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RESUMO
O sistema brasileiro de tarifação de energia elétrica é o pós-pago, porém
apesar de pouca divulgação, existe um sistema de tarifação pré-pago semelhante ao
usado na telefonia móvel. Esse sistema possui vantagens e desvantagens e seu uso
pode vir a agregar se implantado no Brasil. Neste trabalho de conclusão de curso
será apresentado os conceitos desse sistema assim como as principais dificuldades
encontradas na implantação desse novo método de tarifação de energia elétrica.
Para a análise desse sistema, um estudo sobre as experiências internacionais foram
feitas, assim como comparações com o sistema de telecomunicações e algumas
simulações da economia de energia resultante do uso do sistema pré-pago.
Finalmente, foi realizada uma análise se o sistema de pré-pagamento de
energia pode ajudar o Brasil num sistema de tarifação mais eficiente, com menos
custos e uma maior satisfação do consumidor e da concessionária.
Palavras-chave: pré-pago, tarifação, gerenciamento de energia elétrica
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ABSTRACT

The Brazilian system of electricity pricing is the post-paid, but even with just
little divulgation, there is a system of charging for prepaid similar to that used in
mobile telephony. This system has advantages and disadvantages and their use can
add if it is implemented in Brazil. In this work will be presented the concepts of this
system as well as the main difficulties encountered in implementing this new method
of charging power. To analyze this system, a study of international experiences were
made, as well as comparisons with the telecommunications system and some
simulations of the energy savings resulting from use of the prepaid system.
Finally, an analysis was performed if the system of pre-payment of energy can
help Brazil in a charging system more efficient, with lower costs and greater customer
and dealership satisfaction.
Keywords: prepaid, billing, management of electricity
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1. INTRODUÇÃO
O setor de energia elétrica brasileiro compreende em três segmentos 1:
geração, transmissão e distribuição. A energia elétrica que alimenta as indústrias,
comércio e nossos lares são gerados principalmente em usinas hidrelétricas, onde a
passagem da água por turbinas geradoras transformam a energia mecânica,
originada pela queda d’água, em energia elétrica. No Brasil a geração de energia
elétrica é cerca de 80% produzida a partir de hidrelétricas, 11% por termoelétricas e
o restante por outros processos. A partir da usina a energia é transformada, em
subestações elétricas, e elevada a níveis de tensão (69/88/138/240/440 kV) e
transportada em corrente alternada através de cabos elétricos, até as subestações
rebaixadoras, delimitando a fase de transmissão. Já na fase de Distribuição (11,9 /
13,8 / 23 kV), nas proximidades dos centros de consumo, a energia elétrica é tratada
nas subestações, com seu nível de tensão rebaixado e sua qualidade controlada,
sendo transportada por redes elétricas aéreas ou subterrâneas, constituídas por
estruturas (postes, torres, dutos subterrâneos e seus acessórios), cabos elétricos e
transformadores para novos rebaixamentos (110 / 127 / 220 / 380 V), e finalmente
entregue aos clientes industriais, comerciais, de serviços e residenciais em níveis de
tensão variáveis, de acordo com a capacidade de consumo instalada de cada
cliente. Após o consumo da energia, ela é cobrada mensalmente pela distribuidora
de energia.

Figura 1 – Energia elétrica desde a geração até o consumo
Fonte: CPNSP. Energia Elétrica: Geração, Transmissão e Distribuição1
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Atualmente (junho de 2012), no Brasil consumidores cativos (residenciais,
comercias principalmente) de energia elétrica não têm muitas opções para o
faturamento do consumo de energia elétrica. A implantação de rede elétrica
inteligente (Smart Grid) poderia providenciar uma flexibilidade na hora de se optar
por um plano de pagamento por este serviço.
A energia elétrica é taxada de apenas uma maneira no mercado de energia
brasileiro. A maneira convencional usada para a cobrança da energia elétrica no
Brasil é basicamente dividida em três etapas, o consumo da energia, a leitura feita
por um leiturista que vai até o local de consumo para realizar o serviço, e o
pagamento da conta de energia através de um boleto bancário que chega a
residência através dos serviços dos correios.
Já o meio de pagamento do sistema pré-pago, foco desse trabalho, é
diferente, e semelhante ao sistema pré-pago de telecomunicações. O consumidor
compra créditos de energia elétrica, e enquanto possuir esses créditos pode usufruir
da energia.
O sistema convencional, já é usado e conhecido pelos brasileiros há muito
tempo, tem uma regulamentação já consolidada. O sistema pré-pago, ainda não
está oficialmente em uso no país, e ainda não possui uma regulamentação própria,
por isso a regulamentação do sistema pré-pago será analisada através de estudos
de experiências internacionais de países que utilizam desse sistema há mais tempo.
Esse sistema se implantado no Brasil pode ter vantagens principalmente para
a população de menor renda, que poderá ser beneficiada com subsídios do governo
através de créditos, porém algumas controvérsias ainda estão em torno dos
benefícios desse sistema. Os mais críticos acreditam que o sistema é prejudicial
para os consumidores, já que o corte de luz fica mais fácil para a concessionária.

1.1 PROBLEMA E MOTIVAÇÃO
O sistema pré-pago de energia não possui uma regulamentação no Brasil,
além de ser um sistema de tarifação de energia que pode ser muito benéfico para a
população mais carente e a todos os interessados em economia de energia, uma
vez que em tese, com a implantação do pré-pago de energia elétrica, haveria uma
redução de perdas comerciais e desperdícios de energia por parte dos
consumidores cativos.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho é o estudo do sistema pré-pago de energia
elétrica focando principalmente na questão regulatória, que é o grande desafio da
implantação desse sistema.

1.2.2 Objetivos Específicos


Estudar as propostas regulatórias de países que utilizam o sistema pré-pago
de pagamento de energia e sugerir propostas regulatórias visando a sua
eficiente implantação e operacionalização no Brasil.



Comparar o sistema pré-pago de energia com um sistema pré-pago mais
maduro, o sistema pré-pago de telefonia móvel.



Descrever os maiores entraves para a implantação do sistema.
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2. CONCEITO DE SISTEMA PRÉ-PAGO DE ENERGIA
O sistema de pré-pagamento de energia elétrica é semelhante ao usado nos
sistemas de telecomunicações, muito usado no Brasil em telefonia móvel, onde o
consumidor compra crédito de energia em pontos de venda e utiliza dessa energia
até que os créditos se esgotem.
O sistema pré-pago de energia é basicamente dividido entre2 :


Unidade consumidora: consumidor que utilizará do sistema pré-pago para o
uso da energia elétrica. Esse consumidor terá um terminal em sua residência
para colocar os créditos, os tipos de terminais mais utilizados são:
Key Meter: O consumidor recebe uma chave que contem dados que será
usada para efetuar os créditos no terminal. O consumidor coloca crédito em
sua chave em pontos de venda credenciados e então coloca a chave no
terminal de sua residência para usufruir da energia elétrica. Um ponto
negativo desse sistema é que caso o consumidor perca a chave, terá que
ficar alguns dias sem poder recarregar energia até que a concessionária
resolva o problema. A Figura 2 mostra a fotografia de um medidor key meter.

Figura 2 – Medidor key meter
Fonte: BARBIERI, Roberto. As soluções para pré-pagamento de energia elétrica5

Card Meter: O consumidor recebe um cartão que contem dados e ela será
usada para efetuar os créditos no terminal. O consumidor coloca crédito em
seu cartão em pontos de venda credenciados e então coloca o cartão no
terminal de sua residência para usufruir da energia elétrica. Um ponto
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negativo desse sistema é que caso o consumidor perca o cartão, terá que
ficar alguns dias sem poder recarregar energia até que a concessionária
resolva o problema. A Figura 3 mostra a fotografia de um medidor card meter.

Figura 3 - Medidor card meter
Fonte: BARBIERI, Roberto. As soluções para pré-pagamento de energia elétrica5

Keypad Meter: Com esse sistema o consumidor tem a vantagem de poder
fazer recarga pela internet ou celular, para colocar crédito de energia é
necessário digitar um código de 16 ou 20 dígitos. Os créditos ainda podem
ser comprados em pontos de venda credenciados. A Figura 4 mostra a
fotografia de um medidor com teclado numérico.

Figura 4 - Medidor com teclado numérico
Fonte: BARBIERI, Roberto. As soluções para pré-pagamento de energia elétrica5
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Pontos de venda: Locais onde serão vendidos os créditos de energia. Esses
locais podem ser físicos (supermercados, posto de gasolina, lotéricas, etc.) ou
virtuais (internet, celular e etc.). As concessionárias têm custo com estruturas
desses pontos de venda e comissões devem ser pagas para que o serviço
seja realizado.



Central de processamento: possui a função de armazenar os dados
referentes a cada unidade consumidora, através da criação de um cadastro
individual. Além disso, essa central administra os estabelecimentos
credenciados (pontos de venda), a geração de crédito (tarifação) para os
pontos de venda e os registros de venda de créditos.

Figura 5 - Diagrama de funcionamento do sistema pré-pago
Fonte: BARBOSA, C. Pinho, J. GALHARDO, M. Cruz, D. Implementação e Operação do Primeiro
Sistema de Pré-Pagamento de Eletricidade no Brasil, Instalado em uma Localidade Isolada na
Região Amazônica2

O principal objetivo do uso do sistema pré-pago no Brasil é aumentar o
acesso à energia elétrica da população mais carente ou de baixa renda.
De acordo com a notícia do Senado Federal Agência Senado, o
consumidor de baixa renda poderá optar por conta pré-pago de energia e
ter faixa de gratuidade.
O sistema de contas pré-pagas, comum na telefonia, poderá ser
estendido à energia elétrica, conforme projeto aprovado em 04/07/2011 pela
Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) da Câmara de Senadores.
O PLS (Projeto de Lei do Senado) 365/09, incumbe a Conta do
Desenvolvimento energético (CDE), prevista na Lei 104358/02, de financiar
a gratuidade de até 30 kWh para os consumidores de baixa renda. A única
condição é que esses consumidores façam a adesão ao sistema de prépagamento da fatura, na forma de uma futura regulamentação da Agência
Nacional de Energia Elétrica.
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Com esse apoio do governo, pode-se prever uma queda no uso de
energia de forma clandestina e uma diminuição do número de consumidores
inadimplentes. (AGENCIA SENADO. Consumidor de baixa renda poderá
optar por conta pré-pago de energia e ter faixa de gratuidade, Agencia
Senado 04 Ago 2011.)

Esse projeto de lei ainda está em andamento e pode ser que nunca seja
aprovado como acontece com muitos projetos, mas caso seja aprovado, pode-se
perceber que haverá um benefício maior para a população mais carente.
O jornal Estado de Minas destaca que sessenta e uma das 63
distribuidoras de energia do Brasil que passaram pelo segundo ciclo de
revisão tarifária entre 2007 e 2010 tiveram prejuízo anual de R$ 8,1 bilhões
com consumo irregular de energia. O valor das perdas equivale ao popular
“gato” e inclui o custo da energia perdida e os impostos que deixaram de ser
arrecadados. O volume de energia usado de forma irregular, à revelia das
companhias, ultrapassa os 27 mil GWh, o que representa 8% do mercado
cativo elétrico brasileiro, formado pelos consumidores que só podem
comprar energia da empresa que atua na rede à qual estão conectados. As
informações são da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
As perdas não técnicas encarecem a tarifa, pois parte desse
prejuízo acaba sendo rateado entre os consumidores legalmente
cadastrados na distribuidora, no momento do cálculo tarifário. Numa área de
concessão como a da Light Serviços de Eletricidade S/A, por exemplo, a
redução tarifária poderia ser de 18% se não houvesse consumo irregular. A
região com maior índice de consumo irregular é o Norte, com 20% da
energia distribuída, seguida do Sudeste, com 10%, do Nordeste, com 9%.
No Centro-Oeste, o percentual é de 5%, e no Sul, de 3%. As Centrais
Elétricas do Pará (Celpa) lidera o ranking de perdas, com 24,4% da energia
distribuída. A Cemig ocupa a 25ª posição, com perdas de 6%, informa a
ANEEL. A distribuidora, porém, afirma que as perdas não técnicas
correspondem a 2,22% da energia que distribuiu em 2010.
(FURBINO,ZULMIRA. Prejuízo com "gato" na rede elétrica passa dos R$
8 bilhões. Jornal Estado de Minas, 01 jun. 2011)

Visto todos esses dados, pode-se concluir que para a concessionária é uma
grande vantagem a diminuição desses consumidores irregulares, com o sistema prépago estima-se uma redução desse percentual de forma que mais consumidores
entrem para a legalidade para poder ter o benefício do subsídio do governo, dessa
forma mais pessoas terão energia de legalmente mesmo pagando uma quantia
pequena para a concessionária.
Esse sistema beneficiará também as pessoas que tem a casas na praia ou de
campo, que não precisarão pagar a taxa mensal de energia, com o sistema prépago, o consumidor poderá comprar créditos de energia apenas quando for utilizar.
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2.1 DIFERENÇA ENTRE A TARIFAÇÃO DO SISTEMA CONVENCIONAL E
O PRÉ-PAGO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nesta seção descreve-se a diferença entre a tarifação do sistema
convencional e o pré-pago de energia elétrica através de um simples esquemático.

2.1.1 Sistema convencional

O sistema convencional é muito mais complexo em relação à tarifação. Exige
da concessionária de energia muito mais esforço para a tarifação e também para
uma possível desconexão, caso o usuário fique inadimplente.
No caso de um consumidor que paga suas contas em dia, o processo de
tarifação inicia com o fornecimento de energia, após um mês um leiturista se dirige a
residência para fazer a leitura do medidor, a conta é emitida e é feito o pagamento
pelo usuário.
No caso de um consumidor inadimplente, após a emissão da conta, não há o
pagamento, então a concessionária tem a obrigação de reemitir a conta, cobrar para
depois entrar em um processo legal. Se em algum momento dessas três etapas o
consumidor fizer o pagamento, o fornecimento de energia continua normalmente
sem nenhum problema. A energia somente é cortada através de um processo legal
autorizando a concessionária a desconectar o consumidor.

Figura 6 - Esquemático da tarifação do sistema convencional de energia elétrica
Fonte: BUQUE,Jose. O Serviço Pré-pago da EDM21
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2.1.2 Sistema pré-pago
O sistema pré-pago tem uma forma mais simples de tarifação, primeiro há a
criação da conta, então o pagamento dos créditos de energia e a concessionária faz
a coleta dos pagamentos. É fornecida a energia e caso o consumidor não compre
mais créditos de energia, tem uma desconexão. Porém, essa desconexão é o
grande entrave desse sistema, pois assim, o sistema fica pouco atraente para os
usuários. Para isso, precisam de alguns meio para contornar esse problema, que
será abordado no capítulo 5.

Figura 7 – Esquemático da tarifação do sistema pré-pago de energia elétrica
21
Fonte: BUQUE,Jose. O Serviço Pré-pago da EDM

Através desse comparativo, pode-se perceber a simplicidade da forma de
tarifação do sistema pré-pago e a grande vantagem da concessionária em redução
de custos. Leituristas e emissões de contas são totalmente desnecessárias nesse
sistema. Há também a redução de custos com cortes de energia. Atualmente, a
principal desvantagem do sistema pré-pago de tarifação é o alto custo de seus
equipamentos em relação aos do sistema de medição e tarifação convencional.
Além disso, ainda não existe no Brasil regulamentação para sua utilização.

2.2 VANTAGENS PARA O CONSUMIDOR


Maior flexibilidade: o consumidor pode escolher quando e quanto comprar de
créditos de energia.



Melhor administração do consumo: o consumidor tem maior noção de quanto
gasta de energia e em alguns casos pode ver seu consumo de energia quase
que em tempo real, evita as surpresas causadas pelas contas de luz no final
do mês.
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A tecnologia do pré-pagamento mantém o consumidor continuamente
atualizado sobre o status da sua conta e proporciona flexibilidade para pagar
pelo consumo da forma que melhor se enquadrar com o seu perfil, ajudando
no orçamento.



Subsidio do governo: consumidores de baixa renda ganham do governo certa
quantidade de energia elétrica da fatura mensal de energia elétrica
convencional.



Evita erros de leituras.



Muitos consumidores não possuem conta em banco então algumas vezes
tem dificuldades em fazer o pagamento.



Aqueles que estão na economia informal geralmente recebem por
dia/semana, e muitas vezes não conseguem guardar um valor alto para pagar
energia, então com o sistema pré-pago podem comprar créditos quando
puderem.

2.3 VANTAGENS PARA A CONCESSIONÁRIA


Eliminação dos serviços de cortes e religamentos: Os cortes e religamentos
serão feitos de forma automática caso o consumidor não possua mais
créditos.



Redução de custos de operação, financeiros e de fraudes: A concessionária
não mais precisará dos funcionários que fazem a leitura dos medidores de
energia, não terá a necessidade de enviar as contas de luz para as
residências. Também diminuirá o número de fraudes (“gatos”), uma vez que a
maioria das residências com fraudes serão as beneficiadas com o subsidio do
governo, é uma vantagem para a concessionária que esses consumidores
paguem menos, mas paguem21.



Incentivo

a

utilização

racional

e

eficiente

da

energia

elétrica

consequentemente adiamento dos investimentos em infraestrutura de
distribuição e geração de energia elétrica.
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Oferece um mecanismo político que permite evitar a exclusão social.



Reduz o desgaste entre consumidor e concessionária.



Forma de pagamento: a concessionária recebe o pagamento a vista, antes de
o consumidor utilizar o serviço. Ao contrário do sistema convencional.



Não há a necessidade de se enviar alguém para fazer leituras em locais de
difícil acesso e de alta criminalidade.
2.4 DESVANTAGENS PARA O CONSUMIDOR



Preço: nos países que usam o sistema pré-pago, geralmente os preços das
tarifas são maiores que os da tarifa convencional apesar de grandes reduções
de custos de operação e financeiro.



Consumidores terão cortes de energia com maior facilidade.



Tempo e custo com deslocamento até o local de recarga.
2.5 DESVANTAGENS PARA A CONCESSIONÁRIA



Custo elevado dos medidores: os medidores do sistema pré-pago são mais
caros do que o do sistema convencional, pois exige um pouco mais de
tecnologia.



Elevado custo médio de manutenção.



Investimento em pontos de venda: as concessionárias têm a necessidade de
fazer investimentos em pontos de venda e precisarão pagar comissão para
que esse serviço seja feito.



Vida útil dos medidores pré-pagos de 10 a 15 anos.
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3. EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Os primeiros registros de uso do sistema pré-pago para energia foi
encontrado na Inglaterra em 1901 com o sistema coin-in-the-slot meter, um sistema
que utilizava moedas para colocar créditos de energia, esse sistema foi usado até a
década de 80, quando começou a ser substituído por sistemas que são utilizados
até hoje e utilizam cartões e chaves, pois o sistema com moedas possuía diversos
problemas, principalmente a de roubos dos medidores6.
No Brasil, a primeira iniciativa nesse sentido aconteceu em 2005, com a
autorização da ANEEL para que a Ampla adotasse o sistema de faturamento na
modalidade pré-pago, em caráter experimental, com o propósito de atender aos
consumidores localizados na sua área de concessão, no estado do Rio de Janeiro.
Na área rural, especialmente em áreas remotas, de difícil acesso, a Celpa e a
Amazonas Energia também foram autorizadas a adotar a modalidade em
comunidades isoladas para avaliar resultados relacionados à redução dos custos
com serviços de leitura, entrega de faturas, suspensão e religamento, fatores que
contribuem para mitigar o impacto tarifário ao consumidor. 7
Atualmente (junho de 2012), mesmo com estudo desde 2005, a ANEEL
juntamente com o Governo estão tendo dificuldade na implantação desse sistema
principalmente por falta de regras e regulamentações do modelo pré-pago. O que
leva a maioria dos críticos a ser contra esse sistema, uma vez que o desligamento
da energia pode ser feito de forma muito rápida.
Em setembro de 2011 a ANEEL realizou o Seminário Internacional de PréPagamento de Energia Elétrica a fim de discutir a possibilidade de aplicação do
sistema no mercado brasileiro e obter subsídios para a regulamentação do sistema
no país.8
O superintendente de regulação da comercialização da Agência, Marcos
Bragatto, afirmou que o evento superou as expectativas da organização e informou
que a regulamentação sobre pré-pagamento passará por várias audiências públicas
para que haja ampla discussão com a sociedade.
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3.1 EXPERIÊNCIAS NACIONAIS
Neste capítulo será tratado sucintamente de duas experiências do sistema
pré-pago de energia no Brasil, em São Tomé e no Rio de Janeiro.
3.1.1 São Tomé2

A vila de São Tomé se encontra na região Amazônica ao norte do município
de Maracanã, às margens da baía de Maracanã, próximo ao Oceano Atlântico.
A vila é composta por aproximadamente 226 pessoas distribuídas em 40
famílias. Nessa região não existe um sistema de endereços.
Seu sistema de energia é hibrido de solar-eólico-diesel com armazenamento
da energia elétrica em baterias e o complemento da geração com um gerador diesel.
A administração dessa energia não é administrada pelo governo, e sim pela
própria comunidade através de uma associação que cobra de cada família uma taxa
media mensal para a compra de diesel e materiais para os equipamentos. Porém,
esse tipo de tarifação não corresponde verdadeiramente o consumo de cada família.
Para isso um sistema de tarifação pré-pago foi implantado como teste pelo Grupo de
Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas (GEDAE-UFPA) em
setembro de 2003.
Foi usado um Card Meter como medidor e o valor único cobrado era de 12
reais por 30 kWh. Devido à falta de infraestrutura, o ponto de venda encontrava-se
no GEDAE.

Figura 8 - Medidor usado em São Tomé
Fonte: BARBOSA, C. Pinho, J. GALHARDO, M. Cruz, D. Implementação e Operação do Primeiro
Sistema de Pré-Pagamento de Eletricidade no Brasil, Instalado em uma Localidade Isolada na
Região Amazônica.2
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Foram percebidas várias vantagens ao consumidor com alteração do sistema
como, melhor administração do consumo de energia, adequação a flutuação da
renda da população, possibilidade de comprar créditos quantas vezes julgar
necessário.
A principal desvantagem observada foi o alto custo do sistema de prépagamento e sua confiabilidade, uma vez que foram usados protótipos.
O sistema de pré-pago em Vila São Tomé é o primeiro do sistema de
pagamento antecipado pelo serviço de energia elétrica e abre um novo precedente
tanto para as concessionárias de distribuição de energia elétrica quanto para os
consumidores residenciais de energia elétrica.
3.1.2 Ampla
A matéria publicada em [9] faz uma excelente análise sobre o caso da Ampla, a
seguir é transcrito o texto completo:
A partir de 2006, a Ampla iniciou os testes com o serviço pré-pago de
energia com 500 clientes dos municípios de São Gonçalo, Caxias, Magé,
Niterói, Itaboraí e Maricá. “Vislumbramos no pré-pago uma medida para
reduzir a inadimplência”, justifica Moragas. O executivo afirma que do
universo de 2,5 milhões de clientes da empresa, 800 mil consumidores são
classificados como baixa renda. “Muitos não possuem uma renda fixo”. O
pré-pago seria uma maneira mais flexível de comprar energia, adequando o
consumo à renda dos nossos clientes”, justifica. A Ampla também obteve
autorização da ANEEL para desenvolver este projeto-piloto”.
Mas os problemas começaram logo que os primeiros cortes de
fornecimento ocorreram. Muitos consumidores entraram na justiça para
recuperar o suprimento, derrotando a Ampla. “Os juízes decidem a favor de
um único consumidor em prejuízo a toda coletividade”, critica Kelman.
Segundo Moragas, a expansão do serviço pré-pago no País, a exemplo do
que já existe no setor de telefonia, depende da regulamentação das regras
de interrupção pelo regulador e da flexibilização do procedimento para a
compra dos créditos. “Hoje, o consumidor precisa ir à loja adquirir os
créditos, tendo que assinar sempre um termo de compra”, explica.
Com a homologação definitiva do Inmetro em julho de 2009, a
Ampla retomou os planos de instalar os medidores digitais em sua área de
concessão. Para 2010, a meta é instalar 50 mil unidades. Entre 2003 e
2009, a empresa já investiu R$ 300 milhões na blindagem da rede e nos
medidores. “Agora, a expansão do serviço pré-pago está em stand-by e
depende de uma regulamentação”, afirma Moragas. O executivo disse que
é do interesse da Ampla esse novo sistema porque os dados mostram que
o consumidor rapidamente se acostuma com o serviço e que o nível de
corte de fornecimento tende a ser menor do que na modalidade pós-paga.
Light
A Light (RJ) é outra distribuidora que avança no uso de medidores
digitais. Com uma perda total de 21%, sendo 15 pontos porcentuais de
perdas comerciais, a companhia adota estratégias distintas em sua área de
concessão. Em locais de alto poder aquisitivo, a Light optou por instalar os
medidores digitais individuais nas unidades consumidoras, alcançando 40
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mil clientes. “Entre janeiro de 2008 a dezembro 2009, reduzimos as perdas
totais desses consumidores de 25% para 9%, e temos a meta de chegar a
2%”, diz o superintendente de recuperação de energia da Light, José
Geraldo Pereira. Nas áreas de maior risco do Rio, a empresa instala os
medidores individuais à medida que o Estado retoma a sua presença nas
comunidades.
O conceito de medição centralizada foi aplicado pela empresa nas
regiões baixa renda de sua área de concessão, como a Baixada
Fluminense. Até o momento, a companhia instalou 40 mil medidores digitais
nessas localidades e pretender instalar mais 120 mil neste ano, diante da
homologação dos equipamentos pelo Inmetro. “Temos como meta reduzir
as perdas totais de 40% para 5% nessas regiões”, afirma o executivo. Para
tanto, a Light pretende instalar 100 mil medidores por ano até 2013. “A
regularização dos clientes beneficia a todos, inclusive o Estado. Se o nosso
faturamento cresce, aumenta a arrecadação de impostos”, justifica.
Além da medição centralizada, o executivo diz que o serviço pré-pago é
uma boa opção para o setor elétrico. Pereira, no entanto, afirma que a Light
não deve investir no serviço até que a tecnologia seja regulamentada. Em
2009, a concessionária destinou cerca de R$ 180 milhões a iniciativas de
combate às perdas. Para 2010, a meta é aportar R$ 190 milhões. No ano
passado, a empresa deixou de faturar R$ 700 milhões por conta das perdas
comerciais. (AGENCIA DO ESTADO. Ampla e Light instalam medidor
digital enquanto aguardam lei, 19 jan. 2010)

Pode-se perceber a importância da regulamentação desse sistema de
tarifação, os projetos muito pouco avançaram por falta de um instrumento que
coloque regras claras. Mesmo acreditando nesse novo sistema, as concessionárias
mostraram dificuldades em uma implementação eficaz de forma que ambos sejam
beneficiados com a criação desse novo serviço. A ANEEL é a principal responsável
para dar o próximo passo e regulamentar o sistema pré-pago de energia, assim
como foi feito pela ANATEL no sistema pré-pago de telefonia móvel.

3.2 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS
O sistema pré-pago de energia é utilizado em alguns muitos países, tais como
Irlanda do Norte, África do Sul, Moçambique, Argentina entre diversos outros. Serão
abordados alguns deles focando em diferenciais de regulamentações e métodos
usados para evitar o desligamento automático, principal empecilho na implantação
do sistema pré-pago.
3.2.1 Grã-Bretanha 6

A Grã-Bretanha é a pioneira em uso de energia elétrica pré-paga, e utiliza
desse sistema até hoje.
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Em 2009, das cerca de 27 milhões de residências, havia aproximadamente
3,6 milhões de medidores pré-pagos de energia elétrica (14%), na sua maioria key
meters.
As distribuidoras podem ou não fornecer créditos de emergência. Geralmente
fornecem cinco libras.
3.2.2 Irlanda do Norte 6

A Irlanda do Norte tem um sistema mais avançado no sistema pré-pago de
energia, e sua principal diferença está em seu medidor que é chamado de keypad
meter que em seu medidor está acoplado um teclado numérico que é usado para
colocar créditos. O consumidor compra os créditos e digita 16 dígitos para ativá-los.
Com esse medidor evita-se o problema de perdas e danos nos cartões.
Os consumidores do sistema pré-pago estão crescendo na Irlanda do Norte e
isso se deve a basicamente três fatores:


Os consumidores do sistema pré-pago pagam cerca de 2% a menos na tarifa
comparado aos usuários do sistema convencional. Isso se deve ao fato de
que nesse sistema há uma redução de inadimplente, o custo de leitura dos
medidores é zero, custos para o gerenciamento de contas também é
reduzido.



O sistema de medição do sistema da Irlanda do Norte facilita muito para
creditar energia. Em seu sistema, pode-se colocar crédito por internet e
celular, o que atrai muito mais clientes, uma vez que não necessitam sair de
suas residências para comprar os créditos de energia.



Os consumidores não podem ser desconectados da rede entre as 16:00 e
8:00 quando estiverem sem créditos, isso é uma imposição do órgão
regulador da Irlanda do Norte. Mas caso seja usado esse beneficio, na
próxima vez que o consumidor colocar créditos de energia, o tempo que foi
usado será descontado.
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3.2.3 Tasmânia 6
A Tasmânia tem uma parcela considerável de sua população que usa o
sistema pré-pago de energia, cerca de 22% de sua população. O sistema de
medição é por cartão e o medidor mostra a quantidade de créditos que o consumidor
ainda possui.
Os consumidores não podem ser desconectados entre as 14:00 e 8:00, além
disso, as distribuidoras devem disponibilizar um crédito de emergência de pelo
menos 10 dólares. Esse crédito de emergência é usado quando acabam os créditos
e são repostos na próxima recarga. O valor do crédito de emergência é revisto a
cada dois anos pela reguladora e é estabelecido para que seja suficiente para de 3 a
5 dias de energia.
3.2.4 Argentina 6

Na Argentina, o principal uso do pré-pago é para que o governo possa
subsidiar energia de parte da população. Seu sistema é diferente dos outros. Para
que os subsidiados não usem toda a energia em poucos dias e fiquem sem energia
nos outros, a distribuidora de energia da Argentina credita 0,0008 kWh a cada 15
segundos para que o consumidor possa usar. Essa energia pode ser acumulada de
0,2 kWh/hora e 5 kWh por dia. Esse sistema tem um display que é instalado na
residência para que o consumidor possa saber os créditos que ainda possui. Há
ainda um sistema de som que avisa quando o consumidor possui pouca energia.
3.2.5 Bélgica 6

Em Flandres, região da Bélgica, cada residência recebe subsidio do governo
de 100 kWh por ano, mais 100 por membro da família. Idosos e deficientes recebem
500 kWh. Caso falte energia, os consumidores podem colocar credito a qualquer
momento.
Quando o consumidor usar toda sua energia gratuita e não colocar crédito, a
energia não será totalmente cortada, continuará o fornecimento de uma quantidade
mínima de energia para as necessidades básicas.
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3.2.6 África do Sul 6
A África do Sul subsidia 50 kWh para a população mais carente, essa
quantidade é baseada num uso de uma TV em preto e branco, luz e um pequeno
radio. Esse crédito não é acumulável e caso acabe esse crédito gratuito o
consumidor pode comprar mais créditos.
A partir das experiências internacionais, pode-se perceber que muitas delas já
possuem mecanismos contra os desligamentos fáceis e rápidos, maior vilão desse
sistema.

3.2.1 Peru 10
No Peru, a maior preocupação em relação à energia quando implementado o
sistema pré-pago era o grande número de inadimplentes e conseguir levar energia a
todos principalmente em regiões rurais. O início do pré-pago foi no ano de 1992, e o
número de usuários ainda é pequeno, mas vem crescendo conforme a tabela.

Figura 9 – Número de usuários do sistema pré-pago no Peru
Fonte: RÉVOLO, MIGUEL. Conferencia internacional sobre pré-pago de energia10

Entre esses usuários, foi feito uma pesquisa de satisfação sobre o sistema
pré-pago.
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Figura 10 – Pesquisa de satisfação sobre o sistema pré-pago
Fonte: RÉVOLO, MIGUEL. Conferencia internacional sobre pré-pago de energia10

Figura 11 – Pesquisa de satisfação sobre o sistema pré-pago
Fonte: RÉVOLO, MIGUEL. Conferencia internacional sobre pré-pago de energia10

Pode-se perceber através dessa pesquisa feita no Peru, a grande satisfação
por parte do consumidor peruano no novo sistema. A grande maioria aprovou o novo
sistema e vê como muito benéfico o seu uso tanto para os clientes como para a
concessionária. Acreditam também numa redução no consumo de energia e numa
melhor administração dos gastos.
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4. SIMULAÇÕES
Já foi mencionada nos capítulos anteriores que uma das grandes vantagens
da utilização do sistema pré-pago de energia é a economia de energia. Nesse
sistema, as famílias têm o maior controle e administração de consumo através de
visores que informam a quantidade de energia que possui e consequentemente influi
num melhor comportamento de consumo.
Este capítulo tem como objetivo simular através de dados reais o benefício
que o sistema pré-pago pode trazer à sociedade, governo, concessionária e meio
ambiente através da diminuição do consumo de energia elétrica.
Considerando que o maior beneficiado com uso do sistema pré-pago é a
população mais carente, a simulação foi feita usando como base um número de 22
milhões de famílias, número esse correspondente às famílias com o direito do
benefício da Tarifa Social.
Assim, essa simulação é feita através de uma suposição de que o governo
fizesse como compulsório o uso desse sistema por parte da população beneficiada
com o programa do governo federal Tarifa Social de Energia Elétrica.11
4.1 TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
A tarifa social de energia elétrica é um subsídio do governo para as famílias
inscritas com renda de até meio salário mínimo per capita, famílias indígenas,
quilombadas e pessoas com problema de saúde de baixa renda também possuem
benefícios diferenciados conforme a Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. O
desconto concedido varia de acordo com o consumo de energia conforme a
Tabela:12
Tabela 1 - Percentual de desconto pelo consumo mensal (Ministério do desenvolvimento)
Fonte: Ministério do desenvolvimento social

CONSUMO MENSAL

PERCENTUAL DE DESCONTO

Até 30 kWh

65%

De 31 kWh a 100 kWh

40%

De 101 kWh a 220 kWh

10%

11
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Conforme a Tabela 1, o desconto oferecido pelo programa Tarifa Social é de
até 65% para consumo de até 220 kWh das famílias inscritas 11
Segundo dados do IBGE, “22 milhões de famílias teriam direito à Tarifa Social
de Energia, mas apenas quatro milhões foram cadastradas até agora.” (IBGE,
2011)11
4.2 RESULTADOS
Além do dado de 22 milhões de famílias beneficiadas pelo programa Tarifa
Social de Energia Elétrica retirado através de dados do IBGE, foi utilizado também
como um dado importante para a simulação, o valor de custo 100 reais por MWh,
valor este retirado da média do ultimo leilão de 2011 que foi de 102,18 reais por
MWh.13
Como não existe uma média de consumo dos beneficiados em questão, foi
usado três valores dentro da faixa de consumo mensal estipulado no programa tarifa
social de energia elétrica para aqueles que podem usufruir do benefício. Os valores
usados foram 50, 100 e 150 kWh por mês.
O percentual de redução também foi estipulado em três diferentes valores
2,5%, 5% e 10% estabelecendo assim desde um cenário pessimista até um cenário
mais positivo.
A simulação mediu a redução em KWh, em reais e o percentual de redução
em relação ao consumo do ano de 2011.
4.2.1 Cálculos
Os cálculos são simples, porém os resultados são importantes para que se
possa ter uma maior noção do impacto da economia de energia.
O cálculo de redução por família é feito através da multiplicação da média de
consumo mensal por família com o percentual de redução de consumo. A redução
total mensal é feita através da multiplicação da redução total por família com o
número de famílias beneficiadas, no caso 22 milhões. Para encontrar a redução
anual, foi multiplicada a redução total mensal por 12 meses.
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Para calcular o valor dessa economia em reais, foi multiplicado a redução total
anual em MWh com a média do custo da energia, nesse caso 100 reais por MWh.
Para o cálculo da economia por família, bastou dividir o valor encontrado pelo
número de beneficiados.
O cálculo do percentual de redução foi feito com a redução total anual
divididos pelo consumo brasileiro anual de 2011 (430 mil GWh).14
As tabelas a seguir mostram os resultados desses cálculos variando a média
de consumo por família e o percentual de redução ocasionado pela melhor
administração e controle do consumo usando o sistema pré-pago.
Tabela 2 – Usando média 50 kWh por mês e percentual de redução de 2.5%
Fonte: Elaboração Própria

Considerando:
Beneficiado (Tarifa Social)
Média
% Redução
Custo

22.000.000,00 famílias
50,00 kWh por mês
2,5%
100 Reais MWh

Redução por família
Redução Total Mensal
Redução Total Anual
Economia em R$
Economia por família

1,25
27.500.000,00
330.000.000,00
33.000.000,00
1,50

Consumo brasileiro anual (dados G1)
% de Redução em relação ao consumo anual

kWh por mês
kWh por mês
kWh por ano
Reais por ano
Reais por ano

430.000,00 GWh por ano
0,0767%

Cálculos da Tabela 2:
Os valores em destaque nas tabelas são dados retirados conforme explicado
anteriormente. Os valores que não estão em destaque foram calculados da seguinte
forma:

(
(
(

)

)

(

)

(

)
)

34

(

)

Os cálculos das Tabelas 3 a 10 foram feitas da mesma maneira alterando
apenas os dados de média e percentual de redução.
Tabela 3 - Usando média 50 kWh por mês e percentual de redução de 5%
Fonte: Elaboração Própria

Considerando:
Beneficiado (Tarifa Social)
Média
% Redução
Custo
Redução por família
Redução Total Mensal
Redução Total Anual
Economia em R$
Economia por família
Consumo brasileiro anual (dados G1)
% de Redução em relação ao consumo anual

22.000.000,00 famílias
50,00 kWh por mês
5,0%
100 Reais MWh
2,50
55.000.000,00
660.000.000,00
66.000.000,00
3,00

kWh por mês
kWh por mês
kWh por ano
Reais por ano
Reais por ano

430.000,00 GWh por ano
0,1535%

Tabela 4 - Usando média 50 kWh por mês e percentual de redução de 10%
Fonte: Elaboração Própria

Considerando:
Beneficiado (Tarifa Social)
Média
% Redução
Custo
Redução por família
Redução Total Mensal
Redução Total Anual
Economia em R$
Economia por família
Consumo brasileiro anual (dados G1)
% de Redução em relação ao consumo anual

22.000.000,00 famílias
50,00 kWh por mês
10,0%
100 Reais MWh
5,00
110.000.000,00
1.320.000.000,00
132.000.000,00
6,00

kWh por mês
kWh por mês
kWh por ano
Reais por ano
Reais por ano

430.000,00 GWh por ano
0,3070%
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Tabela 5 - Usando média 100 kWh por mês e percentual de redução de 2.5%
Fonte: Elaboração Própria

Considerando:
Beneficiado (Tarifa Social)
Média
% Redução
Custo
Redução por família
Redução Total Mensal
Redução Total Anual
Economia em R$
Economia por família
Consumo brasileiro anual (dados G1)
% de Redução em relação ao consumo anual

22.000.000,00 famílias
100,00 kWh por mês
2,5%
100 Reais MWh
2,50
55.000.000,00
660.000.000,00
66.000.000,00
3,00

kWh por mês
kWh por mês
kWh por ano
Reais por ano
Reais por ano

430.000,00 GWh por ano
0,1535%

Tabela 6 - Usando média 100 kWh por mês e percentual de redução de 5%
Fonte: Elaboração Própria

Considerando:
Beneficiado (Tarifa Social)
Média
% Redução
Custo
Redução por família
Redução Total Mensal
Redução Total Anual
Economia em R$
Economia por família
Consumo brasileiro anual (dados G1)
% de Redução em relação ao consumo anual

22.000.000,00 famílias
100,00 kWh por mês
5,0%
100 Reais MWh
5,00
110.000.000,00
1.320.000.000,00
132.000.000,00
6,00

kWh por mês
kWh por mês
kWh por ano
Reais por ano
Reais por ano

430.000,00 GWh por ano
0,3070%

Tabela 7 - Usando média 100 kWh por mês e percentual de redução de 10%
Fonte: Elaboração Própria

Considerando:
Beneficiado (Tarifa Social)
Média
% Redução
Custo
Redução por família
Redução Total Mensal
Redução Total Anual
Economia em R$
Economia por família

22.000.000,00 famílias
100,00 kWh por mês
10,0%
100 Reais MWh
10,00
220.000.000,00
2.640.000.000,00
264.000.000,00
12,00

kWh por mês
kWh por mês
kWh por ano
Reais por ano
Reais por ano
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Consumo brasileiro anual (dados G1)
% de Redução em relação ao consumo anual

430.000,00 GWh por ano
0,6140%

Tabela 8 - Usando média 150 kWh por mês e percentual de redução de 2.5%
Fonte: Elaboração Própria

Considerando:
Beneficiado (Tarifa Social)
Média
% Redução
Custo
Redução por família
Redução Total Mensal
Redução Total Anual
Economia em R$
Economia por família
Consumo brasileiro anual (dados G1)
% de Redução em relação ao consumo anual

22.000.000,00 famílias
150,00 kWh por mês
2,5%
100 Reais MWh
3,75
82.500.000,00
990.000.000,00
99.000.000,00
4,50

kWh por mês
kWh por mês
kWh por ano
Reais por ano
Reais por ano

430.000,00 GWh por ano
0,2302%

Tabela 9 - Usando média 150 kWh por mês e percentual de redução de 5%
Fonte: Elaboração Própria

Considerando:
Beneficiado (Tarifa Social)
Média
% Redução
Custo
Redução por família
Redução Total Mensal
Redução Total Anual
Economia em R$
Economia por família
Consumo brasileiro anual (dados G1)
% de Redução em relação ao consumo anual

22.000.000,00 famílias
150,00 kWh por mês
5,0%
100 Reais MWh
7,50
165.000.000,00
1.980.000.000,00
198.000.000,00
9,00

kWh por mês
kWh por mês
kWh por ano
Reais por ano
Reais por ano

430.000,00 GWh por ano
0,4605%

Tabela 10 - Usando média 150 kWh por mês e percentual de redução de 10%
Fonte: Elaboração Própria

Considerando:
Beneficiado (Tarifa Social)
Média
% Redução
Custo
Redução por família
Redução Total Mensal
Redução Total Anual

22.000.000,00 famílias
150,00 kWh por mês
10,0%
100 Reais MWh
15,00 kWh por mês
330.000.000,00 kWh por mês
3.960.000.000,00 kWh por ano
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Economia em R$
Economia por família

396.000.000,00 Reais por ano
18,00 Reais por ano

Consumo brasileiro anual (dados G1)
% de Redução em relação ao consumo anual

430.000,00 GWh por ano
0,9209%

Com os resultados da Tabela 2, considerada a mais pessimista, pode-se
perceber que um pequeno esforço feito por uma grande parte da população, gera
uma grande economia. A redução por família foi um valor muito pequeno de 1,25
kWh por mês ou 1,5 reais por mês. Nesse caso a economia anual é de 33 milhões
de reais e de 330 GWh, economia essa, superior a de energia gerada15 por uma
PCH (Pequena Central Hidrelétrica) cuja capacidade máxima é de 30 MW, e pode
gerar no máximo 262 GWh por ano. O custo médio de construção de um PCH, é de
aproximadamente 5,749 milhões por MW, gerando assim mais 150 milhões em
evitados ou adiados em investimentos em geração de energia.16
Existem também os custos de manutenção da usina, custos administrativos,
custos de transmissão e distribuição da energia elétrica que também seriam
poupados.
As outras Tabelas 3 a 10, com cenários mais otimistas mostram uma
economia ainda maior, chegando quase a uma economia de 400 milhões de reais e
representando quase que 1% da energia gerada no país.
Porém, será adotado o 100 kWh mensal como média de utilização dos
beneficiados do bolsa família, valor esse próximo da média das residencias de baixa
renda da Bolívia de 104 kWh segundo dados da organização Empresas Públicas de
Medelin.17
Sendo assim, pode-se dizer que as tabelas 5, 6 e 7 estão mais próximos de
valores reais, diferença apenas no percentual de economia por família. Usando o
caso mais pessimista (tabela 5), há uma redução de 66 milhões de reais, mais uma
redução de investimento de mais de duas PCHs, que representa mais de 300
milhões de reais. Totalizando assim quase 400 milhões de reais de custos evitados
ou adiados em investimentos.
No caso de uma economia média de 10% mensal (tabela 7), valor otimista de
economia, o valor de economia sobe para 264 milhões de reais em energia elétrica
mais uma redução em energia equivalente a dez PCHs ou 1,5 bilhão de reais que
poderia ser investido em outro setor.
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5. RECOMENDAÇÕES PARA MELHOR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRÉPAGO NO BRASIL

Sem contar os testes feitos em algumas regiões mais afastadas e em
algumas regiões do Rio de Janeiro já citados anteriormente, o sistema pré-pago de
energia ainda não está oficialmente em uso no Brasil. Caso as distribuidoras iniciem
o uso desse sistema, é necessário que o órgão regulamentador, a ANEEL no caso
brasileiro, tenha em mãos uma regulamentação diferenciada para os usuários desse
sistema a fim de evitar conflitos entre cliente e concessionária muito comum em
casos que não tem a intervenção de algum órgão regulamentador. Em países que
utilizam esse sistema em uma escala considerável, há sempre um órgão regulador
de energia para ajudar na relação entre cliente e distribuidor.
Uma das principais discussões e entraves em relação à implantação desse
sistema são as críticas e resistências de algumas pessoas e dos órgãos de defesa
do consumidor, eles alegam que o corte de energia fica muito fácil com esse
sistema. Muitos são contra os cortes de energia por inadimplência, uma vez que a
energia elétrica é considerada como um serviço essencial.
Para analisar o tema é necessário que se faça referencia ao art. 22,
parágrafo único, do Código do Consumidor: Os órgãos públicos, por si ou
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.
Por outro lado, temos a Lei de Concessões, que em seu art. 6º,
parágrafo 3º, reza o seguinte: não se caracteriza descontinuidade do serviço
a sua interrupção, em situação de emergência ou após prévio aviso, quando
motivada por razões de ordem técnicas ou de segurança das instalações,
ou, ainda, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse público.(
FILHO, Clovis A. V. A suspensão do fornecimento de energia elétrica
por inadimplência ao usuário. Revista JUS Navegandi, jan. 2003.)

Para evitar essas dificuldades impostas pela legislação, uma serie de
regulamentações devem ser feitas pela ANEEL, a divulgação dos seus benefícios e
artifícios que são usados como defesa do consumidor de forma a promover esse
sistema que pode beneficiar a muitos brasileiros, principalmente os das classes mais
baixas. É importante que as concessionárias pratiquem um sistema pré-pago
diferenciado, em que os consumidores não se sintam ameaçados quanto aos cortes
de energia e percebam as vantagens do sistema pré-pago, e isso pode ser feito de
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diversas maneiras visto às experiências internacionais citadas e algumas muito bem
sucedidas em seus países.
Proteções para o consumidor como os créditos de emergência que são
usados na maioria dos países usuários do sistema pré-pago é muito importante.
Esses créditos de emergência não foram usados nos testes realizados no Brasil, e
tão pouco conhecidos dos críticos que apenas condenam o sistema pré-pago. Tudo
isso deve ficar muito mais claros para a população, especialistas e órgãos de defesa
do consumidor, para que eles percebam que o sistema pré-pago não é um sistema
que tem como principal objetivo cortar a energia dos inadimplentes e sim um sistema
que vem trazer flexibilidade para o consumidor que precisa e redução de custos para
a concessionária que pode ser repassado para o consumidor.
Os créditos de emergência são utilizados como uma reserva de energia, e
assim que os créditos do consumidor acabam os créditos de emergência são
ativados para que o consumidor não seja desligado imediatamente. Esses créditos
devem ser suficientes para de 3 a 5 dias. Esse crédito de emergência deve ser
reposto assim que o consumidor coloque créditos novamente. Por exemplo, um
consumidor que possui vinte reais de créditos de emergência, faz uma festa e gasta
mais energia que o normal, acaba utilizando cinco reais de crédito de emergência.
No dia seguinte compra vinte reais de crédito, então cinco reais serão usados para
repor os créditos de emergência e esse consumidor ainda terá quinze reais de
crédito.
Além do crédito de emergência, mais importante é a utilização de um sistema
que não desconecte o consumidor durante a noite, pois nesse período, pela falta de
visibilidade a chance de ocorrer um acidente se torna muito maior, e isso pode até
ocasionar um acidente grave. E com certeza haveria consequências para a
concessionária, como processos judiciais. Os créditos usados nesses períodos
quando o consumidor não possuir créditos também devem ser repostos assim que
uma nova recarga é feita. O Brasil por ter uma área muito extensa, não tem um
horário certo em que todas as regiões escureçam cada região tem um horário
diferente que escurece. Regiões que ficam mais ao leste como Natal no Rio Grande
do Norte acabam escurecendo mais cedo do que em Brasília mesmo estando no
mesmo fuso horário (-3 GMT). Então esse sistema de desconexão pode ser ajustado
de duas formas, a primeira é uma diferenciação nos horários de não desligamentos
por região. Na região de Natal, por exemplo, o horário de desligamento seria das
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17:00 às 7:00 enquanto em Brasília da 18:00 às 8:00. A outra maneira e mais
adequada, visto que não causaria tanta confusão é estabelecer uma margem de
segurança nos horários de não desligamento de forma que todas as regiões tenham
energia em horários em que a luz solar não é suficiente. O horário adequado é das
17:00 às 8:00.
O principal motivo de o Brasil promover o uso e regulamentar o sistema prépago de tarifação de energia é a melhor utilização do subsidio de energia dado pelo
governo. Atualmente, o subsidio é dado pelo programa Tarifa Social, as famílias que
tem consumo inferior a 220 kWh e uma renda de até 120 reais por pessoa tem
direito a entrar no programa. O subsidio é de 10% a 65% de desconto no valor da
conta. Quanto menor o consumo maior o desconto.
Um exemplo dado pelo Jornal Nacional foi que Márcia e o marido, por
exemplo, gastaram 61 kWh e receberam um desconto de mais de 50%. O desconto
foi de R$ 22,17. O marido da dona de casa revela o que daria para comprar com
esse valor: “11 quilos de feijão. Já é uma ajuda”. 19
O subsidio planejado pelo governo para a população mais pobre é de 30 kWh
ou cerca de 20 reais para o sistema pré-pago, que é um valor razoável visto que
equivale ao subsidio que está sendo usado atualmente, porém ainda é muito baixo
comparado a outros países, a África do Sul, por exemplo, disponibiliza um subsidio
de 50 kWh, mais de 50% a mais do que é dado no Brasil. Esse benefício deve ser
dado para aqueles que estão no Programa Tarifa Social e ainda aqueles que estão
aptos a entrar nesse programa, mas que por algum motivo não estão cadastrados.
O tipo de medidor mais adequado para uso no Brasil é o keypad meter que
estão mais em uso atualmente e é a tecnologia que está prevalecendo e
substituindo os outros medidores nos países que utilizam do sistema pré-pago. Não
é recomendado que o Brasil inicie esse sistema com o card meter, pois a internet
está cada vez mais acessível é uma ferramenta muito útil e fácil para o sistema.
Como o Brasil está com um projeto de medidor eletrônico em todas as residências, é
importante que esses medidores estejam preparados para utilizar o sistema prépago. Caso isso não ocorra, a implantação desse sistema será mais difícil, uma vez
que será necessário um medidor para cada sistema, e a concessionária terá
grandes dificuldades para fazer trocas de medidores toda vez que algum consumidor
quiser migrar de sistema. Já existem medidores que com o mesmo hardware podem
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ser usados tanto para o pré-pagamento quanto para o pós-pagamento, são
medidores inteligentes utilizados em alguns países.
É necessária também a regulamentação na forma de venda dos créditos é
necessário que existam pontos de venda a cada quilometro para que os
consumidores não precisem de um deslocamento excessivo para adquirir os
créditos. Créditos através da internet ou por celular facilitariam o modo de venda e
reduziria os custos.
A ANEEL deve ficar atenta também para os casos de desligamento da
energia, deve-se regulamentar para que as concessionárias saibam o numero de
desligamentos e as razões desses desligamentos. Uma boa exigência seria obrigar
a concessionária a sempre saber os motivos de desconexões para que possa
estudar e evitar que isso aconteça. Pode ser que o consumidor esteja com
dificuldades com o uso desse sistema e não esteja conseguindo utilizá-lo
corretamente, tenha apenas esquecido ou não tinha dinheiro para fazer a recarga.
Incentivar os consumidores a colocar mais créditos ajuda a evitar
desconexões. Promoções em que quanto mais créditos comprar mais barato fica
ajuda, porem no Brasil como a maioria que usará o sistema pré-pago, esse efeito
não será tão grande.
A Tabela 11 faz um comparativo entre as recomendações feitas neste
capítulo com as informações do Capítulo 3.2 – Experiências Internacionais. Pode-se
perceber que há uma grande diversidade de diferenciais, cada país adéqua o
diferencial do sistema pré-pago de acordo com a sua realidade.
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Países
Grã-Bretanha
Irlanda do
Norte

Tipo de Medidor

Horário sem desconexão

Na sua maioria key

É desconectado logo que

meter

os créditos acabam.

Keypad meter

Entre às 16:00 e às 8:00.

Crédito de Emergência

Diferencial

Geralmente 5 Libras.

Não há.

Não há.

Tarifa mais barata que a tarifa convencional.
Facilidade em adicionar créditos (celular e internet).

Consumidores novos:
Tasmânia

Card meter

14:00 às 8:00
Consumidores antigos:

Pelo menos 10 dólares

Valor do crédito de emergência é revisto a cada dois anos.

20:00 às 8:00
Subsidio do governo: a distribuidora de energia credita 0,0008
Argentina

Diversos

É desconectado logo que
os créditos acabam.

Não há

kWh a cada 15 segundos para que o consumidor possa usar.
Essa energia pode ser acumulada de 0,2 kWh/hora e 5 kWh
por dia.
Cada residência recebe anualmente 100 kWh, mais 100 kWh

Bélgica

Diversos

É desconectado logo que
os créditos acabam.

Não há

por membro da família que mora na mesma residência. Idosos
e deficientes recebem 500 kWh por ano como benefício da
tarifa social local.

África do Sul

Diversos

Brasil

KeyPad Meter

É desconectado logo que
os créditos acabam.
17:00 às 8:00

Não há

Cerca de 10 reais

Tabela 11 - Comparativo Internacional
Fonte: Elaboração Própria

.

Famílias carentes recebem 50 kWh como subsídio do governo
Programa Tarifa Social – 30 kWh
Promoções: Quanto mais crédito comprar, menor o preço.
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6. COMPARATIVO

ENTRE O SISTEMA PRÉ-PAGO DE ENERGIA

ELÉTRICA E O SISTEMA PRÉ-PAGO DE TELEFONIA MÓVEL NO
CENÁRIO BRASILEIRO
O sistema pré-pago de telefonia móvel está bastante consolidado no Brasil e
no mundo, ao contrário do sistema pré-pago de energia elétrica que ainda tenta
entrar no sistema de tarifação de energia elétrica brasileira.
Este capítulo tem como objetivo fazer um comparativo entre esses dois
serviços, um deles mais maduro enquanto o outro ainda nem está em uso no Brasil.

6.1 SISTEMA PRÉ-PAGO DE TELEFONIA MÓVEL
O sistema pré-pago de telefonia móvel é um serviço que está o Brasil há
bastante tempo, também conhecido como plano de cartão, não possui fatura
mensal, ou seja, os clientes adquirem créditos que são ativados pela operadora para
uso em ligações futuras, sendo seu publico alvo principalmente jovem e a população
menos favorecida.
Segundo a Anatel (2009), “o Brasil fechou o mês de março de 2009 com mais
de 125 milhões de clientes no perfil pré-pago, o que representa 81,61% do total de
assinantes, sendo os outros 18,39% assinantes pós-pagos”.22
Essa grande aceitação do sistema pré-pago de telefonia móvel se deve
principalmente a não existência do comprometimento de uma conta mensal. Do
ponto de vista das operadoras, é uma forma de atender este mercado e torná-lo
muito rentável, pois se analisado pela ótica de negócio, a operadora recebe antes
para a posterior prestação do serviço, sendo que ainda cobra mais pelo mesmo,
visto que os valores cobrados pelo minuto falado nos pré-pago normalmente é maior
que no pós-pago.22
Pode-se perceber algumas semelhanças nas vantagens e desvantagens de
ambos os sistemas pré-pago, o de telefonia móvel e o de energia, porém existem
diferenças na cadeia de valor de operação, infraestrutura, etc. em ambos os setores
ou bens. Por exemplo, a energia é considerada um bem essencial, ou seja, é um
bem necessário para que possa ter a sobrevivência e a sadia qualidade de vida do
ser humano. Ao contrário da telecomunicação móvel que não tem esse valor ético e
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moral. Na telefonia móvel, a empresa tem a liberdade de cortar as ligações do
usuário caso ele não possua mais créditos.
No sistema pré-pago de energia essa questão é muito mais complicada. Por
ser um bem essencial, fica legalmente mais complicado para a fornecedora do
serviço tirar esse bem.
A Tabela 12 mostra o comparativo com as principais características desses
serviços, são citadas as características na primeira coluna e nas duas outras
colunas tem uma marcação se o sistema possui àquela característica ou não.
Quando a característica não é usado em algum dos sistemas, o campo está
preenchido com “não se aplica”. Essa Tabela tem como objetivo facilitar na
visualização do grande número de semelhanças e em alguns pontos em que
possuem características divergentes.
As vantagens para o consumidor são praticamente as mesmas, com a
principal diferença na questão do subsídio do governo que sente maior pressão de
ajudar o povo com um bem essencial como é a energia elétrica.
A desvantagem do sistema pré-pago de energia elétrica é muito mais visível,
por ser um bem essencial faz muito mais falta. O celular, quando sem crédito ainda
recebe ligações, e a energia quando cortada trás uma grande dificuldade para
qualquer simples atividade.
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Pré-pago de
Telefonia Móvel

Pré-pago de
Energia Elétrica

Tipo de bem
Essencial





Não essencial





Maior flexibilidade: o consumidor pode escolher quando e quanto comprar de créditos de
energia/telefonia.





Melhor administração do consumo: o consumidor tem maior noção de quanto gasta de energia e
em alguns casos pode ver seu consumo de energia quase que em tempo real, evita as surpresas
causadas pelas contas de luz no final do mês.









Vantagem para o consumidor

Subsidio do governo: consumidores de baixa renda (cadastrados nos programas sociais) ganham do
governo certa quantidade de crédito de energia elétrica/telefonia mensalmente.
Evita erros de leituras.

Não se aplica.



Muitos consumidores não possuem conta em banco então às vezes tem dificuldades em fazer o
pagamento.





Aqueles que estão na economia informal geralmente recebem por dia/semana, e muitas vezes não
conseguem guardar um valor alto para pagar energia, então com o sistema pré-pago podem
comprar créditos quando puderem.





Consumidores que possuem segunda residência (casa de praia ou campo) não precisam pagar uma
taxa mensal mínima quando não utilizarem o serviço.

Não se aplica.



Vantagem para a concessionária
Eliminação dos serviços de cortes e religamentos: Os cortes e religamentos são feitos de forma
automática caso o consumidor não possua mais créditos.
A concessionária não tem a necessidade de enviar as contas de luz/telefonia para as residências.
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Incentivo a utilização racional e eficiente da energia elétrica consequentemente adiamento dos
investimentos em infraestrutura de distribuição e geração de energia elétrica.
Oferece uma ferramenta ao usuário que permite evitar a exclusão social.
Reduz o desgaste entre consumidor e concessionária.
Forma de pagamento: a concessionária recebe o pagamento a vista, antes de o consumidor utilizar
o serviço. Ao contrário do sistema convencional.
Não há a necessidade de se enviar alguém para fazer leituras em locais de difícil acesso e de alta
criminalidade.

Não se aplica.













Não se aplica.



Desvantagem para o consumidor
Consumidores terão cortes imediatos do serviço
Tempo e custo com deslocamento até o local de recarga.









Desvantagem para o prestador
do serviço
Custo elevado dos medidores: os medidores do sistema pré-pago são mais caros do que o do
sistema convencional, pois exige um pouco mais de tecnologia.

Não se aplica.



Elevado custo médio de manutenção.





Investimento em pontos de venda: as concessionárias tem a necessidade de fazer investimentos
em pontos de venda e precisarão pagar comissão para que esse serviço seja feito.





Vida útil dos medidores pré-pagos de 10 a 15 anos.

Não se aplica.



Preço
Preço mais alto que o sistema convencional







Classe baixa





Classe média





Preço mais baixo que o sistema convencional

Principal público alvo
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Classe alta









Desligamento
Desligamento automático assim que acabam-se os créditos
Créditos de emergência

Não se aplica.



Regulamentação
Consolidada





Não consolidada





Internet





Pontos de venda













Comercializações

Telefone

Descontos
Quanto maior a quantidade de crédito colocado, maior o desconto

Tabela 12 - Comparativo do sistema pré-pago de telefonia móvel com o de energia elétrica
Elaboração Própria
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6.2 REGRAS

GERAIS

–

SUGESTÃO

BASEADA

NAS

REGULAMENTAÇÕES DO SISTEMA PRÉ-PAGO DE TELEFONIA
MÓVEL FEITO PELA ANATEL
A seguir são apresentados sugestões de diretrizes para a viabilização de
sistema de pré-pago de energia elétrica no Brasil:23
É vedado à prestadora recusar o atendimento de solicitações de adesão a
seus planos pré-pagos de serviço.
A adesão do Usuário a Plano Pré-pago de Serviço deve ser precedida de seu
cadastramento, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I - nome completo;
II - número do documento de identidade ou número do registro no cadastro do
Ministério da Fazenda, no caso de pessoa física;
III - número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa
jurídica;
IV - endereço completo.
O documento de adesão a Plano Pré-pago de Serviço deve conter, no
mínimo:
a) a descrição do seu objeto;
b) o Código de Acesso do Usuário;
c) o Plano de Serviço de opção do Usuário;
d) os dados pessoais do Usuário.
A prestadora deve entregar cópia do documento de adesão ao Usuário.
Nos Planos Pré-Pagos de Serviço o pagamento deve ser realizado
antecipadamente, mediante a Inserção de Créditos pelo Usuário, que passa a poder
utilizá-los.
Os créditos não podem estar sujeitos a prazo de validade.
O Usuário deve ter à sua disposição recurso que lhe possibilite a verificação,
em tempo real do crédito existente de forma gratuita.
O Usuário deve ser comunicado quando os créditos estiverem na iminência
de acabar.
A prestadora deve fornecer crédito de emergência de no mínimo 10 reais para
que o usuário tenha uma reserva em casos de falta de créditos. Essa energia é
cobrada assim que o usuário coloque créditos novamente. O crédito de emergência
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deve ser revisto a cada dois anos pela ANEEL de forma que esse crédito seja
sempre suficiente para atender uma pequena residência de 3 a 5 dias.
É vedado a prestadora a suspensão total do serviço, o usuário deve ter
sempre a disposição uma quantidade de energia suficiente para iluminação entre as
17:00 e às 8:00, mesmo sem possuir créditos. Essa energia é cobrada assim que o
usuário coloque créditos novamente.
A prestadora é responsável pela venda de créditos de forma que todos
tenham acesso. Em áreas urbanas, os pontos de venda devem ficar a não mais de 1
km de distância do usuário. Deve haver também pontos de venda que fiquem
abertos 24hr, ou possibilidade de compra via celular ou internet, para que em
emergências, consumidores possam recarregar sua energia.
O usuário poderia ficar isento de qualquer custo do medidor pré-pago
instalado e qualquer manutenção em sua residência.

6.3 CONVERSA INFORMAL COM CARLOS ADEMAR PURIM
O encontro com Carlos Ademar Purim ocorreu em Curitiba no dia 10 de abril
de 2012 às 16:40, no Lactec (Avenida Comendador Franco 1341) local onde Purim
trabalha. Esse encontro durou cerca de uma hora.
No inicio da conversa, Purim procurou saber do meu conhecimento do
sistema pré-pago e visto que eu já possuía uma base no assunto iniciou mostrando
o equipamento projetado pelo Lactec para o sistema pré-pago de energia. Um
medidor eletrônico (smart card meter) e um terminal que fica na residência para o
controle de créditos e consumo dos clientes. É necessário 2 equipamentos para
evitar gato, caso o medidor fique diretamente na residência facilitaria o gato pois os
consumidores desonestos poderiam puxar energia diretamente do medidor. Esses
equipamentos se comunicam entre si. Problema: por serem 2 equipamentos
eletrônicos, fica muito caro para a concessionária colocar nas residências. Nos
países europeus, o medidor fica na residência, a cultura deles é diferente e isso é
viável, sem que ocorram gatos.
Purim estava com uma apresentação de slides que iria apresentar e São
Paulo e usou a mesma para me mostrar seus conhecimentos sobre o sistema prépago. Iniciou mostrando o básico do pré-pago como vantagens e desvantagens e
características dos medidores.
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Carlos citou também experiências como a de São Tomé, citada no trabalho e
também uma experiência no Espírito Santo. A Escelsa (Espírito Santo Centrais
Elétricas) instalou com sucesso um lote piloto de cerca de 100 medidores no
segundo semestre de 2006. Esse projeto foi feito com funcionários da Escelsa e o
sistema teve uma boa aceitação. Hoje, dos 100 ainda existem cerca de 30 usuários
com o sistema pré-pago, ou outros não podiam continuar, pois quando o medidor
tinha algum defeito era trocado e o consumidor voltava à tarifa convencional.
A parte mais enriquecedora desse encontro com certeza foi quando Purim
mostrou sua percepção e opinião sobre o sistema.
Purim acredita que o sistema pré-pago é inviável para o Brasil, principalmente
pela legislação do país. Segundo ele, a justiça brasileira exige que o sistema prépago seja uma livre escolha do consumidor. E não um uso compulsório. Que é mais
adequado para o sistema pré-pago. Em um prédio, por exemplo, se uma pessoa não
tiver o sistema pré-pago e todo o resto do prédio tiver, ainda assim precisará de um
leiturista no local, o que não diminuiria muito o custo da concessionária.
Para Purim, o sistema pré-pago só funcionará com a entrada dos smart grids,
que independente do sistema ser pré ou pós-pago, não haverá a necessidade de
leituristas e o controle da concessionária será muito mais fácil.
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7. CONCLUSÕES
O sistema pré-pago de energia elétrica é sim um sistema de tarifação
benéfico para a sociedade como um todo. Porém, a implantação deve ser feita de
forma cuidadosa e bem planejada, de forma que todos sejam beneficiados com a
implantação do sistema, desde o consumidor, concessionária e até o meio ambiente.
Pode-se perceber que existem muitos entraves para essa implantação:


Falta de regulamentação



Facilidade de desconexão



Falta de Informação



Legislação

Com a ajuda das experiências internacionais, pode-se perceber que a falta de
regulamentação, facilidade de desconexão e falta de informação são entraves
contornáveis. Os créditos de emergência e o não desligamento da energia em
horários de pouca iluminação natural, utilizados na maioria dos países estudados,
são obrigatórios para que o sistema possa funcionar de forma que tanto consumidor,
quanto a concessionária possam ganhar com esse novo método de tarifação.
Um problema maior e crucial para a implantação do sistema é a questão da
legislação, primeiro a questão da desconexão. A legislação não deixa que essa
desconexão seja feita de forma fácil, uma vez que trata-se da desconexão de um
bem essencial. Esse problema pode ser resolvido com os créditos de emergência e
a não desconexão em horários de extrema necessidade da energia, de noite.
A outra questão é que a legislação proíbe a obrigatoriedade da utilização de
qualquer

serviço.

O

sistema

pré-pago,

se

usado

como

o

sistema

de

telecomunicações, de forma que o consumidor pode optar pelo sistema pré-pago, ou
convencional não é viável, pois acabaria com as vantagens de diminuir o número de
leituristas. Por exemplo, se em um prédio com 50 famílias uma família usar o
sistema convencional e enquanto as outras 49 usarem o sistema pré-pago, o
leiturista ainda assim precisaria se deslocar até o local. Fazendo do sistema prépago como compulsório para famílias que utilizam desfrutam do subsídio do governo
Tarifa Social, já viabilizaria o sistema. Locais de difícil acesso para os leituristas
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como favelas, também é recomendável tornar obrigatório o uso do sistema, para
evitar deslocamentos que sejam perigosos para a concessionária. As tabelas
mostraram uma grande economia anual em reais e em GWh, provando um grande
benefício para a sociedade caso o sistema seja implantado e bem utilizado.
A comparação entre o sistema de pré-pago de telefonia móvel com o de
energia elétrica é um bom meio para regulamentar seu uso. As semelhanças são
muitas e podem ser usados para um melhor funcionamento do sistema pré pago de
energia elétrica. Na questão de comercialização dos créditos que é muito
semelhante em ambos os sistemas, o sistema pré-pago de telefonia faz muito bem,
visto que em qualquer lugar é facilmente encontrado pontos de vendas desses
créditos. Já em relação a implantação do sistema de pré-pago, essa comparação
não faz um efeito grande, pois a telefonia móvel não se enquadra como bem
essencial diferentemente da energia elétrica. A implantação da telefonia foi muito
mais fácil sem os empecilhos legais que o sistema pré-pago de energia elétrica
enfrenta.

7.1 MELHORIA FUTURA


Fazer um comparativo do sistema pré-pago de energia elétrica com um
sistema pré-pago de um bem essencial, tal como gás ou diesel muito usado e
extremamente necessário em países muito frios como Canadá, conseguindo
com isso fazer um comparativo de implementação e regulamentação.
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