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Assunto: Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Consumo 

 

Prezado Cliente, 

 
Afim de continuar proporcionando os melhores serviços em distribuição de energia elétrica, a Eletropaulo convida 

você a participar de um estudo sobre o uso da energia elétrica em residências, estabelecimentos comerciais, 

indústrias e demais classes de consumo. 

 

Tal estudo é chamado de “Campanha de Medidas” e consiste na instalação de medidores especiais que permitem a 

coleta de informações para conhecermos o perfil de consumo médio dos clientes da Eletropaulo. 

 

Junto a esse estudo convidamos você a participar da “Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Consumo”, 

que coleta informações dos padrões de uso de equipamentos na área da Eletropaulo. 

 

A MGE Medições Elétricas Ltda é a empresa parceira da Eletropaulo neste estudo e realizará as atividades de 

instalação e retirada dos equipamentos de medição necessários à Campanha de Medidas, além da Pesquisa de Posse 

de Equipamentos e Hábitos de Consumo. 

 

Salientamos que os profissionais da empresa MGE estarão devidamente identificados, proporcionando assim maior 

segurança a você participante do estudo.    Tais profissionais irão visita-los em dois momentos: primeiro, para a 

instalação do equipamento de medição e: em um segundo momento, após uma semana, para a retirada desse 

mesmo equipamento.   A Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Consumo deverá ser realizada durante a 

instalação do medidor ou, em caso de impossibilidade, no momento da retirada do equipamento. 

 

Estas atividades tiveram seu início em Janeiro de 2018 e a previsão de conclusão é até Junho do mesmo ano. 

 

Sua colaboração é fundamental e irá proporcionar a melhoria da qualidade de nossos serviços. 

 

Ficamos à disposição para prestar informações e esclarecimentos, que se fizerem necessário, através da nossa 

Central de Atendimento 0800 72 72 120. 

 

 

 

Atenciosamente, 

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 

Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 – Tamboré. 

CEP 06460-040 – Barueri – SP - Brasil 


