratados os seguintes aspectos: velocidade, serviços, segurança, 

qualidade, preço e atendimento. Foram identificadas nos respondentes suas 

observações, em uma escala de 1 a 5, em distintos níveis de satisfação, 

classificados como: totalmente insatisfeito, insatisfeito, indiferente, satisfeito e 

totalmente satisfeito, observando sua média e sua freqüência. Pode-se concluir para 

os diversos atributos analisados: 

• velocidade: o resultado mostra que existem oportunidades para a 

tecnologia PLC em relação as opções oferecidas pelo mercado; 
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• serviços: também mostra um espaço a ser conquistado para a satisfação 

total dos consumidores 

• segurança: demonstrou que é uma característica que podem ser 

utilizadas e aprimoradas quando da implantação e divulgação da 

tecnologia PLC aos seus primeiros usuários.  

• qualidade: indica que é um atributo que pode ser explorado por novas 

tecnologias; 

• preço: apresentou o menor índice da satisfação na média, com tendência 

para a insatisfação. Este é um fator estratégico para a aceitação da 

tecnologia PLC, que teoricamente promete menores custos por ter uma 

estrutura de distribuição já implantada. Para que as vantagens 

mencionadas se concretizem, este fator deve ser confirmado em todos 

as fases de implantação da tecnologia (processos e equipamentos) para 

que esta viabilidade seja exeqüível; 

• atendimento: este fator pode levar a uma fidelidade as tecnologias 

apresentadas quando satisfeito e de forma contrária pode levar a uma 

migração para outras tecnologias e para os serviços e operadoras das 

mesmas. 

 

GRÁFICO 7 - NÍVEIS DA SATISFAÇÃO PRESENTES NOS  
MEIOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO E A INTERNET. 

 

Estes fatores são estratégicos e podem levar aos potencias usuários da 

tecnologia PLC a adotá-la ou não e devem ser estudados intensamente dentro do 

Velocidade 2,74

Serviços 3,14

Segurança 2,82

Qualidade 3,05

Preço 2,30

Atendimento 2,96

1- Totalmente Insatisfeito;  2- Insatisfeito;  3- Indiferente;  4-Satisfeito;  5- Totalmente Satisfeito 

2 3 4 51
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planejamento estratégico das organizações envolvidas na implantação da tecnologia 

PLC, antes, durante e após a sua implantação.  

 

 

3.6.3.1. - Percepção do Pesquisados, Comparativamente à Serviços de Acesso 
Internet com a Tecnologia PLC 

 

As perguntas de 12 a 15 procuraram identificar fatores relevantes quanto 

aos prestadores de serviços de tecnologias, sejam estes terceirizados, 

colaboradores, fornecedores ou parceiros, bem como uma percepção de custos os 

quais os usuários de tecnologias de informação são contemplados. Além disso, 

procurou-se identificar hábitos de uso, como forma de escolha para pagamentos, e 

fatores de escolha e adesão, usando os serviços de acesso Internet como referência 

aos usuários pesquisados.  

A questão quanto ao provedor de acesso a Internet, levanta um 

posicionamento dos usuários de serviços Internet, quanto ao uso de provedores e 

operadores de acesso. Esta questão tem o objetivo de apurar o grau de 

confiabilidade e fidelidade de um serviço agregado de empresas terceiras ao serviço 

principal. Do total, 11,6% não possuem ou não utilizam estes serviços, 26,9% dos 

entrevistados escolhem o serviço de provedor oferecido ou indicado pela empresa 

de acesso à internet, o que gera influencia na escolha, padrão este que pode se 

repetir pelas empresas que fornecerão os serviços pela rede PLC. Foi identificado 

que 24,8% dos respondentes escolhem somente aquela empresa ou provedor que 

confiam, independentemente da empresa de acesso, e, finalizando a questão, 

31,5% dos pesquisados escolhem a empresa ou provedor de serviços, pelos de 

menor custo. Os fatores estudados mostram comportamentos dos usuários de 

tecnologias atuais que podem se confirmar em tendências para os usuários da 

tecnologia PLC a ser estudado e seguido. 

O gasto mensal do usuário, incluindo serviços e equipamentos relacionados, 

também foi analisado. Os resultados mostram que 31,9% declaram ter uma despesa 

mensal com este acesso de R$ 80,00 a R$ 105,00, 29,8% dos respondentes 

declararam um gasto mensal com acesso nos valores entre R$ 50,00 a R$ 79,00, 

14,5% com despesa mensal entre R$ 30,00 e R$ 49,00. Estas informações se 

mostram relevantes ao posicionar os valores dos serviços oriundos da tecnologia 
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PLC em parâmetros aceitáveis comparando-os ao cobrado pelos serviços atuais. 

Este resultado está consolidado no Gráfico 8, abaixo. 

 

 

GRÁFICO 8 - GASTOS MENSAIS COM A INTERNET. 

 

 

Quanto a forma de pagamento pelos serviços de acesso e a forma que viria 

a pagar por estes serviços, verificou-se maior aceitação pelo pagamento junto à 

conta telefônica (37,4%), reflexo de serviços como o DSL, vinculados a telefonia fixa. 

O débito em conta corrente e o boleto bancário foram a forma preferida de 22,7% 

dos respondentes. Do total, 11,8% dos respondentes assinalaram que não pagam 

por estes serviços. A utilização do banco eletrônico foi indicada por 7,8% dos 

entrevistados e outros 7,1% mencionaram a conta de energia elétrica. Neste caso, o 

pagamento de serviços de informação e tecnologia agregada ao pagamento da 

conta de energia elétrica seria um diferencial competitivo para adesão do público-

alvo da tecnologia PLC, fator que facilitaria a disseminação da tecnologia, a 

diminuição de custos de cobrança e das inadimplências, cabendo levantar a 

legalidade e os procedimentos deste processo de pagamento. 

A pergunta 15 abordou os fatores preponderantes para a escolha ou adesão 

para uma tecnologia de acesso a informação. Entre eles, o fator disponibilidade e 

 

14,5%

11,8%

6,3% 5,7%

31,9%

29,8%

De R$ 80,00 a R$ 150,00 De R$ 50,00 a R$ 79,00 De R$ 30,00 a R$ 49,00

Não pago por acesso Menos de R$ 29,00 Acima de R$ 150,00
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operacionalidade, o custo, a alta velocidade ligada a característica do desempenho, 

o acesso sem fio, o investimento em novos equipamentos adicionais, a mobilidade e 

a disponibilidade de acesso e qualidade dos serviços ofertados, demonstrando a 

necessidade de um conjunto de características a serem supridas ao levar a escolha 

de uma forma ou tecnologia de informação. O Gráfico 9 mostra os resultados. 

 

 

GRÁFICO 9 - FATORES DE DECISÃO PARA A ESCOLHA DE UMA 
TECNOLOGIA DE ACESSO À INFORMAÇÃO. 

 

 

3.6.3.2. - Informações Referentes à Aplicação, Adesão e Utilização da 
Tecnologia PLC 

 

As possibilidades de aceitação, aplicação, uso e adesão da tecnologia PLC 

por seu eventual usuário, aqui representado em suas percepções e necessidades, 

também foram tratadas na presente pesquisa. Estes indicadores poderão orientar e 

facilitar a implantação da tecnologia PLC à realidade do usuário de serviços 

tecnológicos. 

21,6%

6,7%

6,5%
6,3% 2,3% 29,6%

26,9%

Estar sempre disponível e funcional
Custo
Alta velocidade
Acesso sem fio
Não precisar de comprar equipamentos adicionais
Mobilidade
Outro



 

 

71

A pergunta 16 levanta a percepção de valor quanto aos preços das 

tecnologias de informação, com relação aos atributos e benefícios fornecidos por 

uma tecnologia, benefícios estes declarados existentes pela tecnologia PLC, com 

recursos adicionais, maior segurança, alta velocidade, disponibilidade de acesso e 

acessibilidade em todas as dependências e cômodos da residência. Esta percepção 

de valor justo teve como resultado alcançado de 58,8% dos respondentes para um 

pagamento mensal de R$ 30,00 a R$ 45,00 por serviços ligados a esta tecnologia. A 

faixa de R$ 46,00 a R$ 79,00 foi indicada por 27,9% dos respondentes. Somente 

9,2% indicaram a faixa entre R$ 80,00 a R$ 99,00 mensais. O cliente potencial da 

tecnologia PLC demonstrou necessidade de uma relação superior de custo-benefício 

embora atualmente tenha um gasto mais elevado do que pretende investir 

mensalmente na tecnologia PLC. Os resultados são mostrados no Gráfico 10. 

 

 

GRÁFICO 10 - PERCEPÇÃO DE PREÇOS E VALOR DE UMA NOVA TECNOLOGIA, 
COM FATORES DIFERENCIADOS. 

 

O fato de uma empresa de energia oferecer serviços de telecomunicações 

for tratado na pergunta 17 e apresentado no Gráfico 11. O resultado representa uma 

grande ansiedade para a disponibilidade da tecnologia. 
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De R$ 80,00 a R$ 99,00 por mês De R$ 100,00 a R$ 150,00 por mês
Acima de R$ 150,00 por mês
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GRÁFICO 11 - ACEITAÇÃO DE EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO EM OFERECER 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INTERNET. 

 

A pergunta 18 arguiu de forma direta os fatores determinantes para a 

mudança de forma ou tecnologia de acesso a informação. Fatores como custos, 

qualidade e segurança, relação custo-benefício, relação custo, velocidade e 

qualidade foram mencionados, conforme demonstrado no Gráfico 12. 

44,8%

32,4%

18,1%
2,5% 2,3%

Concordo fortemente Concordo Indiferente Discordo Discordo fortemente
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GRÁFICO 12 - FATORES DETERMINANTES PARA MUDANÇA E 
ADESÃO A TECNOLOGIA PLC. 

 

 

A percepção de acesso e serviços relacionados à informação pela rede 

elétrica, proporcionados pela tecnologia PLC, foi levantada na pergunta 19. Atributos 

como inovação, curiosidade e indiferença foram relacionadas, juntamente com 

fantástico, inteligente e maravilhoso (outros). Uma pequena parcela declarou ter 

receio da nova tecnologia, porém, estes dados demonstram uma grande aceitação 

da tecnologia quanto ao aspecto inovador e um pequeno grau de rejeição, criando 

um cenário positivo a ser trabalhado pelas empresas envolvidas, conforme 

demonstrado no Gráfico 13. 
 

 

20,0%

15,3%

12,6%

3,6%

48,5%

Custos inferiores Maior qualidade e segurança
Disponibilidade de acesso mais serviços e recursos agregados
Outro
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GRÁFICO 13 - PERCEPÇÃO DE ACESSO À INFORMAÇÃO PELA REDE ELÉTRICA. 

 

 

Os fatores de acesso e percepções identificados na pesquisa, como um 

todo, estão relacionados entre si e demonstram uma tendência positiva e um cenário 

promissor para a implantação da tecnologia PLC. Isto também é evidenciado a partir 

do posicionamento dos pesquisados quanto a adquirir ou não a tecnologia, seja 

comprando seus produtos ou serviços relacionados se a mesma estivesse hoje 

disponível no momento da resposta da pesquisa. O Gráfico 14 a seguir mostra os 

resultados obtidos. 

 

 

9,2%

7,6%
5,3% 2,3%

75,6%

Inovador Curioso Indiferente Outro Tenho receio
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GRÁFICO 14 - PERCEPÇÃO DE COMPRA E ACEITAÇÃO DA TECNOLOGIA PLC. 

 

 

3.7. - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O conteúdo da “PESQUISA NACIONAL SOBRE A TECNOLOGIA PLC” 

apresentado em sua análise prévia demonstra a coleta e o registro de dados 

relativos ao mercado, que se destina a apoiar e orientar a tomada de decisões 

relacionadas a implantação da tecnologia PLC pelos desenvolvedores, empresas do 

setor elétrico e do setor de telecomunicações. 

Estes permitem identificar oportunidades e problemas do mercado a ser 

alcançado e permitir a elaboração do planejamento do empreendimento ao gerar, 

melhorar, monitorar e avaliar as atividades de marketing relativas a tecnologia PLC, 

ao compreender seus processos e identificar comportamentos e opiniões relativas à 

tecnologia pesquisada. As análises, comparações, interpretações e resultados 

decorrentes destes dados estão presentes no capitulo a seguir. 

 

 

 

 

18,7%

30,5%

50,2%

0,4%
0,2%

Provavelmente compraria Certamente compraria
Não tenho certeza Certamente não compraria
Provavelmente não compraria
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Capítulo 4 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 

 

4.1. - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este capítulo apresenta análise dos resultados da pesquisa de campo. Os 

dados primários foram correlacionados entre os resultados provenientes de outras 

pesquisas, com dados de fontes secundárias. Dessa forma são obtidas informações 

de natureza quantitativa, quanto ao dimensionamento e quantificação do mercado 

potencial da tecnologia PLC, e qualitativa, quanto a hábitos de consumo e 

comportamentos. Estes resultados permitem investigar atitudes, valores, percepções 

e motivações do público-alvo pesquisado [64]. 

 

 

4.2. - ANÁLISE DE CRUZAMENTO DE DADOS 
 

O cruzamento dos dados da “PESQUISA NACIONAL SOBRE A 

TECNOLOGIA PLC” demonstra as inúmeras possibilidades de interpretação e uso 

dos dados da pesquisa. Foi usado o tratamento estatístico, disponibilizado pelo 

sistema desenvolvido para as pesquisas, combinando elementos de perguntas 

técnicas, demográficas, de cunho social e de inclusão, trabalhando com a 

combinação e probabilidade de dados de 26 perguntas. Estas foram interpoladas 

com as alternativas de cada pergunta escolhida, resultando em novos resultados 

filtrados e observados de maneira distinta. Essas combinações e cruzamentos que 

são exemplificados e analisados entre as inúmeras possibilidades possíveis, a 

serem geradas pelo programa próprio desenvolvido para coleta e análise dos 

resultados. 

Como primeiro exemplo da filtragem de dados tem-se a combinação dos 

entrevistados, filtrando-se os fatores mais relevantes para a adoção da tecnologia. 

Foram selecionados os que declararam não ter conhecimento sobre a tecnologia 

PLC e os que declararam estar insatisfeitos com as tecnologias atuais de acesso a 
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informação, combinando, ainda, os respondentes presentes na faixa de renda de 1 a 

3 salários mínimos. Foram identificados 6 respondentes com estas características 

combinadas a analisar. Estes geraram o Gráfico 15 (a). Cruzando os dados com os 

parâmetros acima citados, do resultado filtrado obtem-se o Gráfico 15 (b). A nova 

análise para o mesmo parâmetro representa uma nova leitura dos dados para 

púbicos-alvos com menor conhecimento técnico, renda inferior e com uma declarada 

insatisfação quanto às tecnologias atuais. 

 

 

                    (a)                                                                          (b) 
GRÁFICO 15 - COMPARATIVO ENTRE OS FATORES FILTRADOS  

PARA A ADESÃO DA TECNOLOGIA PLC. 

 

 

De forma similar, o Gráfico 16 mostra a filtragem dos dados anteriores e o 

acesso às informações e serviços (Internet) estar disponível na rede elétrica. 

Observa-se a percepção dos respondentes, tendo como resultado a presença 

dominante da percepção da tecnologia PLC como inovadora seguida pela 

declaração de curiosidade. 
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GRÁFICO 16 - NOVA PERCEPÇÃO DA TECNOLOGIA DE ACESSO 
A INFORMAÇÃO PELA REDE ELÉTRICA. 

 

 

No exemplo seguinte da filtragem dos dados, combinamos os dados quanto 

ao fator de concordância de uma empresa de distribuição de energia elétrica 

oferecer serviços de telecomunicações e Internet. “Concordo fortemente” e 

“Certamente compraria” se a tecnologia PLC estivesse hoje disponível foram 

selecionados. Relacionando esta combinação de fatores com a renda dos 

entrevistados, obteve-se o Gráfico 17. 
 

 

GRÁFICO 17 - CRUZAMENTO DE DADOS DEMOGRÁFICOS COM RELAÇÃO DA 
ACEITAÇÃO DA TECNOLOGIA PLC COM A RENDA 
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O Gráfico 17 demonstra uma renda distinta entre os entrevistados 

selecionados com tendência favorável a aquisição da tecnologia PLC, embora esta 

diferença percentual, pós-filtragem de dados, não seja altamente significativa. No 

entanto, demonstra o interesse pela tecnologia na classe média e baixa, que 

representariam o futuro usuário da tecnologia PLC. 

Entre os pesquisados filtrados, observou-se no cruzamento demográfico 

com os parâmetros estabelecidos a faixa etária que demonstrava a forte 

concordância com a tecnologia PLC e sua pré-disposição em adquirir os serviços e 

produtos a serem ofertados pela tecnologia PLC., conforme demonstra o Gráfico 18. 
 

 

GRÁFICO 18 - CRUZAMENTO DE DADOS DEMOGRÁFICOS DE FAIXA ETÁRIA. 

 

 

No gráfico acima, visualiza-se a faixa etária do entusiasta da tecnologia PLC, 
com tendência e predominância do futuro usuário, contar entre 18 e 45 anos com 
80% dos entrevistados filtrados, com superioridade da faixa etária dos presentes 
entre os 26 e 35 anos com 35,6% dos entrevistados selecionados. 

O Gráfico 19 a seguir quantifica em valores a disponibilidade e disposição 
em um investimento mensal na tecnologia PLC em função de seus atributos 
diferenciados, em que o fator custo se mostrou preponderante mesmo entre o 
parâmetro escolhido entre os que fortemente acatariam a tecnologia e certamente a 
adquiririam. 
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GRÁFICO 19 - CRUZAMENTO DE DADOS QUANTO A DISPONIBILIDADE 
DE INVESTIMENTO MENSAL NA TECNOLOGIA PLC 

 

 

Na terceira simulação de dados filtrados e cruzados, da pesquisa sobre a 

tecnologia PLC, o foco foi a análise de fatores de inclusão, seja digital e social,  

selecionando o pesquisado como “cidadão” e tendo como serviço alvo a ser 

disponibilizado pela tecnologia PLC o “acesso  a Internet”, sendo retratadas as 

escolhas de 102 pesquisados com esta configuração, conforme demonstra o Gráfico 

20. 
 

 

GRÁFICO 20 - COMPARATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DA TECNOLOGIA PLC 
PARA A INCLUSÃO DIGITAL. 
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A análise comparativa dos dados filtrados, com relação as formas de acesso 

a informação, aqui representada pelo acesso a Internet, estão aqui descritas no 

Gráfico 21. 

 

 

GRÁFICO 21 - COMPARATIVO DAS FORMAS DE TECNOLOGIAS DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO (INTERNET). 

 

 

O Gráfico 21 explora a exposição dos participantes da pesquisa em se 

posicionam com relação a informação, sejam como cidadãos  que querem da 

tecnologia PLC, em primeiro lugar acesso a Internet, destes representantes 

encontrou-se resultado distinto do digrama original com aumento de uso de 

tecnologias de menor desempenho como o acesso discado presente entre 11,8% 

dos entrevistados, bem como aumentou a proporção dos que desconhecem a 

tecnologia de acesso a Internet que fazem uso. Visualiza-se a oportunidade da 

tecnologia PLC preencher este vazio tecnológico bem como uma oportunidade de 

mercado. 

As possibilidades de aplicação dos dados da “PESQUISA NACIONAL 

SOBRE A TECNOLOGIA PLC” são inúmeras e abrangentes, seja como simulações 

de caráter global no sistema nacional de energia elétrica, seja como aplicações de 

antecipação de serviços pontuais, como, por exemplo, uma empresa local de 

segurança e monitoramento. 
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As observações aqui relacionadas permitem uma análise que demonstram o 

momento técnico e mercadológico que a tecnologia PLC experimenta, entre a 

demanda e a ansiedade do público-alvo consumidor, a necessidade social por 

disseminação da informação e a imaturidade técnica.  

 

 

4.3. - RESULTADOS DE QUESTÕES ABERTAS 
 

Em pergunta aberta, foi permitido aos entrevistados colocar suas 

considerações, críticas e sugestões, nas quais foram encontradas as mais distintas 

respostas e posições - declarações de incentivo e motivação a pesquisa, 

questionamentos técnicos, posições favoráveis e posições contrárias a tecnologia 

PLC. 

As respostas das perguntas técnicas foram respaldadas pelo referencial 

técnico bibliográfico. As perguntas e colocações a serem, analisadas, desenvolvidas 

e respondidas terão preservadas as identificações dos respondentes, adequando as 

perguntas ao contexto técnico e acadêmico, agrupadas em perguntas similares em 

um mesmo contexto para melhor interpretação e análise. O enfoque técnico da 

pesquisa segue a metodologia e os objetivos propostos para a dissertação, com foco 

na aceitação da tecnologia e quanto a oportunidades mercadológicas e de inclusão, 

não cabendo aqui aprofundamentos e desenvolvimentos técnicos. As referências 

técnicas quanto a tecnologia PLC, se encontram no contexto tecnológico da 

Tecnologia PLC, no Capítulo 2 e nos artigos e referências consultadas. 

As perguntas formuladas, juntamente com as respostas desenvolvidas, 

principalmente as com enfoque técnico, e de inclusão levantam percepções próprias 

do futuro usuário da tecnologia PLC, que a compara com as percepções 

relacionadas com outras tecnologias, com a insatisfação percebida e com a 

satisfação esperada. Pode-se, assim, evitar os fatores de insatisfação, conforme a 

Teoria de Herzberg, aplicando estes conceitos na implantação da tecnologia PLC 

[65]. 

Observa-se a seguir uma posição quanto ao uso da energia elétrica e sua 

relação ao custo e consumo da mesma ao usar a tecnologia PLC: 
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“Este novo meio de comunicação e acesso aparentemente pode ser muito 
bom, mas teríamos que pensar na forma que será conduzida a energia, se o 
custo na conta de energia ficará mais alto, e se isso não pode causar 
apagões e futuros racionamentos de energia. E quanto iria influenciar na 
estabilidade de energia elétrica”. (Respondente da Pesquisa PLC) 

 

A preocupação dos respondentes quanto a relação uso da tecnologia PLC, 

consumo e custo são relevantes, mesmo excluindo-se o conhecimento técnico dos 

potenciais usuários e o consumidor leigo, o qual tem pretensão de adquiri-la. A 

operação da tecnologia PLC em nada interfere ou influi no suprimento de energia 

elétrica, apenas usa os fios da rede como um barramento de rede Ethernet para 

provimento de novos serviços. A rede de energia seria uma rede, não apenas para 

entregar serviço de eletricidade, mas também para entregar outros serviços os quais 

são totalmente distintos da energia, tendo eles, tratamentos diferentes entre 

fornecedor e cliente. 

Fator comumente levantado pelos pesquisados é o fator relacionado a 

segurança física e as interferências eletromagnéticas. Os fatores de proteção da 

rede foram aprimorados pelos fabricantes e desenvolvedores, bem como tecnologias 

específicas de filtros contra as interferências de ruídos de sinais desenvolvidas. Isso 

permitiu o reforço do sinal de comunicação a ser usado pela tecnologia PLC e, como 

conseqüência, um acesso seguro a informação e a segurança física de pessoas e 

de equipamentos. 

Ainda, questiona-se o perigo de tempestades e descargas elétricas 

ocasionadas por raios e os riscos de choque elétrico ou danos nos equipamentos. 

Vale destacar que o modem PLC atende as normas de isolação elétrica 

internacionais, definidas para quaisquer aparelhos eletro eletrônicos de contato com 

o usuário, bem como permite suportar as variações de energia e de surtos na rede 

elétrica. Neste caso, o modem PLC é mais seguro do que os modems DSL e 

CABLE, que além de estarem conectados na rede elétrica também estão ligados na 

rede telefônica e de TV a cabo que também estão sujeitas as mesmas condições. O 

PLC atual foi concebido para funcionar neste ambiente elétrico incluindo todas as 

suas adversidades. Para algumas aplicações poderá ser necessário o uso de 

baterias, por exemplo, para vigilância e segurança. Em outras não há sentido, por 

exemplo, todo e qualquer uso, de equipamento que opere com a própria energia [39]  

Observa-se uma insegurança quanto a tecnologia e os riscos percebidos, 

sendo principalmente em relação a disponibilidade e continuidade da tecnologia 
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PLC, riscos referentes a segurança física, acesso a informação por terceiros, 

aumento de custo de energia elétrica. Estas percepções de risco são reduzidas com 

a informação e transparência, transmitindo tranqüilidade, credibilidade e segurança 

ao futuro usuário. 

Foi levantada a relação de interdependência do sinal da tecnologia PLC, 

com a continuidade e interrupção da distribuição de energia elétrica, assim colocada: 

 
“Como funcionaria a tecnologia nos casos de perda de rede elétrica, e 
interrupção da energia. Quanto a uma suposta queda de energia, resultaria 
numa falta de comunicação inclusive a internet?” (Respondente da 
Pesquisa PLC). 

 
Ao se interromper o fornecimento de energia elétrica, o sinal pode ainda 

assim estar presente na rede, porém a maior dificuldade é extraí-lo, pois o modem 

PLC, além dos dispositivos de acesso sem fio, precisa da energia externa para 

receber e transmitir o sinal conduzido pela rede PLC. Portando, existe na prática 

uma coexistência benéfica entre as duas tecnologias de distribuição, seja energética 

ou informacional. 

Ponto questionado é o que trata da livre escolha dos fornecedores de 

serviços da tecnologia PLC. Entende-se que a escolha de fornecedor se dará pela 

forma de acesso da maneira similar ao que ocorre atualmente entre as operadoras 

de telefonia celular ou de televisão a cabo. No caso da tecnologia PLC, o que 

poderá ocorrer é que esse serviço esteja disponível ou não, unicamente pela 

disposição da empresa de distribuição de energia elétrica que serve a região em 

oferecê-lo. Cabe a distribuidora oferecer ou permitir que uma ou mais empresas 

terceirizadas o façam, utilizando para isso a rede de fios e cabos da rede elétrica em 

sua área de atuação. A distribuidora poderia nesse caso ser remunerada pelo 

pedágio de utilização da sua rede elétrica. Entretanto, as aplicações PLC indoor 

dependem exclusivamente das empresas de comunicação a serem escolhidas pelo 

usuário. 

Foi questionada a segurança do acesso pela tecnologia PLC. O nível de 

segurança desenvolvido pelo PLC está muito acima do nível da conexão física via 

rede de energia, comum a todos os modems. Isto significa que se poderá ter uma 

rede segura. A comunicação é segura para esta função de rede, principalmente a 

rede interna indoor, e se tem um controle total sobre todos os modems conectados 

em quaisquer pontos da rede elétrica. Quanto a navegação na internet, as 
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preocupações devem ser as mesmas para quando se está operando via uma 

conexão aberta de acesso Internet. 

Outro ponto questionado é quanto à operação da tecnologia PLC a 

temperaturas elevadas. O PLC é uma plataforma de desenvolvimento mundial e está 

sendo aplicado em diversos países, tendo suas variáveis estudadas pelo projeto 

OPERA. Muitos desses países apresentam clima tropical como o Brasil. Dessa 

maneira, não há problemas operacionais quanto a temperatura. Desde que se sigam 

os mesmos parâmetros normativos operacionais para a operação da própria rede de 

distribuição de energia elétrica, estando a rede elétrica operacional, a rede PLC tem 

também condições de estar operacional. 

Instalações inadequadas nas redes elétricas normalmente se manifestam 

com sobrecargas e curtos circuitos, o que não é o normal em instalações 

residenciais, nem no Brasil nem na maioria dos países. Outrossim, o PLC atual foi 

concebido para funcionar neste ambiente elétrico incluindo todas as suas 

adversidades, quer sejam de ramificações e topologias de rede como nos eletro 

eletrônicos e eletrodomésticos nela conectados.  

A tecnologia PLC opera na faixa de 1 a 30 MHz, de potência baixa e não 

irradiante e isto pode significar a necessidade de revisão dos circuitos e instalações, 

bem como o emprego de elementos de rede tais como filtros e acopladores e 

repetidores de sinal. O cuidado não é apenas com a rede elétrica, mas também com 

a qualidade de lâmpadas, eletrodomésticos e eletro-eletrônicos em geral. As 

empresas envolvidas com a instalação da tecnologia que vierem a ter contato direto 

com o usuário deverão estar preparadas para atender este usuário, treinando seus 

funcionários e qualificando os fornecedores nestas questões técnicas e práticas a 

fim de informar e tranqüilizar o futuro usuário. 

A tecnologia PLC se aplica na baixa tensão (110/220 V) e na média tensão 

(13 a 20 kV) as quais fazem a distribuição urbana da energia elétrica, não se 

aplicando em linhas de alta tensão. A operação do PLC independe de oscilações na 

rede e apenas usa os fios da rede como um barramento Ethernet, que pode operar 

em até 200 Mbps. As vantagens seriam enormes, pois poderia ser ofertado acesso 

digital e moderno a informação e comunicação a grande parte da população. 

Informar o eventual usuário da tecnologia PLC quanto ao seu grau de evolução e 

adequação, a realidade nacional, bem como aos quesitos de sua implantação é 

ponto importante para a adoção da tecnologia [39]. 
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Observou-se interesse quanto a adequação da tecnologia PLC as 

tecnologias atuais, principalmente quanto ao acesso Internet e o uso com 

computadores: Teria de fazer alguma modificação no computador para implantar a 

Tecnologia PLC? Futuramente existirão computadores já vinculados a esta nova 

tecnologia? 

O acesso se dará diretamente pela porta USB e a porta de rede, 

equipamentos que os computadores atuais já possuem, bastando uma configuração 

de rede, que se comunicaria com os equipamentos PLC, mesmo por equipamentos 

sem fio através de redes Wi-Fi que capturam o sinal a partir da rede PLC na tomada 

de energia elétrica em que o modem PLC esta instalado, estas preocupações 

quanto a convergência das tecnologias que é fator relevante para à aceitação da 

tecnologia PLC seja com comodidade e quanto ao investimento do futuro usuário. 

Quanto a fatores de acesso e Inclusão Digital, observam-se declarações de 

incentivo e ansiedade quanto à adoção da tecnologia PLC, e mesmo alguns apelos 

como este: 

 
“Por favor, façam isto logo, pois moro numa cidade de quase 500 mil 
habitantes, não moro na favela ou longe de tudo. Estou a 10 km do ponto 
central da cidade e simplesmente, não posso comprar um computador para 
ficar olhando para ele ou brincando de escrever, e desenhar. A Internet via 
rápida simplesmente não chega até aqui. Todos os provedores dizem que já 
estão ampliando a área, mas há quase 2 anos que tento este serviço, e 
nunca consigo”.  (Respondente da Pesquisa PLC) 

 

Depoimentos como este demonstra as oportunidades de mercado para a 

implantação da tecnologia PLC, a baixo custo de implantação e acesso abrangente, 

suprindo necessidades de muitos e ainda assim proporcionando lucratividade as 

empresas envolvidas.  

Além disso, associando-se com os programas atualmente vigentes de 

universalização da energia elétrica, em curso pelo Governo Federal, encontra-se um 

grande diferencial da tecnologia PLC: disponibilidade de acessibilidade a todo o 

percentual de usuários que tem acesso a energia elétrica, mas não tem acesso a 

informação digital. Desta forma, a tecnologia PLC pode contribuir de forma efetiva 

com a democratização da informação.  

Para que o PLC entre no mercado, necessitará ter preços mais competitivos 

que os praticados pelas tecnologias presentes. Ao menos para que a tecnologia se 

torne popular. Outra característica observada quanto a aceitação e credibilidade da 
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tecnologia PLC, é a posição colocada por um participante da pesquisa: “Espero que 

não seja mais uma forma de esperteza e enganação”. Esta posição demonstra certa 

insegurança, que pode facilmente ser removida com a credibilidade em que a maior 

parte das concessionárias e empresas de distribuição de energia elétrica tem com os 

seus usuários, devendo transferir esta relação e credibilidade para com o futuro 

usuário da tecnologia PLC. 

Quanto aos serviços relacionados a tecnologia PLC em que são importantes 

para o cliente e que esperam receber, abordou-se, além dos serviços óbvios e 

primários relacionados com informação, como acesso a Internet, o provimento de 

equipamentos relacionados e adequados ao uso da tecnologia PLC na realidade 

local. A pesquisa demonstrou a importância da credibilidade e confiança para com a 

tecnologia PLC, uma relação e integração de todos os segmentos envolvidos de 

forma a prover conhecimento ao seu usuário, atenção, respeito e pronto 

atendimento. Adicionalmente, um serviço de atendimento ao consumidor e um forte 

pós venda se mostram indispensáveis, bem como a disponibilidade e disseminação 

ligada a uma facilidade de uso e operação, devendo este cliente ter suas 

expectativas e necessidades totalmente supridas e antecipadas. 

 

 

4.4. - PESQUISAS ANALISADAS 
 

Pesquisas relacionadas ao universo estudado foram analisadas. Estas 

abrangeram os usuários de tecnologias de acesso a informação e suas utilizações 

como, por exemplo, acesso a Internet, utilização de comércio eletrônico e dados 

relacionados com o provável público-alvo consumidor da tecnologia PLC. Foram 

analisadas as aplicações no ambiente virtual, sendo que a mais esperada é prover 

acesso a informação e acesso a Internet, de forma a popularizá-la e torná-la mais 

eficiente e rápida. Com isso, podem-se propor serviços e soluções que antes não 

eram desenvolvidas de forma satisfatória, as quais a tecnologia PLC tem condições 

técnicas para satisfazê-las. Foram estudados os dados de pesquisas do IBOPE e do 

IBGE, bem como outros institutos de pesquisa.  

Como resultado, foram coletadas informações sobre as características do 

mercado, tendências, hábitos e perfil do usuário típico, dentre outras informações. O 

entendimento destes fatores, oriundos das mais distintas pesquisas, demonstra 
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oportunidades de mercado para os mais variados segmentos e público-alvo, 

comparando comportamentos e padrões de consumo de informação ou de produtos 

tangíveis. Estes dados comparativos podem antecipar o perfil e o comportamento 

dos usuários e demonstrar tendências de uso de uma tecnologia. 

Dados que são objetos de correlação com o presente trabalho ao se 

consolidar os resultados do estudo mercadológico sobre a tecnologia PLC e sua 

aplicação no setor de distribuição de energia elétrica.  

Apresentam-se pesquisas de fontes de informação públicas e privadas que 

se relacionam com o universo de nosso estudo, abrangendo os usuários de 

tecnologias correlatas de acesso a informação e suas utilizações, tais como acesso 

a Internet, utilização de comércio eletrônico e dados relacionados. Nestas 

informações estão presentes as interações comportamentais, quanto ao ambiente 

virtual e suas aplicações, podendo-se propor serviços e soluções que antes não se 

desenvolviam de forma adequada e satisfatória, a qual a tecnologia PLC, tem 

condições técnicas para satisfazê-las. Estas podem incrementar as informações e 

confrontá-las com a pesquisa dirigida à tecnologia PLC, quanto ao mercado a ser 

enfrentado, tendências, hábitos e perfil do  usuário, que poderá vir a ser usuário da 

tecnologia PLC. 

Com relação a transferência de dados por Banda Larga, na qual a tecnologia 

PLC se enquadra, segundo levantamento do Barômetro Cisco da Banda Larga [59], 

existiam no Brasil aproximadamente 5.000.000 de conexões banda larga em 

dezembro de 2006. Estas estão distribuídas entre a tecnologia DSL (78,7%), cabo 

(17,0%), Wirelless ou WiFi (3,8%) e conexão via satélite (0,5%). No mesmo estudo 

verificou-se uma tendência de ofertas de velocidades de acesso superior a 1 Mbps a 

preços inferiores, sendo fator importante para acelerar o mercado de acessos banda 

larga, criando oportunidade para ofertas de maiores velocidades de acesso com 

menor custo, dentro dos fatores estratégicos propostos pela tecnologia PLC. 

Observando-se outros dados, registrou-se um aumento de 8% no número de 

acessos a banda larga durante o primeiro trimestre de 2006. Estima o IDC 

(International Data Corporation) que o Brasil terá 10 milhões de conexões banda 

larga em 2010, que cerca de 43% das cidades não têm telefonia móvel e que o 

serviço de banda larga atende somente 30% dos municípios brasileiros. A telefonia 

celular, segundo a ANATEL, está disponível apenas em 56% das cidades. Isto 

demonstra o potencial, bem como o desafio de inserir estes municípios com serviços 
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banda larga com tecnologias adequadas a sua realidade e os parâmetros destes 

municípios podem se adequar à proposição da tecnologia PLC, com grande 

abrangência e a baixo custo. 

A pesquisa IBGE PNAD 2005 [66], demonstra resultados da Pesquisa 

Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), realizada anualmente pelo IBGE, 

relativas à TIC (Telefones Fixos e Celulares, Microcomputadores, Internet, Rádio e 

Televisão), - Gráfico 22 [58]. 

 

 

GRÁFICO 22 - DOMICÍLIOS BRASILEIROS COM RÁDIO TV, TELEFONE, 
MICROCOMPUTADOR E MICRO COM ACESSO À INTERNET. 

 

 

A evolução dos indicadores para o período de 2001 a 2005 é apresentada 

no quadro 6, a seguir. 
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QUADRO 6 - DOMICÍLIOS BRASILEIROS COM RÁDIO TV, TELEFONE, 
MICROCOMPUTADOR E MICRO COM ACESSO A INTERNET. 

TIC –PNAD -IBGE 2001 2002 2003 2004 2005 

Rádio 88,0% 87,9% 87,8% 87,8% 88,0% 

Televisão 89,0% 90,0% 90,1% 90,3% 91,4% 

Telefone (fixo ou celular) 58,9% 61,7% 62,0% 65,4% 71,6% 

Microcomputador 12,6% 14,2% 15,3% 16,3% 18,6% 

Microcomputador, com acesso á Internet. 8,6% 10,3% 11,5% 12,2% 13,7% 

Total de Domicílios (milhares) 46.5007 48.036 49.172 51.753 53.053 

   Nota: Até 2003, não inclui a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará 

e Amapá. 

 

 

O gráfico 22 e o Quadro 6, acima [58], demonstram a evolução da aquisição 

e do uso de artefatos e tecnologias de informação. Em especial, observa-se a 

evolução constante de uso de computadores com acesso a internet a partir de 2001, 

Em 2005, observou-se um percentual 13,7%, de domicílios como acesso a Internet, 

porém o montante de computadores sem acesso a Internet é substancialmente 

superior com 18,6%, demonstrando a necessidade de inclusão e disseminação 

destes artefatos e tecnologias confrontando com tecnologias de informação ditas 

convencionais como radio e televisão, que chegam a mais de 80% da população 

pesquisada. Estes percentuais de uso das tecnologias analisadas mostram a 

necessidade de desenvolver possibilidades de inclusão à informação, a qual a 

tecnologia PLC se mostra uma opção viável a ser analisada e aplicada. 

 No tocante a exclusão digital, além de haver poucos computadores com 

acesso a Internet nas escolas, apenas 10% dos entrevistados disseram ter utilizado 

centros públicos de acesso a Internet. 

Fator de exclusão indicado é o que mostra que para um conjunto de cinco 

estudantes, um não sabe usar a Internet. O percentual é praticamente o mesmo da 

população de não-estudantes de acordo com a pesquisa do IBGE. "Os 

estabelecimentos de ensino que disponibilizam o acesso a Internet para os seus 

alunos possibilitam a utilização desta rede por aqueles que não teriam como utilizar 

este recurso em outros locais, o que contribui para ampliar a parcela da população 

que utiliza esta ferramenta virtual" [58].  
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Com relação a Inclusão Digital, identificou-se na pesquisa “TIC DOMICÍLIOS 

e USUÁRIOS 2006”, realizada nos meses de julho e agosto de 2006, sendo a 2ª 

Pesquisa Sobre Uso da Tecnologia da Informação e da Comunicação no Brasil. Esta 

observou e mensurou a penetração e o uso da das tecnologias de comunicação e 

informação em domicílios no Brasil, desde o acesso individual a computadores e 

Internet, atividades desenvolvidas na rede e acesso sem fio. A metodologia utilizada 

seguiu o padrão internacional da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE - e do Instituto de Estatísticas da Comissão 

Européia - EUROSTAT, permitindo a comparabilidade internacional. Com referência 

ao estudo, este dá a proporção de domicílios com acesso a Internet, bem como os 

indicadores de Barreiras de Acesso no Domicílio. 

Quanto as barreiras de acesso a Internet no domicílio observa-se os 

porcentuais, com o auxílio do Quadro 7, a seguir [66]. Neste, visualizam-se os 

fatores referentes a exclusão digital em que podem gerar essas exclusões, desde a 

falta de equipamentos de acesso como computadores adequados a existências de 

acesso a localidades em regiões do país, dividindo-se a pesquisa por regiões e 

abordando a renda familiar, classe social e localização por domicílios. Observam-se 

dados distintos destes números próximos em todas as regiões que se posicionam ao 

custo elevado de acesso, bem como o número de acesso em lugares distintos nas 

faixas de maior renda, bem como acesso a equipamentos e preocupação com a 

privacidade com as classes sociais consideradas elevadas. 
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QUADRO 7 - BARREIRAS AO ACESSO À INTERNET NO DOMICÍLIO: PERCENTUAL 
SOBRE O TOTAL DE DOMICÍLIOS QUE NÃO TEM ACESSO À INTERNET. 

Percentual (%)  
Falta do 

Computador 

Custo elevado

 

Custo 
de 

acesso 
elevado 

Moradores 
com acesso 

em outro 
lugar 

Preocupação 
dos 

moradores 
com 

segurança e 
privacidade  

Acesso à 
Internet 

Inexistente 
na 

localidade 

Outros 

motivos 

Não 

Sabe

TOTAL 67,55 31,69 5,21 1,00 0,89 13,03 1,94
SUDESTE 67,43 26,22 4,91 0,94 0,42 14,81 2,65
NORDESTE 70,00 39,92 4,87 1,11 2,12 10,06 1,40

SUL 65,64 31,84 4,11 0,87 0,47 15,15 1,15

NORTE 69,83 34,39 6,93 1,05 0,98 11,46 2,58

REGIÕES 
DO PAÍS 

CENTRO 
OESTE 60,94 33,28 6,89 1,30 0,21 10,60 0,84

ATÉ R$300 71,75 35,61 1,36 0,50 1,92 12,57 2,41
R$301 à 
R500 71,06 34,66 2,34 0,74 1,16 12,01 1,45

R$501 à 
R$1000 69,51 31,94 4,32 0,64 0,82 11,55 1,95

R$1001 á 
R$1800 60,02 30,40 9,50 1,62 0,47 15,94 1,81

RENDA 
FAMILIAR 

R$ 18001 
ou mais 48,23 23,77 18,17 3,51 1,00 23,86 2,81

A 22,86 28,60 25,70 7,64 - 20,08 8,24

B 49,16 26,01 14,92 3,27 1,27 21,86 1,57

C 67,65 32,34 6,55 0,92 0,60 11,71 1,48

CLASSE 
SOCIAL 

DE 70,98 32,15 2,23 0,63 1,07 12,55 2,37
Localizado 
em uma 
Favela 

70,37 29,51 1,20 0,93 1,04 14,29 1,44

Conjunto 
Habitacional 68,85 30,19 5,88 1,15 0,56 13,94 1,91

Localizado 
próximo a 
uma favela 

70,04 35,01 6,68 0,57 0,40 10,90 1,47

LOCALIZA-
ÇÃO DO 
DOMICÍLIO 

Não há 
favela 
próxima 

66,23 31,78 5,42 1,10 1,05 13,08 2,08

 

As pesquisas aqui colocadas procuram fazer uma correlação entre os 

usuários da internet e acesso a dados por banda larga e sua relação, com fatores de 

inclusão e exclusão, da informação para a sociedade. Isto envolve desde o acesso a 

equipamentos, custos elevados e a inexistência de acessos e permite entender os 

fatores econômicos e sociais, que a tecnologia PLC em estudo pode se adequar. 
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Estudar o padrão de consumo dos internautas brasileiros tem seu valor, 

como referencial, comparando e antecipando o comportamento do futuro usuário da 

tecnologia PLC, que ao aderir e utilizar a mesma, também se posiciona como 

consumidor e cliente desta tecnologia. Portanto, conhecer seu posicionamento, seus 

hábitos e suas tendências de consumo tem importância. 

Levantamento divulgado em 24 de maio de 2006, pelo jornal eletrônico UOL 

tecnologia, mostra pesquisa desenvolvida pelo IBOPE e pela Kantar Media 

Research, para a Internet no Brasil, demonstra hábitos da elite econômica e 

intelectual do internauta brasileiro, demonstra os usuários diários que acessam a 

rede, destes 51% possuem TV paga por assinatura, 63,9% lêem jornal 

periodicamente, 76,5% são leitores de revistas e 84,1% ouvem rádio. Nesse mesmo 

grupo de "heavy users", ou usuários pesados e intensivos, 21,5% adquiriram um 

carro nos últimos meses e 25,9% compraram um computador no mesmo período, 

mais da metade dos brasileiros com renda superior a R$ 4.500 mensais acessa a 

Web diariamente, fato praticado por quase metade dos pós-graduados do país. Esse 

universo distinto e elitizado representam apenas 11% da população brasileira, 

sendo, porém apenas 34,3% dos internautas, aqueles que acessam a rede pelo 

menos uma vez ao mês. Estes dados foram desenvolvidos pelo Target Group Index 

com um estudo baseado em 16.768 entrevistas domiciliares por ano, em duas 

etapas de 8.384 entrevistas cada uma, com a população de 12 a 64 anos, das 

classes ABC ou DE, nas principais regiões metropolitanas do Brasil (Grande São 

Paulo, Grande Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, 

Salvador, Fortaleza e Brasília) e no interior das Regiões Sul/Sudeste e interior São 

Paulo. 

Segundo pesquisa do Ibope/NetRatings, publicado pelo IDG Now, em 

setembro de 2007, 20,1 milhões de brasileiros acessaram a internet em casa, o que 

significa um crescimento de 47% em um ano, revela reportagem, divulgada em 31 

de outubro de 2007 [67]. Considerando nesta pesquisa o acesso em residências, 

trabalho e locais públicos, o número total de pessoas com idade acima de 16 anos 

que acessaram a internet até junho deste ano foi de 36,9 milhões no Brasil. Os 

brasileiros têm a liderança em tempo de uso da internet residencial, com 22 horas 

mensais por pessoa. Crianças e os adolescentes, na avaliação da pesquisa, são as 

faixas etárias que mais têm contribuído para a expansão da internet residencial, no 

Brasil, com expansão anual de 53%, bem como os homens com mais de 45 anos, 
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que tiveram um crescimento de 50%. Em intensidade de uso, vêm se destacando as 

mulheres de 18 a 24 anos, que no período de um ano aumentaram em 25% a 

quantidade de páginas visitadas. Entre setembro de 2006 e setembro de 2007, as  

categorias de maior crescimento percentual  de acesso foram “Casa e Moda”, com 

73% de evolução da audiência, “Viagens e Turismo”, com 67%, e “Automotivo”, com 

57%. A pesquisa Ibope/NetRatings demonstrou o perfil e comportamento do usuário 

brasileiro na internet, fatores que podem contribuir para o entendimento do usuário 

da tecnologia PLC, comparando-o em inovação e utilização de tecnologia [57]. 

A medida que os perfis do usuário típico vai se aproximando da distribuição 

da população aparecem novas demandas e oportunidades de negócio, como 

serviços on-line de compras, bancos e atendimento ao consumidor em geral, de 

acordo a pesquisa do IBOPE, demandas e oportunidades estas que podem também 

ser supridas por meio da tecnologia PLC. 

Em pesquisa sobre a adoção de inovações pelos consumidores tendo como 

referência o caso do comércio eletrônico via Internet, desenvolvida por Azevedo [49], 

relaciona-se a experiência com a Internet com relação aos consumidores 

inovadores, que acessam a Internet todos os dias de suas residências. Esta 

pesquisa demonstra que os usuários que usam a internet basicamente para buscar 

informações pessoais e assuntos relacionados com a educação e negócios, 

identificando uma percepção de comodidade e economia de tempo, bem como a 

diversidade de conteúdo e de variedade de produtos a vir a adquirir.  

 

 
4.5. - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As informações apresentadas e as observações relacionadas permitem uma 

análise que demonstram o momento técnico e mercadológico que a tecnologia PLC 

vivencia, entre a demanda e ansiedade do público alvo consumidor, a necessidade 

social por disseminação da informação e a imaturidade técnica. Desenvolvendo uma 

análise mercadológica, de acordo como o objetivo de identificar as forças presentes 

no mercado, suas evoluções e interações, os dados oriundos da “Pesquisa Nacional 

Sobre A Tecnologia PLC” permitem identificar aplicações e possibilidades em 

relação ao potencial usuário e sua relação com a tecnologia PLC, dentro na 

realidade brasileira. 
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O entendimento e comparação de fatores oriundos das mais distintas 

pesquisas, como comparativo de tecnologias de acesso a informação devidamente 

instaladas e operacionais, demonstram oportunidades de mercado para os mais 

variados segmentos e público-alvos. Dessa forma, comparam-se comportamentos e 

padrões de consumo, seja de informação ou de produtos tangíveis, que podem 

antecipar o perfil e o comportamento dos usuários da tecnologia PLC. Uma vez 

antecipadas e levantadas as tendências de uso e aceitação na pesquisa de campo 

desenvolvida, parâmetros e fatores que levam a considerações, conclusões e 

resultados serão apresentados no próximo capítulo. 
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Capítulo 5 

CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES 

  

5.1. - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Este capítulo trata das principais conclusões em relação ao estudo de 

mercado da tecnologia PLC. Estas foram consolidadas a partir das análises 

desenvolvidas, encontrando-se dados e fatos que vêm contribuir e demonstrar a 

viabilidade da tecnologia PLC no setor elétrico brasileiro.  

 

 

5.2. - CONCLUSÕES 
 

O estudo desenvolvido abordou aspectos técnicos, mercadológicos e 

sociológicos, que mostraram que a tecnologia PLC, da forma como é apresentada, 

tem aceitação, aplicação e utilização dentro da realidade brasileira. Isso indica que 

existe espaço para sua concretização na sociedade. No entanto, há que se destacar 

alguns fatores: 

• a incorporação desta tecnologia pelos agentes regulatórios e empresas 

distribuidoras de energia elétrica; 

• o relacionamento com os agentes regulatórios do setor de 

telecomunicações; 

• o desenvolvimento de normatização adequada a realidade nacional; 

• a interação da tecnologia com o mercado de serviços; 

• a utilização da tecnologia pelas entidades governamentais; 

• a ampliação das aplicações em novos mercados, com o diferencial na 

velocidade de acesso, segurança e custos compatíveis. 
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As empresas do setor elétrico se encontram em um dilema estratégico ao 

viabilizar a tecnologia PLC sob o ponto de vista técnico e comercial: ou adotam a 

tecnologia ou simplesmente a ignoram estrategicamente.  

No primeiro caso, a tecnologia permite explorar um novo filão de negócio e, 

concomitantemente, ser utilizada na própria operação das empresas, como no 

monitoramento e usos internos da rede PLC. No entanto, os graus de investimento 

são diferenciados: banda estreita a custos menores ou banda larga com maiores 

aplicações e maiores custos. Todavia, a pesquisa demonstrou a existência de uma 

demanda latente por serviços superiores com melhor desempenho e custos 

inferiores, oportunidade esta para as empresas do setor elétrico ampliar sua 

presença, participação e lucratividade. 

No segundo caso, existe, ainda, a alternativa da empresa se manter na sua 

missão original (distribuir energia elétrica) e disponibilizar a terceiros a exploração do 

negocio com a utilização de sua infra-estrutura de rede. Entretanto, a utilização 

dessa infra-estrutura por terceiros na oferta de serviços pela rede PLC (telefonia, 

televisão digital, educação à distância, automação, internet, dentre outros) ocorrerá 

somente quando a tecnologia se mostrar totalmente viável e operacional. E o desafio 

de demonstrar esse potencial hoje se encontra nas empresas do setor elétrico, que 

devem estar atentas para que a tecnologia PLC não seja ultrapassada por novas 

tecnologias concorrentes antes mesmo de a sua maturidade ser alcançada por não 

mais suprir integralmente as necessidades propostas antes de sua aplicação 

comercial. 

Ainda em relação as empresas do setor elétrico, os dados encontrados no 

estudo permitem concluir que existe viabilidade na tecnologia e uma importante 

demanda de usuários. Muitos têm um pré-conhecimento sobre a Tecnologia PLC e 

estão dispostos a aderir aos serviços disponíveis e explorar seu mercado potencial. 

Contudo, é indispensável o investimento inicial das empresas de energia elétrica na 

infra-estrutura da tecnologia PLC. Este, uma vez disponível, permitirá novos 

assinantes, o aumento desse mercado e o aumento da lucratividade das empresas. 

O estudo mercadológico encontrou um consumidor ávido por informação e 

propenso a inovação ao identificar que 75,6% dos respondentes consideraram a 

tecnologia PLC inovadora, despertando interesse e curiosidade. Este dado torna-se 

ainda mais relevante com a afirmação de que 80,7% dos pesquisados comprariam 
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ou adeririam à tecnologia PLC, demonstrando a aceitação da tecnologia pelos 

potenciais consumidores.  

A pesquisa demonstrou uma concordância com a operação da tecnologia e 

a prestação de serviços pelas empresas do setor elétrico - 77,1% de potenciais 

clientes. Esta propensão ao investimento na nova tecnologia estaria condicionada a 

obtenção de uma melhor relação custo benefício, particularmente na comparação do 

custo com as tecnologias concorrentes. Além disso, este potencial usuário quer ter 

reconhecida sua importância como cliente e cidadão. 

Em relação ao perfil dos usuários, verificou-se que se trata de um 

consumidor diferenciado, com pré-disposição à aquisição de bens de consumo 

tecnológicos e serviços e produtos informacionais, bem como a aceitar a tecnologia. 

Como característica geral, verifica-se, em um primeiro momento, que o 

potencial usuário é predominante do sexo masculino, apresenta idade intermediária, 

com um bom nível cultural e de escolaridade, independe de ser casado ou solteiro 

ou ter ou não filhos, tem um bom poder aquisitivo e potencial de consumo, 

demonstra estar informado e atualizado. Isso mostra um cliente distinto, curioso e 

entusiasta, com pré-disposição à experimentação, seguido pelos consumidores 

pragmáticos, céticos e, por fim, conservadores. 

No tocante aos potenciais consumidores que estão hoje exclusos 

digitalmente, encontram-se diversos nichos de atuação para o mercado e entidades 

governamentais. Devem ser considerados o agronegócio e pequenos municípios e 

comunidades isoladas que hoje não dispõem de acesso à informação. Para tanto, 

pode-se unir esforços com outros programas vigentes nos âmbitos estadual e 

federal. Como exemplo, pode-se mencionar o Programa de Universalização de 

Energia, em curso pelo Governo Federal, que leva o acesso a energia elétrica a 

milhares de cidadãos nas mais diversas e distantes regiões do país. Neste caso, a 

disponibilidade de uma tecnologia como o PLC pode, indubitavelmente, agregar 

cidadania a essas regiões e suprir necessidades de informação.  

Além das constatações anteriores, vale destacar os seguintes aspectos: 

• Futuro da Tecnologia: 

O futuro da tecnologia PLC passa pelo posicionamento dos diferentes 

agentes que compõem o arcabouço no qual a tecnologia esta inserida: empresas do 

setor elétrico, empresas de telecomunicações, agentes regulatórios, fornecedores de 
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equipamentos e de serviços. Vislumbram-se oportunidades a cada um desses 

segmentos, podendo-se mencionar: serviços de informação, transmissão de dados e 

voz, serviços vinculados a TV digital, comercialização de conteúdo, segurança, 

videoconferência, educação e educação a distancia, transações comerciais e 

financeiras, dentre outros.  

• Usuário da tecnologia: 

No tocante ao usuário da tecnologia, devem-se ressaltar os elementos 

motivadores e decisivos para a escolha de uma tecnologia em relação à outra. 

Foram identificados diversos fatores que podem gerar diferenciação e ameaças, tais 

como: disponibilidade, conveniência, facilidade de pagamento, grupos de referência, 

programas de fidelização, investimento na tecnologia a ser instalada em 

equipamentos e instalação pelo usuário, e, ainda, a percepção de confiança e 

inovação que a tecnologia instalada emite, bem como a imagem da empresa que 

representa as outras tecnologias, expondo ameaças e oportunidades.  

• Inclusão Digital: 

O tema Inclusão Digital não envolve somente acesso a informação e posse 

de um artefato informacional como um computador. Os fatores geradores de 

exclusão digital vão além dos fatores tecnológicos, como a exclusão social, a fome, 

a miséria, o isolamento, o analfabetismo e o preconceito. Tecnologia alguma 

soluciona estes problemas isoladamente e de forma instantânea. O proposto pela 

tecnologia PLC e conforme constatado no trabalho é a contribuição em um dos 

fatores que levam a Inclusão Digital - o acesso a informação. Este, devido a 

utilização da rede de distribuição elétrica (que chega a mais de 95% da população 

brasileira), possibilita uma oportunidade impar de democratização de acesso e de 

conhecimento aos esquecidos e exclusos. 

Como resultado, vislumbra a proposta de modelo de Inclusão Digital na 

aplicação da tecnologia PLC, embasada nos seguintes aspectos: 

• ter como ponto de partida a visão de mercado potencial para sua 

implantação; 

• realizar investimentos calcados em parcerias entre os setores públicos e 

privados; 
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• prever ações sociais e assistencialistas com um amplo espectro de 

entidades sendo atendidas pelas tecnologias – escolas, universidades, 

estabelecimentos assistenciais de saúde, estabelecimentos 

governamentais, espaços públicos democratizados, dentre outros; 

• disseminar o uso empresarial da tecnologia, com diferenciais de acesso, 

segurança, velocidade e custos compatíveis. 

 

 

5.3. - RECOMENDAÇÕES  
 

Apresentam-se abaixo propostas para a aplicação e continuidade do estudo 

em relação à tecnologia PLC: 

• desenvolver uma campanha de esclarecimento para o púbico em geral, 

disseminando o conceito e benefícios que a tecnologia PLC pode 

proporcionar, bem como informando e explicando suas peculiaridades, 

seja em palestras educativas, seja no sistema educacional público e 

privado, seja na mídia, em todas as formas de comunicação procurando 

levar esta informação ao público alvo da tecnologia PLC, assim 

promovendo a receptividade da tecnologia e evitando rejeições; 

• criar ofertas de serviços, diferenciadas e personalizadas de acordo com 

as características de uso, renda, poder aquisitivo e perfil dos futuros 

usuários; 

• disseminar as aplicações indoor da tecnologia PLC, que demonstram 

maior facilidade de implantação e disseminação por não precisar 

diretamente do envolvimento da uma distribuidora de energia elétrica, 

utilizar somente a rede elétrica interna de uma edificação e estar menos 

sujeita as regulamentações. Portanto, a viabilidade desta aplicação, 

integrada a serviços de automação, cria um potencial instalado de 

usuários da tecnologia PLC em ambiente urbano. Este pode ser 

aproveitado em um segundo momento para a rede externa outdoor, com 

a integração do sistema de distribuição de energia elétrica e de acesso à 
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rede de acesso Internet, com usos e acessos diversos em localidades 

remotas e longínquas; 

• desenvolver a aplicação vinculada as ações do Governo Eletrônico, por 

se tratar de uma alternativa abrangente e que permite otimizar     

recursos, diminuir distâncias e integrar órgãos e departamentos 

governamentais [68]; 

• investir em pesquisa e inovação tecnológica de forma a estimular novos 

desenvolvimentos e diminuir os custos associados a cadeia produtiva 

ligada a tecnologia PLC. 

 

 

5.4. - SUGESTÃO PARA NOVAS PESQUISAS 
 

• Desenvolver nova pesquisa com a tecnologia PLC, voltada a parcela da 

população excluída digitalmente, verificando como a tecnologia PLC 

pode efetivamente afetar suas vidas; 

• Estudar a relação das tecnologias com as interações de mercado e o 

comportamento do consumidor com as novas tecnologias, de forma a 

criar um modelo de adesão e implantação destas tecnologias.  

 

 

5.5 - TRABALHOS PUBLICADOS 
 

Esta dissertação resultou nos seguintes trabalhos em eventos técnico-

científicos: 

• TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO DE DADOS PELA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO ALTERNATIVA 
PARA A INCLUSÃO DIGITAL E O GOVERNO ELETRÔNICO. 
Artigo apresentado na III Conferência Sul-Americana em Ciência e 

Tecnologia Aplicada ao Governo Eletrônico - CONEGOV, em Curitiba-

PR, em novembro de 2006. ISBN: 85-89587-21-5. 
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• ESTUDO MERCADOLOGICO DA TECNOLOGIA PLC 
Artigo apresentado no 10º Encontro de Atividades Cientifica da 

Universidade do Norte do Paraná - UNOPAR, em Londrina-PR, em 

outubro de 2007. 
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ANEXO A 

CARTA, PESQUISA PLC - FASE 1 
 

Prof. RONALD. LACTEC - PESQUISA PLC -
INCLUSAO DIGITAL - FASE 1 

 
Caro colaborador (Nome)! 
 
Enviamos a primeira fase da pesquisa PLC, Inclusão Digital. Desenvolvida pelo LACTEC, 
(Instituto  de Tecnologia para o Desenvolvimento) e pelo IEP (Instituto de Engenharia do 
Paraná). 
 
Esta é apenas a primeira fase para usuários experientes daqui sairão subsídios para a 
pesquisa completa, para o público em geral. 
 
Gostaríamos de sua contribuição respondendo o questionário em anexo. 
 
Atenciosamente, 
 
Prof. Ronald de Lima 
Aguardo contato. 
 

PESQUISA NACIONAL DA TECNOLOGIA PLC E INCLUSÃO DIGITAL 
 
se desenvolverá a analise da tecnologia  denominada PLC (Power line Communication), 
tecnologia que permite a transmissão de dados, através da rede de distribuição elétrica pré-
existente, estudando suas repercussões, na sociedade e nas instituições. 
 
- Gostaríamos de sua experiência, para nos auxiliar neste processo,  pedimos que responda 

a pesquisa e nos retorne o quanto antes possível. 
 
JUNTAMENTE ENVIAMOS MATERIAL EXPLICATIVO DA TECNOLOGIA E DA PESQUISA. 
 
Sua avaliação crítica e sugestões nós é muito importante. 
 
AGRADECEMOS IMENSAMENTE SUA COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
 
Estamos à disposição para maiores explicações! 
 
Atenciosamente, 
 
Professor Pesquisador: Ronald Márcio de Lima 
 
profronald@gmail.com Fone: (41) 91817593 
Professor Orientador: Dr. Gilson Paulillo 
gilsonp@lactec.org.br Fone: (41) 3361-6167 
 
Site de Divulgação da PESQUISA on-line: http://www.profronald.com.br 
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PESQUISA NACIONAL DA TECNOLOGIA PLC (Power Line Communication) E 
INCLUSÃO DIGITAL 
 
 
 
Temos o prazer de convidá-lo a participar da: PESQUISA NACIONAL DA TECNOLOGIA 
PLC (Power line Communication) E INCLUSÃO DIGITAL, que faz parte  do “ESTUDO 
MERCADOLÓGICO DA TECNOLOGIA, POWE RLINE COMMUNICATION,  
TRANSMISSÃO DE DADOS PELA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA” Desenvolvido 
pelo LACTEC, (Instituto  de Tecnologia para o Desenvolvimento) e do IEP (Instituto de 
Engenharia do Paraná), Tendo como Pesquisador o Prof. Ronald Marcio de Lima e  como 
Coordenador  o Prof. Dr. Gilson Paulillo. 
 
Nesta Primeira fase da pesquisa temos um estudo de caráter Qualitativo  serão pesquisados 
pontos referentes à tecnologia PLC e os seus usuários e usos potenciais. 
 
PESQUISA NACIONAL DA TECNOLOGIA PLC (Power line Communication) E INCLUSÃO 
DIGITAL 
 
Responda as perguntas de acordo com seu conhecimento e experiência prévia, deixe em 
branco as  questões em que não tem entendimento. 
 
1) Qual a sua expectativa na implantação da Tecnologia PLC no Brasil? 
2) Que tipo de usuário acredita, que  melhor se beneficiará desta tecnologia? 
 
3) Que aplicações da tecnologia PLC gostaria de ver primeiramente instalada?  
4) Que maiores riscos ou problemas, acredita que se encontrará na implementação do 

sistema? 
5) De que forma acredita que esta tecnologia, poderá auxiliar uma Inclusão Digital, e 

democratizar o acesso a informação? 
6) O que o faria migrar para a tecnologia PLC, em detrimento de outras em que esteja 

utilizando? 
7) Como julga que será a aceitação desta tecnologia, pelo público leigo e  pelo usuário 

final? 
8) Que tipo de informação sobre a Tecnologia PLC, seu uso e aplicação, gostaria de obter? 
9) De que forma acredita que a Tecnologia PLC  e suas aplicações poderão ser úteis para 

sua atividade?   
10) Se tiver alguma Critica ou sugestão a fazer, ou questão ou pergunta a propor à nossa 

pesquisa. Coloque aqui: 
 
Respondente:  
Instituição:                                 Cargo:                            Data: ___/11/2006 
 
Favor responder esta pesquisa para o e-mail: profronald@netpar.com.br  Preferencialmente 
até a data de 27/11/2006. 
 
Site de Divulgação da PESQUISA on-line: http://www.profronald.com.br  
 
AGRADECEMOS  SUA PARTICIPAÇÃO! 
ESTAMOS A SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS! 
 
Atencionamento, 
 
Professor Pesquisador: Ronald Márcio de Lima 
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ANEXO B 
 

CARTA CONVITE - PESQUISA PLC - 
FASE 2 

 
 
PESQUISA NACIONAL SOBRE A TECNOLOGIA 
PLC (Power Line Communication) e a INCLUSÃO DIGITAL 
 
 
 
 
Prezado(a) Colaborador(a): 
 
 

Vimos por meio deste convidá-lo(a) a participar da Pesquisa Nacional sobe a 
Tecnologia PLC (Power Line Communication) e a Inclusão Digital. Esta pesquisa é 
parte integrante de uma dissertação de mestrado junto ao Programa de Mestrado 
em Desenvolvimento de Tecnologia, do Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento - LACTEC, que está sendo desenvolvida pelo Prof. Ronald Marcio 
de Lima e é orientada pelo Prof. Dr. Gilson Paulillo. Este trabalho tem por objetivo 
estudar a viabilidade de mercado da tecnologia PLC, que trata da transmissão de 
dados pela rede elétrica, sua aplicação e aceitação no Brasil, bem como analisar a 
influência desta tecnologia como vetor de Inclusão Digital, estudando suas 
repercussões na sociedade. Dessa forma, sua participação é importante. 

Ao participar dessa pesquisa, estaremos sorteando como cortesia os 
seguintes prêmios: 
 

• Mp5 Player FOSTON 1600; 
• web cam LG Lic-110 USB Prata; 
• pen drive MIDI com 256 Mb. 
 
Maiores informações e acesso à pesquisa on-line, favor acessar o site 

www.profronald.com.br ou diretamente pelo link: http://plc.materiavirtual.com.br 
 

Agradecemos, desde já, sua participação nessa pesquisa, preferencialmente 
até o dia 10/04/2007. 
 
Atenciosamente,  
 
 

 
PROF. RONALD MARCIO DE LIMA  PROF. DR. GILSON PAULILLO 

profronald@gmail.com  gilsonp@lactec.org.br 
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ANEXO C 
 

QUESTIONÁRIO VIRTUAL -
PESQUISA PLC: 

 

http://plc. materiavirtual.com.br 
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ANEXO D 
 

DIVULGAÇÃO 
Artigos Publicados 

 
Clarin da Amazônia -  
Democratização da Internet  
 -CIDADANIA - 14/5/2007 09:30:34  
http://www.clarin.com.br/home/ler_noticia.asp?IDNews=6122 
 
 
Em um momento histórico para a evolução da sociedade em que a "informação é 
fonte de poder", Estudos sobre novas formas de acesso à informação se tornam 
estratégicos, como o desenvolvido pelo Professor pesquisador Ronald Marcio de 
Lima, com a tecnologia PLC (Power Line Communication) que propicia uma forma 
diferenciada de acesso à dados é à informação, com alto desempenho e velocidade, 
e custos inferiores, permitindo uma comunicação diferenciada entre pessoas, 
empresas ou governo, de forma a se utilizar da rede de distribuição de energia 
elétrica, Se utilizando de uma infra-estrutura gigantesca de cabos postes e 
estruturas pré-existentes, que antes tinham como missão única a transmissão de 
energia elétrica aos seus usuários finais, sendo eles industriais, comerciais ou 
residenciais, possibilitando o transporte no mesmo cabo, de dados, informação e 
conhecimentos, permitindo pela tomada da rede elétrica, além de acesso à Internet 
os mais variados usos, desde aplicações técnicas, como monitoramento do sistema 
elétrico, bem como aplicações coorporativas, comerciais e governamentais, 
permitido serviços como de voz e telefonia, de imagem e vídeo como a televisão por 
assinatura, TV Digital e vídeo conferencia, alem de serviços de segurança e 
entretenimento, permitindo ainda ações educacionais, com a educação à distância e 
serviços governamentais com a presença do governo eletrônico trazendo, o poder 
público mais perto do cidadão comum, em uma realidade em que aproximadamente 
95% da população brasileira tem acesso a energia elétrica em suas residências, 
porém somente um pouco mais de 3% tem acesso à Internet de alta velocidade em 
suas casas segundo dados do IDC Brasil, criando uma situação de exclusão e de 
restrição ao acesso à informação, a implantação da tecnologia, Power Line 
Communication, que já é realidade na Europa em Países como a Espanha e Suíça, 
no Brasil traria acesso à informação a população brasileira, promovendo a chamada 
Inclusão Digital, trazendo conhecimento e oportunidades, de investimento e 
crescimento para os empreendedores do setor elétrico e de telecomunicações, como 
também para seus futuros usuários finais, com o objetivo de disseminar e 
democratizar a informação. A Pesquisa Nacional sobre a Tecnologia PLC (Power 
Line Communication) e a Inclusão Digital, tem por finalidade estudar a viabilidade de 
mercado da tecnologia PLC sua aplicação e aceitação no Brasil, estudando suas 
repercussões no mercado e na sociedade. Esta é orientada pelo Prof. Dr. Gilson 
Paulillo sendo parte integrante do Mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia, do 
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Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC. Maiores informações da 
Tecnologia PLC e sobre a pesquisa estão disponíveis no site: 
www.profronald.com.br 
 
 
NOTICIÁRIO -  
Jornal Eletrônico NOTICIARIO em: 22/03/2007 http://www.noticiario.com.br/  
 
Internet Pode Se Beneficiar de Rede de Transmissão Elétrica: Pesquisa 
 
Aproveitar postes e cabos de transmissão de energia elétrica que atendem 93% da 
população brasileira, para fornecimento de dados e internet.É o que propõe uma pesquisa 
do professor Ronald Márcio de Lima que vem sendo realizada no LACTEC (Instituto de 
 Tecnologia para o Desenvolvimento) Laboratório de Pesquisa em Eletricidade da qual a 
Copel e a Universidade Federal do Paraná são integrantes. Propõe a Pesquisa Nacional 
sobre a Tecnologia PLC (Power Line Communication) e a Inclusão Digital. Acredita 
numa "forma diferenciada de acesso a dados é à informação, com alto desempenho e 
custos inferiores, seja entre pessoas, empresas ou governos". Lembra que atualmente está 
subutilizada a "estrutura gigantesca" disponível. Mas pode ser aproveitada para transporte 
de dados, informação e conhecimento. Entende que a proposta permite aplicações técnicas 
da própria rede, monitoramento do sistema elétrico, uso coorporativo, comercial, de 
entretenimento, educacional e governamental. Benefícios: disseminar e democratizar a 
informação. A Pesquisa Nacional é orientada pelo professor Gilson Paulillo. E está 
disponível para maiores informações  e participação. no site www.profronald.com.br 
  
OMNI BLOG - 
OMNI BLOG - http://www. omniblog.com.br 05 de Março de 2007. Postado por Omni 
 
A Omni está apoiando a realização de um levantamento sobre Internet via energia elétrica e 
Inclusão Digital. A Pesquisa Nacional sobre Tecnologia PLC (Power Line Communication) e 
a Inclusão Digital está sendo desenvolvida pelo professor Ronald Marcio de Lima, com 
orientação do professor Dr. Gilson Paulillo. A pesquisa faz parte de uma Dissertação de 
Mestrado junto ao Programa de Mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia, do Instituto 
de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC) no Paraná.O trabalho tem como objetivo 
estudar a viabilidade de mercado da tecnologia PLC, que trata da transmissão de dados 
pela rede elétrica, sua aplicação e aceitação no Brasil. A proposta também é analisar a 
influência dessa tecnologia como vetor de Inclusão Digital, estudando suas repercussões.A 
Omni convida os interessados a participarem da iniciativa, respondendo o questionário que 
pode ser acessado no endereço http://plc.materiavirtual.com.br/ Participe! 
 
 
Investigación sobre Tecnología PLC e inclusión digital - (Versão em espanhol Omni 
Internacional) 05 de Marzo de 2007. Postado por admin. http://www. omniblog.com. 
br/es/?p=152 
 
La Omni está apoyando la realización de uno levantamiento sobre Internet vía energía 
eléctrica e inclusión digital. La Investigación Nacional sobre Tecnología PLC (Power Line 
Communication) y la Inclusión Digital está siendo desarrollada por el profesor Ronald Marcio 
de Lima, con orientación del profesor Dr. Gilson Paulillo. La investigación forma parte de una 
Disertación de Tesina junto al Programa de Tesina en Desarrollo de Tecnología, del Instituto 
de Tecnología para el Desarrollo (LACTEC) en Paraná. El trabajo tiene como objetivo 
estudiar la viabilidad de mercado de la tecnología PLC, que trata de la trasmisión de dados 
por la red eléctrica, su aplicación y aceptación en Brasil. La propuesta también es analizar la 
influencia de esa tecnología como vector de inclusión digital, estudiando sus repercusiones. 
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La Omni invita los interesados a participen de la iniciativa, respondiendo el cuestionario que 
puede ser accedido en la dirección http://plc.materiavirtual.com.br/ hasta lo el día 24 de 
marzo. Otras informaciones pueden ser consultadas en la web. Participe! 
 
Teleco - Informação em Telecomunicações: Em 22/03/2007 
 
http://www.teleco. com.br/plc.asp 
 
Participe da Pesquisa Nacional sobe a Tecnologia PLC (Power Line Communication) 
e a Inclusão Digital. Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação de 
mestrado que está sendo desenvolvida pelo Prof. Ronald Marcio de Lima. A 
tecnologia PLC transforma uma rede de distribuição elétrica em uma rede de 
comunicação pela superposição de um sinal de informação de baixa energia ao sinal 
de corrente alternada de alta potência. A faixa de freqüência utilizada para 
comunicação é de 1,6 a 30 MHz para aplicações Banda Larga. Tutoriais do Teleco : 
A Tecnologia PLC: Oportunidade para os setores de Telecomunicações e Energia 
Elétrica. 

 
 

RELEASE: 
 
 
TEXTO PARA DIVULGAÇÃO DA: Pesquisa Nacional sobe a Tecnologia PLC 
(Power Line Communication) e a Inclusão Digital 
 
Em um momento histórico para a evolução da sociedade em que a “informação é fonte de 
poder”, Estudos sobre novas formas de acesso à informação se tornam estratégicos, como 
o desenvolvido pelo Professor pesquisador Ronald Marcio de Lima, com a  tecnologia PLC 
(Power Line Communication) que propicia uma forma diferenciada de acesso à dados é à 
informação, com alto desempenho e velocidade,  e custos inferiores, permitindo uma 
comunicação diferenciada entre pessoas, empresas ou governo, de forma a se utilizar da 
rede de distribuição de energia elétrica, Se utilizando de uma infra-estrutura gigantesca de 
cabos postes e estruturas pré-existentes, que antes tinham como missão única a 
transmissão de energia elétrica aos seus usuários finais, sendo eles industriais, comerciais 
ou residenciais, possibilitando o transporte no mesmo cabo, de dados, informação e 
conhecimentos, permitindo pela tomada da rede elétrica, além de acesso à Internet os mais 
variados usos, desde aplicações técnicas, como monitoramento do sistema elétrico, bem 
como aplicações coorporativas, comerciais e governamentais, permitido serviços  como  de 
voz  e telefonia, de imagem e vídeo como a televisão  por assinatura, TV Digital e vídeo 
conferencia, alem de serviços de segurança  e entretenimento, permitindo ainda ações 
educacionais, com a educação à distância e serviços governamentais com a presença do 
governo eletrônico trazendo, o poder público mais perto do cidadão comum, em uma 
realidade em que aproximadamente 95% da população brasileira tem acesso a energia 
elétrica em suas residências, porém somente um pouco mais de 3% tem acesso à Internet 
de alta velocidade em suas casas segundo dados do IDC Brasil, criando uma situação de 
exclusão e de restrição ao acesso à informação, a implantação da tecnologia, Power Line 
Communication, que já é realidade na Europa em Países como a Espanha e Suíça, no 
Brasil traria  acesso à informação a população brasileira, promovendo a chamada Inclusão 
Digital, trazendo conhecimento e oportunidades, de investimento e crescimento para os 
empreendedores do setor elétrico e de telecomunicações, como também para seus futuros 
usuários finais, com o objetivo de disseminar e democratizar a informação. A Pesquisa 
Nacional sobre a Tecnologia PLC (Power Line Communication) e a Inclusão Digital, tem por 
finalidade estudar a viabilidade de mercado da tecnologia PLC sua aplicação e aceitação no 
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Brasil, estudando suas repercussões no mercado  e na sociedade. Esta é orientada pelo 
Prof. Dr. Gilson Paulillo sendo parte integrante do Mestrado em Desenvolvimento de 
Tecnologia, do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC.  Maiores 
informações da Tecnologia PLC  e sobre a pesquisa estão disponíveis no site: 
www.profronald.com.br 
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