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RESUMO
O artigo tem por objetivo avaliar a resposta dos consumidores a uma alteração no sinal econômico
horário das tarifas de energia elétrica para o caso de uma concessionária de energia elétrica no Rio
Grande do Sul. Foram analisados os efeitos sobre a forma de uso de energia elétrica de 218
consumidores de uma concessionária do estado, para o período de janeiro de 2012 a maio de 2016,
com marco na alteração tarifária a partir de abril de 2013. Aa evidências empíricas deste caso
corroboram com as hipóteses de que os preços devem guardar relação com o custo marginal de
atendimento. A análise foi realizada com base no método econométrico de diferenças em
diferenças, cujos resultados foram robustos ao mostrar que a alteração do sinal econômico
aumentou em até 81,01% o consumo no horário influenciado pela mudança, melhorando a forma de
utilização dos ativos da empresa.
Palavras-chave: Regulação Econômica; Sinal econômico horário; Estrutura tarifária; Diferenças
em Diferenças; Insider Econometrics.
ABSTRACT
This article tests the hypotheses of consumers response due to a change in the hourly economic
rates given through electrical energy tariffs. The effects in the form of using electrical energy of 218
consumers of an electric utilitie company in Rio Grande do Sul, due to the amendment occurred in
the economic signal from April 2013 based on peak load pricing theory, were examined and tested
using their data from January 2012 to May 2016. The experience of this case corroborates with the
hypotheses of this theory, which indicates that prices must be linked to supply marginal cost, which
is bigger at peak hours. The presented hypotheses was tested using the differences in differences
econometric method, which results turned to be robust about that a change in economic signal
strongly influences on consumers behaviors, improving the usage of electrical assets.
Keywords: Economics of Regulation; Hourly Economic Signal; Tariff structure; Differences in
differences; Insider Econometrics.
JEL: D22; L51; L94.
Área 7: Microeconomia e Organização Industrial

1. INTRODUÇÃO
O artigo tem por objetivo avaliar se o sinal econômico horário, dado através das tarifas de
energia elétrica, afeta o comportamento dos consumidores e, por consequência, o uso dos ativos de
distribuição da concessionária. A análise foi realizada para o caso de uma concessionária de energia
elétrica no estado Rio Grande do Sul no período de janeiro de 2012 a maio de 2016 com um grupo
de 216 consumidores industriais.
A economia e os agentes econômicos reagem a incentivos, assim, tarifas de fornecimento de
energia elétrica excessivamente alta incentivam os consumidores a buscarem outras fontes de
energias, como por exemplo, o óleo diesel. O comportamento do consumo de energia elétrica varia
ao longo do dia, e depende dos hábitos dos consumidores, renda entre outros. A grande diversidade
de consumidores faz com que o uso dos ativos tenha sua capacidade mais utilizada em alguns
horários e menos utilizada em outros. Assim, surge o que se convencionou chamar de horários de
pico e fora de pico.
Conforme Boiteux (1960), a precificação deve basear-se no custo de atendimento de uma
unidade de demanda adicional, ou custo marginal. No caso em que a demanda é constante no
tempo, o preço pode ser estável e único. Já na oferta de produtos e serviços com demanda variável,
surge o problema de preços de pico. Conforme o mesmo autor, como a capacidade instalada para
distribuição de energia elétrica é fixa no curto prazo, a forma mais adequada de definir a estrutura
de tarifas é incentivar os consumidores a consumir energia para que o formato diário da curva total
de consumo total seja horizontal, ou seja, sem vales, que significam ociosidade da capacidade
instalada. Para Bergstrom & Mackie-Mason (1991), com o uso de tarifas diferenciadas ao longo do
dia é possível utilizar a capacidade instalada de forma mais eficiente, otimizando o uso dos ativos.
Viscusi et al. (2001), mostram que o custo marginal é mais elevado nos momentos de maior
demanda, portanto os preços deveriam ser mais elevados nestes horários. Assim, uma solução é
precificar ao custo marginal de curto prazo nos horários de demanda fora de pico e custo marginal
de longo prazo (expansão da capacidade instalada) nos horários de demanda de pico. A
diferenciação horária de preços com base no custo marginal é uma forma eficiente de definir os
preços no período de pico.
Munasinghe (1981) destaca que, para promover uma melhor utilização da capacidade
instalada e evitar investimentos desnecessários para atender a demanda de pico, o custo marginal
permite definir uma estrutura de preços que varia, conforme o custo marginal de fornecimento com
base em nos tipos de consumidores, nas estações climáticas, nas horas do dia, nos níveis de tensão e
nas regiões geográficas. Portanto, o preço comunica ao consumidor o custo da disponibilidade do
serviço naquele momento. Se o preço for diferenciado por horário, o consumidor será induzido a
migrar seu consumo para outros horários em que o custo do serviço seja menor.
Segundo Tremolet (2009) existe um consenso geral de que estrutura tarifária é importante
para eficiência econômica e, além disto, de acordo com Ramos, Brandão e Castro (2012) a estrutura
tarifária afeta as distribuidoras de energia elétrica de forma diferente e, portanto, além de seu estudo
ser fundamental, os resultados podem ser diferentes em cada empresa. Neste sentido, este trabalho
traz dados e realiza uma análise econométrica rigorosa, usando uma abordagem de insider
econometrics sobre um caso específico, cujos resultados são aplicáveis somente para a empresa em
questão. Todavia, a teoria e o método de análise são generalizáveis para as demais empresas do
setor de distribuição de energia elétrica e outras empresas de infraestrutura. Neste sentido, este
trabalho reforça a importância da construção de estruturas tarifárias a partir de uma análise empírica
criteriosa, enfatizando as consequências sobre a eficiência alocativa dos ativos.

No caso analisado, a alteração de sinal tarifário se deu a partir da redução da tarifa no
horário de ponta tarifário, que não é coincidente com o horário de pico de demanda, de tal forma,
que o sinal de preço induz um aumento do consumo de energia elétrica no período do dia, em que
os ativos se encontram ociosos. O consumo de ponta faz menção ao consumo de energia no horário
das (18h-21h) e o consumo não ponta no horário das (21h-18h).
Como meio de testar se o efeito na alteração do sinal econômico produz mudanças na forma
de uso de energia elétrica em um grupo de consumidores industriais, os dados foram divididos em
dois períodos de tempo e em dois tipos de consumo. O primeiro período refere-se aos meses
anteriores a abril de 2013, ou seja, antes da redução da tarifa no horário de ponta tarifário. O
segundo período refere-se aos meses a partir de abril de 2013 pós-alteração no sinal tarifário. A
questão a ser avaliada é dada da seguinte maneira: será que o consumo de energia elétrica dos
clientes industriais no horário de ponta foi alterado pela redução no sinal tarifário que ocorreu em
abril de 2013? Se foi, quanto? E quais as implicações destas mudanças?
A metodologia utilizada na análise foi o modelo de diferenças em diferenças, já que existem
duas modalidades de consumo (ponta e não-ponta) e dois períodos de tempo (antes de abril de 2013
e pós-abril de 2013). Os resultados encontrados revelam que o consumo no horário de ponta após a
redução na tarifa aumentou em até 81,01% e sem a necessidade de expansão no volume de
investimento, somente via o sistema de incentivo gerado pelo sinal tarifário. Este caso, revela a
importância do aprofundamento dos estudos das firmas na determinação dos sinais tarifários
econômicos aderentes ao custo horário como forma de melhorar a eficiência alocativa dos recursos
e por consequência a lucratividade das empresas.
Este estudo adota a abordagem de insider econometrics no sentido deque usa dados
primários referentes a política tarifária de uma empresa a fim de medir e avaliar, de modo robusto,
os efeitos e implicações de tal mudança sobre o comportamento dos consumidores, o uso dos ativos,
o lucro da empresa, o aumento da eficiência e melhorar na alocação dos ativos. Acredita-se que este
seja o primeiro trabalho que usa tal abordagem no Brasil, para o caso de energia elétrica.
Além dessa introdução, o artigo está estruturado em mais seis seções. Na seção dois é
apresentada a teoria do sinal econômico nas tarifas de energia e preços de pico a partir do custo
marginal. A seção três traz a descrição do caso e a base de dados utilizada. A quatro apresenta a
metodologia utilizada. Na quinta ressaltam-se os resultados encontrados. Por fim, na sexta,
apresentam-se as considerações finais.
2. SINAL ECONOMICO TARIFÁRIO
As tarifas de energia elétrica no Brasil são calculadas com base na teoria de custo marginal,
assim, cria-se uma estrutura de tarifas na qual cada consumidor paga o equivalente ao custo que
impõe a prestação do serviço, bem como aumenta a eficiência alocativa do sistema econômico.
Conforme o modelo regulatório brasileiro, as tarifas são definidas por nível de tensão 1, posto
tarifário2 e divulgadas através de resoluções homologadas pelo órgão regulador brasileiro que é a
Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL.
As redes de distribuição de energia elétrica são acessadas por diversos tipos de consumidores
em diferentes níveis de conexão (níveis de tensão). Os preços são definidos com base no nível de
conexão (estrutura vertical de preços) e na forma de utilização pelos consumidores (estrutura
1

Corresponde a tensão (em volts) que o consumidor é conectado à rede de distribuição. Por exemplo, os consumidores
residenciais, em sua maioria, são conectados em 110v ou 220v.
2
Posto Tarifário refere-se à hora do dia. Normalmente, o consumo entre 18h e 21h corresponde ao consumo no posto
tarifário de ponta, e as horas complementares a este período, ao posto tarifário fora de ponta.

horizontal de preços). A figura abaixo mostra os níveis de tensão de atendimento dos clientes assim
como o fluxo de energia:
Figura 1- Níveis de Atendimento dos Clientes

Fonte: Elaboração própria.
Na Figura 1 estão representados o fluxo de energia e o ponto de atendimento dos clientes
(pontos A, B, C, D e E). O cliente “A”, por exemplo, recebe a energia que entra no nível de
atendimento “A2”, uma vez que é atendido no próprio nível “A2”. Já o cliente “B” recebe a energia
que entra no nível “A2”, flui para o nível “A3”, onde este cliente está conectado. Portanto, ele está
utilizando ativos nos níveis “A2” e “A3”. O cliente “E”, é atendido no nível mais baixo e, por isso,
utiliza ativos em todos os níveis de atendimento. Logo, pode-se afirmar que o custo de atendimento
do cliente “A” é menor que o “B” que é menor que “E”.
Custo A < Custo B < Custo C < Custo D < Custo E
Portanto, é economicamente eficiente que o consumidor “E” pague um preço maior que o
consumidor “D” que deve ser submetido a um preço maior que “C” e, assim por diante.
Preço A < Preço B < Preço C < Preço D < Preço E
Esta estrutura de preços, no setor elétrico brasileiro, é chamada de estrutura de preços vertical.
Ao longo do dia, existem horários de maior demanda. Pela característica do serviço de distribuição
de eletricidade, as redes devem ser dimensionadas para atender a carga máxima, caso contrário a
rede entraria em colapso. Isso significa que em todos os demais horários, que não o de carga
máxima, às redes operam com folga operacional (DNAEE, 1985).
Em termos de custo marginal de expansão da rede para atendimento do consumo adicional, no
horário de carga máxima o custo é maior, pois não há outra solução senão expandir a capacidade
instalada, enquanto que nos demais horários, ainda seria possível alguma carga adicional sem
necessidade de expansão da rede. A tarifação pelo custo marginal horário é, também, chamada de
estrutura horizontal de preços. Tipicamente, as redes elétricas estão submetidas a algum padrão de
sazonalidade, diário, semanal, mensal. Considere a curva de carga diária típica de uma rede de
distribuição com base na Figura 2 a seguir (DNAEE, 1985).
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Figura 2- Curva Diária Típica de uma Rede de Distribuição
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Fonte: Elaboração própria.
Pela Figura 2, a demanda máxima ocorre às 16h, conforme indicado pela barra vertical, e
nos demais horários a demanda pela rede é apenas uma fração da capacidade máxima, situando-se
em torno de 50% no período, entre meia noite e 8h da manhã e das 20h até o final do dia. Com base
na Figura 2 é possível afirmar que: (i) a tarifa máxima deve ser alocada às 16h. Qualquer sinal
econômico diferente, incentivará o consumidor a deslocar seu consumo para um horário em que, na
pior das hipóteses, seja carga máxima. Este movimento implica na expansão da rede sem
necessidade real, apenas por uma falha alocativa dos preços; (ii) os consumidores existentes devem
ser incentivados a deslocar seu consumo para os horários em que a rede está ociosa; (iii) os
consumidores devem ser incentivados a aumentar seu consumo fora dos horários de carga máxima,
o que aumenta a receita da empresa com a mesma quantidade de ativos. A melhor forma de uso da
rede, sob o ponto de vista de máximo aproveitamento, ocorre quando a curva da 0 se torna uma
linha horizontal, ou seja, a rede é demandada sempre pela sua capacidade máxima reduzindo a
ociosidade da rede.
A teoria do preço de pico fornece uma solução para tarifação pelo custo marginal. De acordo
com Netz (1999) e Crew et all. (1995) essa precificação é um mecanismo de regulação apropriado
quando o bem ofertado não pode ser armazenado, porém é limitado à escolha de uma capacidade de
oferta. A definição dos preços é um problema de alocação de custo. Os preços ótimos dependem
quanto do custo da capacidade é alocada em cada período de tempo.
Conforme Netz (1999), sendo um período de tempo dividido em T partes. Durante cada
período t, Xt unidades são produzidas. Sendo K o custo de capacidade, ou seja, é o custo comum de
produção em todos os períodos. A função de produção pode ser escrita por Yt=f(Xt,K). O custo da
variável de insumo é b, o custo da variável de capacidade é . Admitindo que a firma opere sob um
regime de regulação em que deve atender a demanda em todos os horários, e que a firma
dimensiona sua capacidade para atender a demanda máxima (yt máximo), tem-se que a função custo
é dada por:
𝑇𝐶𝑡 = 𝑏 ∗ ∑𝑁
𝑡=1 𝑦𝑡 + 𝛽 ∗ max(𝑦𝑡 )

(Equação 1)

O custo total (TCt) é igual ao custo do insumo (b) vezes a quantidade produzida, mais o
custo de capacidade no momento de demanda máxima [max (yt) ]. Para todos os períodos que não

são de demanda máxima, o custo marginal é dado por

𝑑𝑇𝐶
𝑑𝑦𝑡

= 𝑏, em virtude do segundo termo da

equação ser igual a zero. Já no preço de pico, a derivada do custo total se torna igual a

𝑑𝑇𝐶
𝑑𝑦𝑡

= 𝑏 + 𝛽.

A situação recém descrita, é semelhante a encontrada no estudo do caso referido neste
artigo, que será analisado na próxima seção.
3. O ESTUDO DE CASO
Os ativos das distribuidoras são como máquinas de uma indústria, quanto maior o tempo de
utilização próximo da capacidade nominal dos equipamentos, maiores serão os ganhos auferidos.
Em outras palavras, mais serviços serão ofertados com a mesma capacidade instalada. Quando
existe ociosidade no sistema produtivo, existe um investimento que não está sendo remunerado.
A demanda máxima do sistema de distribuição, para a qual este deve estar dimensionado,
depende do comportamento coincidente dos consumidores. Por comportamento coincidente
entende-se o somatório da demanda individual a cada instante. Se as demandas máximas dos
clientes ocorrem ao mesmo tempo, a demanda máxima do sistema seria a soma das demandas
máximas individuais, porém esta situação é muito específica e não se verifica na prática. A
demanda máxima do sistema é dada pelo somatório das demandas individuais, no instante em que o
somatório individual das demandas resulta no valor máximo, e estas demandas individuais podem
não ser as máximas para estes indivíduos.
Um sistema real de distribuição tem centenas de redes de atendimento ou alimentadores que
fornecem energia para milhares de consumidores. Para este trabalho, as redes de interesse são
aquelas que atendem consumidores que substituem sua energia no horário de ponta tarifário 3 por
outra fonte de energia, em função das altas tarifas, reduzindo o uso racional dos ativos elétricos.
Portanto, o foco é a influência do sinal econômico, dado através da tarifa de energia, nos hábitos de
consumo de uma classe específica de consumidores e como isso influencia a receita da firma e as
condições de uso dos ativos.
Os consumidores podem optar por quatro tipos de tarifas, dependendo do seu nível de
atendimento. As opções tarifárias são chamadas de modalidades tarifárias. A modalidade azul é
caracterizada por quatro preços diferentes: (i) tarifa de demanda4 no horário de ponta5; (ii) tarifa de
demanda fora do horário de ponta; (iii) tarifa de energia no horário de ponta e (iv) tarifa de energia
fora do horário de ponta. Já a modalidade verde apresenta três preços diferentes: (i) tarifa única de
demanda; (ii) tarifa de energia no horário de ponta e (iii) tarifa de energia fora do horário de ponta
As tarifas de ponta, que refletem o maior custo de expansão deste período, são maiores do
que as tarifas fora de ponta. Para a modalidade convencional não há sinal econômico horário. O
Quadro 1 mostra as tarifas vigentes para os consumidores antes da readequação do sinal tarifário
dado, evidenciando o componente horário das tarifas.

3

Salienta-se que o termo horário de ponta refere-se ao período do dia em que as tarifas são mais altas. Este horário é
diferente do horário de pico, na medida em que os horários de pico variam de distribuidor para distribuidor, podendo
ocorrer em qualquer horário, inclusive fora do horário de ponta tarifário.
4
Pode-se afirmar que a demanda é igual à energia instantânea consumida. Pelas regras do regulador, a demanda
faturada é igual à máxima medida.
5
Quando a referência for às tarifas aplicadas adotam-se os termos ”ponta” e “fora de ponta”, e para fazer referência aos
períodos do dia de demanda máxima adota-se o termo horário de “pico”, e fora do período de demanda máxima o termo
“fora de pico”. Em geral, os períodos são coincidentes, mas para o caso deste trabalho, não são.

Quadro 1 - Tarifas Vigentes antes da alteração
Modalidade Tarifa de Demanda Tarifa
de
Tarifária
(R$/KWh)
(R$/Mwh)
Ponta
Fora Ponta
Ponta

Azul
Verde

18h-21h
51,33

21h-18h
18,56
12,25

18h-21h
354,56
1.5446,53

Energia
Fora
Ponta
21h-18h
211,11
211,11

Relação Ponta/Fora
Ponta
Demanda
2,77
NA

Energia
1,68
7,33

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Na modalidade azul o sinal econômico da demanda é de 2,77 e na energia é de 1,68. Já na
modalidade verde, o sinal econômico é de 7,33, ou seja, a tarifa do horário de ponta é 7,33 vezes
mais alta do que o horário fora de ponta, ou seja, pelo sinal dado o custo de expansão no horário de
ponta deve ser 7,33 vezes mais alto do que o custo de expansão no horário fora de ponta.
O objeto deste artigo é o consumo no horário de ponta tarifário pelos consumidores da
modalidade verde, submetidos às tarifas do Quadro 1. Para a empresa em questão, este mercado
representa 0,83% do mercado consumidor total. Mesmo que o montante consumido não seja
representativo dentro do total do mercado da empresa, o potencial de aumento de receita é alto, sem
contrapartida de aumento de custo. Esta questão será melhor explorada a seguir.
A Figura 3 mostra o comportamento de consumo característico deste grupo de
consumidores.
Figura 3 – Comportamento Típico dos Consumidores Verdes
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Fonte: Curvas de Carga de Energia Elétrica de Consumidores da AES Sul.

Percebe-se que os clientes verdes apresentam vales no horário de ponta tarifário, ou seja,
estes consumidores modulam seu comportamento devido às altas tarifas aplicadas neste período do
dia. Por outro lado, a partir da análise do uso do sistema, observa-se que os ativos estavam sendo
utilizados de forma ineficiente, ou seja, com capacidade ociosa, conforme mostrado na Figura 4 a
seguir.

Figura 4 - Demanda de Pico não Coincidente com a Tarifa de Ponta
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Fonte: Resultados da caracterização do uso de energia elétrica dos consumidores.

A demanda máxima ocorre às 11h, o horário de ponta tarifário (preços mais altos) ocorre
entre 18h-21h. Esta constatação traz indícios de que o preço de pico não está aderente ao custo de
expansão das redes e poderia ser reduzido. Assim, se o sistema opera com folga no período entre
18h e 21h, porque incentivar o consumidor da modalidade verde a reduzir o consumo neste horário?
Porém, antes de propor esta redução do sinal, algumas precauções devem ser tomadas. O
formato da curva mostrado na Figura 4 sofre influência do comportamento dos consumidores
submetidos aos sinais tarifários vigentes, assim, quando o sinal for alterado, a resposta destes
consumidores às tarifas será diferente, podendo inclusive alterar o horário da demanda de pico. Em
outras palavras, a alteração deve ser suficiente para melhor uso da capacidade já instalada sem a
necessidade de expansão do sistema.
Para contornar esta situação, a demanda adicional potencial, que equivale a retirada do sinal
tarifário dos consumidores da modalidade verde foi estimada individualmente, para garantir que a
capacidade atual do sistema seja suficiente para comportar este mercado adicional sem necessidade
de novos investimentos. A Figura 5 mostra o resultado desta simulação, evidenciando o aumento na
demanda do sistema e em relação à demanda atual deste grupo de consumidores.

Demanda (P.U.)

Figura 5 - Resposta do Sistema à Redução do Sinal Tarifário
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O Figura 5 mostra a situação extrema, em que todos os consumidores da modalidade verde
respondem a redução do sinal tarifário com a máxima amplitude. A demanda de pico do sistema
permanece no mesmo horário, às 11h da manhã, portanto é possível afirmar que, mesmo com
resposta máxima dos consumidores a redução do sinal tarifário a rede existente suporta o aumento
da demanda. Esta afirmação é importante no seguinte sentido: as redes de distribuição são
complexas e bastante ramificadas. As figuras apresentadas ilustram a curva total do sistema de
distribuição, que é a soma das demandas de todas as redes de distribuição. Porém, no nível da
empresa, são necessárias análises mais minuciosas, para que houvesse garantia de que todas as
redes que formam o sistema fossem capazes de suportar a redução de sinal e o consequente aumento
do consumo. Neste estudo de caso, foram analisadas 73 redes, das quais 80% delas suportavam o
aumento de demanda a partir da redução do sinal tarifário, e os outros 20% estavam no plano de
aumento de capacidade natural da empresa e, após esta ampliação natural, suportariam o aumento
da demanda. Portanto, a redução do sinal tarifário para os consumidores da modalidade verde não
implicou no aumento de investimentos além do que já estava no orçamento da empresa.
Para completar esta análise, é preciso assumir que os consumidores, em sua grande maioria
indústrias, estão dispostos a responder a redução do sinal tarifário. Como mostrado, a tarifa de ponta
para os clientes verdes é de 1.546 R$/MWh, durante o período diário de aplicação destas tarifas os
consumidores ou param de consumir ou acionam geradores movidos, em sua maioria, a óleo diesel,
como forma de substituir a energia elétrica fornecida pela distribuidora.
Para saber qual nível de tarifa que seria competitivo com estes dois comportamentos (parada
da produção ou substituição por geradores a óleo diesel) foi realizada uma pesquisa com estes
consumidores para identificar qual é o custo destas opções alternativas ao fornecimento de energia
pela concessionária. Os consumidores que utilizavam óleo diesel como alternativa, estavam
pagando em torno de 750 R$/MWh, praticamente metade da tarifa da concessionária. Também foi
identificado nesta pesquisa, que os consumidores estariam dispostos a pagar um preço além dos 750
R$/MWh pela energia elétrica, para que não precisassem administrar os geradores a diesel, o que
não é seu negócio. Portanto, mesmo que a rede esteja dimensionada para suportar o aumento da

demanda esperada, a tarifa de ponta deve ser reduzida do patamar de 1.500 R$/MWh, para um valor
em torno de 1.000 R$/MWh para se tornar competitiva em relação a geração a óleo diesel.
Em meados de 2012, durante o processo de revisão tarifária de 2013 da AES Sul, esta
concessionária atendia 4.800 clientes faturados na modalidade verde. Devido as características
destes consumidores, todos apresentavam um potencial aumento de mercado no período tarifário de
ponta e todos foram analisados. Porém, como era necessário o acompanhamento mensal posterior e
ações de esclarecimentos individuais junto aos clientes alvo deste trabalho, e devido a limitação
operacional da empresa, foi preciso reduzir o tamanho da amostra. Dessa forma buscaram-se
evidências nos dados históricos, com objetivo de identificar aqueles consumidores com maior
potencial e com maior propensão a consumir energia no horário de ponta em resposta a redução do
sinal tarifário.
No passado, a regulação permitiu oferecer dois produtos diferenciados a seus clientes (i)
ECP (Energia Complementar de Ponta) e (ii) EI (energia incremental de ponta), que equivalem a
pacotes de energia mais baratos, disponibilizados no horário de ponta, ofertados devido ao excesso
de oferta de energia. A hipótese era de que os clientes que consumiram este produto substituíam a
energia elétrica por geradores próprios no horário de ponta, dessa forma, entende-se que estes
clientes têm maior probabilidade a voltar a consumir energia na ponta. Ao todo, foram identificados
132 clientes que representavam 6,9% do mercado de fornecimento. Além destes, outros 86 clientes
foram selecionados por ordem decrescente de potencial de aumento de receita. Portanto, ao todo
218 clientes foram monitorados e assessorados individualmente. O consumo de energia destes 218
clientes representava cerca de 8,3% do mercado total. O que em termos de receita correspondia a
cerca de 6% do faturamento anual.
Em abril de 2013, a revisão tarifária da distribuidora foi homologada e as novas tarifas
entraram em vigência. O Quadro 2 mostra a alteração tarifária ocorrida.
Quadro 2 - Alteração do Sinal Tarifário a Partir da Revisão de 2013
Tarifa de Demanda
Tarifa de energia
(R$/KWh)
(R$/MWh)
Ponta
Fora P.
Ponta
Fora P.
18h-21h 21h-18h
18h-21h
21h-18h
Até 04/13
12,25
1.546,53
211,11
Verde
Após 04/13
10,96
1.016,17
215,17
Fonte: Tarifas Homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Modalidade
Tarifária

Período
Aplicação

Relação Ponta/
Fora Ponta
Demanda
NA
NA

Energia
7,33
4,73

Do Quadro 2 conclui-se que o sinal horário tarifário, caiu de 7,33 para 4,73 reduzindo a
tarifa de 1.546 R$/MWh para 1.016,94 R$/MWh. A modificação tarifária não foi suficiente para
atingir o custo médio de produção a diesel de 750 R$/MWh, porém entrou em uma faixa de valor
que torna a energia elétrica, fornecida pelo concessionário, competitiva frente ao uso de geradores a
diesel, pela eliminação da responsabilidade operacional que as indústrias têm ao optar por operar
uma planta com geração de energia movida a óleo diesel. A Figura 6 ilustra a hipótese adotada neste
estudo de caso, qual seja, a partir da redução tarifária no período de ponta, os consumidores são
incentivados a aumentar o consumo de energia elétrica neste período, substituindo a geração a óleo
diesel por energia elétrica.

Figura 6 - Comportamento esperado a partir da redução do sinal econômico
Efeito Esperado da Redução Tarifária
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Fonte: Elaboração própria.

Em 19 de abril de 2013 a tarifa do horário de ponta é reduzida, portanto espera-se, a partir
desta data, um aumento do consumo neste horário. Este aumento, deve se dar de uma forma gradual
já que o impacto nas faturas dos consumidores pela redução tarifária é observado somente de um a
dois meses após a alteração, em função do calendário comercial de faturamento. Além disso, a
resposta por parte do consumidor foi imediata pois, anteriormente a redução da tarifa de ponta,
houve uma campanha informativa direcionada aos clientes com potencial, com o intuito de que
estes respondessem a este estímulo imediatamente. As novas tarifas foram aplicadas a partir de 19
de abril de 2013. Por conseguinte, toda energia consumida a partir deste período foi faturada sob o
novo regime tarifário. Porém, dependendo do vencimento da fatura individual, a percepção de
queda das tarifas ocorreu somente um período após a alteração efetiva das tarifas.
Na próxima seção são detalhados os impactos e a magnitude destas políticas para uma
empresa concessionária.
4. ESTRATÉGIA EMPÍRICA
4.1 Banco de dados
O banco de dados foi formado a partir das informações da empresa de energia, tendo com
base 218 clientes no período de 01/2012 a 05/2016. Os consumidores começaram a perceber a
alteração das tarifas a partir de abril de 2013 no horário de ponta. Os resultados descritos a seguir,
de forma agregada, buscam evidenciar as diferenças de consumo no horário de ponta e não ponta
depois da alteração na tarifa.
Tabela 2 - Análise do Consumo em Horário de Ponta e Fora de Ponta
Crescimento
Horário de Ponta
Horário Fora de Ponta
Acumulado
MWh
Cresc. %
MWh
Cresc. %
05/12-04/13
09/12-08/13
12/12-11/13
03/13-02/14
06/13-05/14
09/13-08/14
12/13-11/14
01/14-12/14
02/14-01/15
Média

11.226
12.149
14.168
16.706
19.804
21.513
21.888
22.024
21.913
17.932

0,00
8,21
26,20
48,82
76,41
91,63
94,97
96,18
95,20
59,73

Fonte: Sistema de Faturamento da Empresa Concessionária.

506.010
511.348
519.392
522.482
525.076
523.476
521.452
521.685
518.626
518.839

0,00
1,05
2,64
3,26
3,77
3,45
3,05
3,10
2,49
2,53

Com base na Tabela 2 percebe-se que o consumo acumulado após a redução de tarifa no
horário de ponta teve um crescimento médio de 59,73% e no fora de ponta o crescimento médio foi
de 2,53%. Com base nas informações após a alteração na tarifa, identifica-se um efeito expressivo
no consumo do horário de ponta.
A partir da análise dos dados agregados observa-se que há uma indicação de que após a
implementação da redução da tarifa no horário de ponta houve aumento no respectivo consumo.
Porém, quando analisamos o efeito somente posterior a mudança na política tarifária é possível que
componentes como tendência, sazonalidade ou mesmo algo não observado de cada empresa, possa
ter influenciado tanto para mais quanto para menos o consumo das duas modalidades de energia.
Com a finalidade de controlar estes efeitos e trabalhar com uma avaliação anterior e posterior a
redução na tarifa de ponta em relação ao consumo de não ponta é que será utilizado o método de
diferenças em diferenças que avalia a variação a partir da segunda diferença, como destacado a
seguir.
4.2 Modelo Diferenças em Diferenças
Segundo Peixoto (2012), o método de diferenças em diferenças é empregado em
experimentos naturais (ou quase experimentos) em que um evento ocorre e permite formar dois
grupos: (i) tratamento e (ii) controle, parecidos em diversos aspectos, mas somente um grupo é
afetado pelo evento. A origem do choque evento pode, por exemplo, ser de ordem natural (furacões,
terremotos), alterações institucionais (leis, programas populares), econômicas (choque de preços) e
outros.
Para a aplicação aos dados deste estudo, o modelo de diferenças em diferenças se justifica
pelo fato de que há a disposição informações ao longo do tempo de grupos distintos no que tange a
intervenção que se deseja estimar: a política de redução de preço para o consumo de energia no
modo industrial de ponta. Tem-se a disposição informações de 218 empresas que consomem tanto
nas modalidades de consumo de ponta quanto não ponta gerando 436 informações de consumo no
tempo.
A hipótese central para identificação do impacto da redução da tarifária no consumo de ponta
em relação ao consumo não ponta reside em assumir que na ausência da política de redução tarifária
as trajetórias das variáveis de consumo de energia de ponta e não ponta seguiriam trajetórias
paralelas. Dessa forma, quaisquer outros choques que pudessem vir a afetar as trajetórias das
variáveis de interesse entre o grupo tratado (consumo de ponta) e o grupo controle (consumo não
ponta) exerceriam a mesma influência. Assim sendo, quaisquer desvios observados nas trajetórias
das variáveis de interesse entre os dois grupos, em períodos posteriores a intervenção, de fato, pode
ser atribuída ao efeito da política sobre a modalidade de consumo diretamente afetada.
Formalmente, deseja-se estimar a seguinte equação:
𝑌𝑖𝑗𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐺𝑖𝑗 + 𝛼2 𝑃𝑡 + 𝛼3 𝐺𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡

(Equação 2)

sendo: i=1,...218, j=1,...436 e t=01/2012,...,05/2016.
A variável dependente 𝑌𝑖𝑗𝑡 é o consumo de energia, da empresa i, na modalidade j e no
período t. Já a variável 𝐺𝑖𝑗 é uma variável binária que assume valor 1 para o consumo da empresa i
na modalidade consumo de ponta, e valor 0 para o da empresa i no consumo fora da ponta. A
variável P é também uma variável binária que assume valor 1 para todas as observações de períodos
posteriores ao dia 04/2013 (data da redução de tarifa no consumo de ponta), e zero para os períodos
que antecedem essa data.

O coeficiente de interesse a ser estimado é o 𝛼3 que captura a diferença das diferenças
condicionais da variável dependente entre os dois tipos de consumo (ponta e fora de ponta) ao longo
do tempo. Para a visualização do que está sendo dito tomemos as quatro seguintes esperanças
condicionais:
𝐸[𝑌𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 1] = 𝛼0 + 𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 + 𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 1]
(a)
𝐸[𝑌𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 0] = 𝛼0 + 𝛼1 + 𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 0]

(b)

𝐸[𝑌𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 0, 𝑃𝑖 = 1] = 𝛼0 + 𝛼2 + 𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 0, 𝑃𝑖 = 1]

(c)

𝐸[𝑌𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 0, 𝑃𝑖 = 0] = 𝛼0 + 𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 1]

(d)

Agora, fazendo as diferenças (a)-(b) e (c)-(d) teremos:
(a) − (b) = 𝛼2 + 𝛼3 + {𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 1] − 𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 0]}
(c) − (d) = 𝛼2 + {𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 1] − 𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 0]}.
(f)

(e)

Por fim, com a hipótese de identificação do método de diferenças em diferenças {𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 =
1, 𝑃𝑖 = 1] − 𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 0]} = {𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 1] − 𝐸[𝜀𝑖𝑗𝑡 |𝐺𝑖𝑗 = 1, 𝑃𝑖 = 0]},
obtemos 𝛼3 a partir de (e)-(f).
O efeito verificado por 𝛼3 , também pode ser estimado por 𝛽1, dado pela equação a seguir:
𝑌𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝜃𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝛽0 𝐺𝑖𝑗 + 𝛽1 𝐺𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡

(Equação 3)

A equação acima reflete a estimativa em painel com controle de efeitos fixos e tendência e foi
avaliada em quatro especificações como forma de avaliar a robustez aos resultados. Na primeira
estimou-se o efeito a partir do controle de efeitos fixos sem avaliar tendência e sazonalidade. Na
segunda das quatro especificações é incluído um termo de interação entre a variável binária que
identifica os grupos e uma variável de tendência (t). Com essa interação permitimos que as
trajetórias das variáveis dependentes possuam diferentes tendências entre os dois grupos. Na
terceira especificação retiramos a interação da segunda e incluímos dummies de meses para
controlar efeitos relacionados a questões sazonais que possam afetar os tipos de consumo de
energia. Na quarta e última especificação incluímos tanto a interação quanto as dummies de meses.
Os erros padrões foram estimados pelo processo de correção de White para a matriz de
covariâncias. Além disto, foram utilizadas três amostras diferentes para a realização da etapa
descrita acima.
Na primeira amostra utilizamos todas as observações que temos a disposição. Chamamos essa
amostra de “Amostra Completa”. A segunda amostra contém apenas informações que estão dentro
da janela de doze meses anteriores e posteriores ao 03/2013. Esta amostra chamamos de “janela de
doze meses”. Por fim, a terceira amostra contém observações dentro da janela de seis meses
anteriores e seis meses posteriores ao dia 03/2013, identificada por “janela de seis meses”.
Adotamos esse procedimento para investigar se o efeito redução de preços, caso exista, apresenta
algum comportamento heterogêneo ao longo do tempo.
Com o intuito de checar a robustez dos resultados adotamos dois procedimentos. O primeiro é
o que chamamos de “placebo temporal”, que Consiste na estimação de todas as especificações
utilizadas com a alteração na data de tratamento para períodos anteriores à verdadeira alteração no

preço da modalidade de ponta. A ideia por trás desse procedimento é checar a existência de
trajetórias previamente não paralelas entre as variáveis dependentes dos dois grupos, o que invalida
a hipótese de identificação de impacto do método de diferenças em diferenças neste caso. Se os
resultados observados nas principais estimativas forem de fato significativos e estiverem capturando
o efeito sobre o consumo de energia, quando realizarmos as estimativas para períodos anteriores a
mudança da política de preços o que se espera é ausência de significância estatística. Nesse
procedimento não utilizamos as informações posteriores ao dia 04/2013 com o intuito de não
contaminarmos as estimativas do placebo temporal com informações de períodos em que a
intervenção está em vigor.
Estimamos os “placebos temporais” em dois períodos com janelas diferentes. O primeiro é
doze meses antes da data da intervenção, 04/2013, com janela de 04/2012 a 03/2013, enquanto o
segundo é seis meses antes da data da intervenção, 03/2013, com janela de 10/2012 a 03/2013.
A seguir destacam-se os resultados encontrados para as três amostras avaliadas assim como as
análises dos placebos temporais.
5. RESULTADOS
Com a finalidade de se compreender a dinâmica do consumo nas duas modalidades, antes e
depois da alteração no preço da tarifa no horário de ponta, foram avaliadas as diferenças de médias,
antes e depois da política de redução de tarifa para as duas modalidades de consumo e logo após a
análise das duas diferenças.
De acordo com os resultados da Tabela A.1 e também dos gráficos A.1 e A.2, no apêndice,
observa-se uma redução em média de 7% no consumo fora da ponta, após a redução da tarifa no
consumo de ponta. Já o consumo de ponta, teve um aumento de 69,20% se comparado ao consumo
antes da redução de tarifa. No entanto, a fim de identificar de forma a controlar efeitos como
sazonalidade ou mesmo tendências individuais de empresas, foram estimadas regressões em
segunda diferença com três amostras e quatro especificações diferentes.
Os resultados dispostos na Tabela A.2, revelam que para a amostra completa, ou seja, com a
análise que faz menção a todo período, de 01/2012 a 05/2016, com redução de tarifa no preço de
ponta em 04/2013, na primeira especificação sem controle de tendência e ou sazonalidade,
verificou-se um aumento de 76,76%. Na segunda especificação, com controle de tendência o
aumento foi de 84,89%. Ao inserirmos o controle sazonal e retirarmos a tendência o efeito
encontrado foi de 77,07% e por fim, com o controle de tendência e também sazonal o efeito foi de
81,01%.
Em uma segunda amostra, com o período de 05/2012 a 03/2016, de doze meses antes e doze
meses após a 04/2013, na primeira especificação, sem controle de tendência e ou sazonalidade, o
efeito de um aumento de 76,59%, sem controle. Com o controle da tendência, o efeito foi de
65,34%. Ao controlarmos somente a sazonalidade o efeito foi de 76,70% e ao realizarmos o
controle tanto da tendência quanto da sazonalidade o aumento foi de 68,73%.
Ao avaliarmos os resultados para amostra de seis meses antes do choque de redução de tarifa
em 04/2013, encontrou-se um efeito positivo de 56,67% na primeira estimativa, logo após com o
controle da tendência o efeito foi 40,35%. Ao controlarmos somente a sazonalidade o efeito foi de
61,38% e ao incluirmos os dois elementos no controle o efeito ficou em 52,05%.
Com finalidade de testarmos se realmente o efeito encontrado se refere ao efeito da redução
de tarifa em 04/2013, foram avaliadas duas simulações de efeito, uma amostra com o efeito sendo
um ano antes e logo uma amostra em que o efeito é falseando com seis meses antes da verdadeira
redução. Com base na tabela A.3, do apêndice, na primeira amostra os resultados encontrados, para
as quatro especificações, não foram encontrados efeitos significativos. Por fim, com a simulação do

efeito sendo seis meses antes ao verdadeiro, os resultados também não foram significativos e isto
para as quatro especificações avaliadas.
Assim, de posse dos resultados, evidenciou-se que, após a redução de tarifa, no consumo de
ponta, houve um aumento médio de 52,05% em uma amostra menor, com seis meses, 68,73% em
um período de análise de doze meses e 81,01% com a amostra completa, indicando que os
consumidores responderam ao incentivo gerado pela queda no preço tarifário. Esse resultado revela
que, a partir da análise dos dados microeconômicos, obtidos em nível de empresa, o uso estratégico
da estrutura tarifária pode melhorar a condição de operação das empresas de distribuição de energia
elétrica, sem contrapartida de investimentos adicionais, o que permite melhor eficiência alocativa
dos ativos econômicos e por consequência maior lucratividade.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste artigo foi testar a resposta do consumidor a uma alteração do sinal
econômico horário repassado através das tarifas de energia elétrica e, a partir desta reposta, observar
uma melhora no uso da capacidade instalada dos ativos de distribuição de energia elétrica, para o
caso apresentado no período após abril de 2013 a maio de 2016.
Os dados apresentados indicam que houve um aumento do consumo, no horário de ponta
tarifário após a redução da tarifa, ou seja, o consumidor passou a demandar mais energia elétrica da
distribuidora deixando de utilizar geradores a diesel ou reduzindo sua produção. Além disto, os
testes estatísticos se mostraram consistentes, indicando a robustez dos resultados e, portanto, a
hipótese do trabalho de que haveria melhora no uso dos ativos da distribuidora de energia elétrica a
partir da alteração do sinal econômico foram corroboradas pelas evidências empíricas e estatísticas
apresentadas neste trabalho.
A principal implicação deste trabalho é que, após a confirmação da hipótese testada, as
distribuidoras de energia elétrica devem aprofundar seus estudos sobre estrutura tarifária, e verificar
se estão operando em condição de eficiência alocativa. Os resultados empíricos deste trabalho
mostraram que os consumidores de energia elétrica, objeto deste trabalho, responderam a redução
da tarifa de 1.546 R$/MWh para 1.006 R$/MWh (redução de 35%) aumentando em até 81,01% seu
consumo no horário de ponta tarifário (horário fora de pico), deixando de utilizar geradores a óleo
diesel a um custo médio de 750 R$/MWh.
A principal contribuição deste trabalho foi revelar, a partir da análise dos dados
microeconômicos, obtidos ao nível das firmas, que o uso estratégico da estrutura tarifária pode
melhorar a condição de operação das empresas de distribuição de energia elétrica, sem contrapartida
de investimentos adicionais. E mostrou como o instrumental de avaliação de políticas pode ser
utilizado para avaliação rigorosa de políticas empresariais. Esta abordagem está de acordo com o
que se convencionou chamar de “insider econometrics”.
Uma limitação deste estudo é que, quando aplicado a outras empresas, os resultados podem
não ser semelhantes aos aqui apresentados, pois as diferentes empresas podem estar operando em
níveis diferentes de eficiência alocativa. Assim, não é pretensão deste artigo apresentar uma
fórmula geral e completa para melhoria da eficiência alocativa das empresas e de suas receitas e
lucros, mas chamar a atenção para a oportunidade que os sinais econômicos oferecem e, do uso da
moderna análise econométrica para avaliar importantes decisões de política empresarial.
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APÊNDICE
Gráfico A.1 Distribuição do consumo de ponta antes e depois da redução
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Fonte:
Resultados da pesquisa.

Gráfico A.2 Distribuição do consumo de não ponta antes e depois da redução
Distribuição lnconsumo não ponta
1

0

Density

.5

0

5

10

15

5

10

15

logconsumo
Density
normal logconsumo
Graphs by tratamento

Fonte:
Resultados da pesquisa.

Gráfico A.3 - Consumo de Energia em ln ponta e não ponta
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Fonte:
Resultados da pesquisa.

Tabela A.1 - Estatística descritiva do consumo em MWh
Consumo

Consumo
antes
(desvio)

Consumo
depois
(desvio)

Diferença
(desvio)

Estatística
“T”

269.977,50
(5.456,49)
5.588,89
Ponta
(232,621)
Fonte: Resultados da pesquisa.

251.075,50
(3.300,71)
9.456,86
(221,034)

18.902,08
(6.273,15)
-3.867,975
(380,96)

3,0132
(0,000)
-10,1532
(0,000)

Fora da Ponta

Tabela A.2 Resultados para a redução de tarifa consumo de ponta
Amostra Completa
Janela de doze meses
Janela de seis mês
(01/2012 a 05/2016)
(05/2012 a 03/2016)
(10/2012 a 09/2013)
coef/se
coef/se
coef/se
coef/se
coef/se
coef/se
coef/se
coef/se
coef/se
coef/se
Efeito
0,7676*** 0,8489*** 0,770*** 0,810*** 0,765*** 0,653*** 0,767*** 0,687*** 0,403*** 0,520***
(0,0892)
(0,0823)
(0,090)
(0,088)
(0,084)
(0,072)
(0,084)
(0,084)
(0,070)
(0,081)
Grupo
-4,8422*** -4,8997*** -4,844*** -4,872*** -4,938*** -4,880*** -4,939*** -4,898*** -4,816** -4,886***
(0,1006)
(0,0931)
(0,1015)
(0,099)
(0,100)
(0,096)
(0,100)
(0,101)
(0,099)
(0,104)
Constante
11,9949*** 12,0781*** 12,007*** 12,051*** 12,073*** 11,929*** 12,110*** 11,994*** 11,702*** 11,897***
(0,0381)
(0,0455)
(0,044)
(0,054)
(0,042)
(0,053)
(0,051)
(0,072)
(0,074)
(0,090)
R2
0,789
0,789
0,790
0,790
0,807
0,807
0,808
0,808
0,817
0,819
Observações
21992
21992
21992
21992
10586
10586
10586
10586
6418
6418
Tendência
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sazonalidade
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim

Fonte: Resultados da pesquisa.

Tabela A.3 Resultados dos placebos para a redução de tarifa consumo de ponta

coef/se

Placebo doze meses antes
(01/2012 a 03/2013)
coef/se
coef/se

Placebo seis meses antes
(01/2012 a 03/2013)
coef/se
coef/se

coef/se

coef/se

-0,043

-0,029

0,036

0,068

-0,080

-0,072

-0,039

-0,048

(0,065)

(0,064)

(0,067)

(0,083)

(0,094)

(0,088)

(0,094)

(0,092)

Grupo

-4,876***

-4,883***

-4,953***

-5,041***

-4,876***

-4,906***

-4,906**

(0,102)

(0,102)

(0,1062)

(0,118)

(0,121)

(0,121)

(0,125)

(0,125)

Constante

12,065***

12,080***

12,095***

12,067***

12,077***

12,089***

12,108***

12,039***

(0,047)

(0,053)

(0,061)

(0,213)

(0,049)

(0,064)

(0,064)

(0,154)

0,840

0,840

0,845

0,849

0,844

0,844

0,844

0,819

6384

6384

6384

5118

5118

5118

5118

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Efeito

R2

6384
Observações
Não
Tendência
Não
Sazonalidade
Fonte: Resultados da pesquisa.

-4,876***

coef/se

