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Depois da febre dos celulares, chegou a vez da conta de luz pré-paga. A Schneider 
Electric - uma multinacional com vendas de 10 bilhões de euros e atuação em mais de 
130 países incluindo o Brasil - decidiu trazer a tecnologia da África do Sul para o país.  
 
Na prática, o sistema é similar ao da telefonia móvel pré-paga, em que o usuário 
controla seus gastos comprando a carga que planeja utilizar. "Temos um projeto-piloto 
que poderá abranger de 200 até 1000 pontos residenciais, vai depender da parceria", 
diz Sérgio Lima, diretor da empresa. 
 
Para alavancar seu projeto - cujos investimentos estão dentro de um plano global para 
o Brasil, de R$ 100 milhões - a multinacional está em fase avançada de conversas com 
a Light, Cemig e Coelce. Se de certo e o sistema de luz pré-paga decolar no Brasil, a 
empresa poderá, até mesmo, construir uma fábrica no país, onde já tem outras três 
unidades que produzem de disjuntores e tomadas a painéis elétricos. Por enquanto, vai 
importar os equipamentos da África do Sul, onde tem uma unidade industrial, com 
produção de 60 mil medidores e na qual aplicou US$ 4 milhões. 
 
Os novos equipamentos são medidores parecidos com os convencionais, a diferença é 
que têm um software ligado à concessionária e capaz de acompanhar a demanda do 
cliente à distância. Tal como nos caso dos celulares, o usuário pode comprar "tickets" 
em pontos-de-venda, onde receberá uma senha que dig itará no "display" do 
equipamento em sua casa. Com isso, carregará o sistema, disponibilizando a energia 
para consumo. Há, ainda, uma espécie de "crédito especial", como um cheque, que, na 
verdade é um limite extra para a segurança, antes de se esgotar a c arga. 
 
"Estamos aguardando a sinalização dos nossos potenciais clientes, além da anuência 
da Aneel (a agência reguladora do setor)", diz Lima. O que ele talvez não saiba é que o 
sistema que planeja difundir no Brasil - e que já foi sucesso na África, com mais de 
três milhões de clientes - não chega ser exatamente novo no Brasil. A AES Eletropaulo, 
maior distribuidora do país e que atende a cinco milhões de fregueses, tem um sistema 
parecido, o "cash power". Na verdade, idêntico. E também produzido por companhia 
africana, a Eskon. 
 
"Se conseguirmos viabilizar economicamente esse projeto de contas pré-pagas, 
poderemos comprar de fornecedores brasileiros, se eles existirem", diz Cyro Boccuzzi, 
vice-presidente de tecnologia da Eletropaulo. A distribuidora tenta, desde 1998, 
emplacar o projeto. A questão é que a tecnologia é cara e um medidor eletrônico custa 
entre R$ 400,00 e R$ 600,00, enquanto um relógio convencional sai por R$ 50,00. O 
seu projeto-piloto se viabilizou porque houve interesse de grandes construtoras de São 
Paulo, entre elas a Inpar, que investiram juntas no projeto. 
 
Qual a vantagem para uma construtora? A vantagem é apostar em construções 
modulares substituindo um emaranhado de cabos (por onde passam a energia) por 
fios de cobre. "Por esse sistema, levamos dois dias. O outro, de cabos, demora até 
dois meses", resume o engenheiro Nelson Faversani, da Inpar. Em todos os seus 
lançamentos, a empresa utiliza, agora, o sistema eletrônico de medição. 
 
Para as distribuidoras, há uma série de vantagens: desde a diminuição de ligações 
clandestinas e a inadimplência até o planejamento de compra de energia. "Se sabemos 
a demanda do cliente previamente, podemos planeja", diz Boccuzzi. Ele cita, ainda, um 
punhado de alternativas comerciais. Até mesmo promoções. "Em tempos de chuvas 



em que os reservatórios estão cheios, podíamos incentivar a compra antecipada de 
energia em troca de descontos." 
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