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RESUMO 
É notória a preocupação, nos dias de hoje, com o desenvolvimento sustentável. 

Questões que antes não tinham tanta importância, como o uso racional dos recursos hídricos, 
passaram a permear a agenda de pessoas, empresas e governo. O objetivo deste artigo foi analisar 
a evolução da eficiência no fornecimento de água da Sabesp, uma das maiores empresas de 
fornecimento de água do estado de São Paulo,  por meio da técnica de Análise por Envoltória de 
Dados (DEA), do período de 1995 a 2007. As variáveis utilizadas para análise foram: ligações de 
água e esgoto, volume consumido, índice de perda e funcionários, como inputs e População 
atendida, como output. Os resultados encontrados permitiram  concluir que a Sabesp, em alguns 
períodos, obteve classificação máxima de eficiência. Já em outros anos, embora o indicador de 
eficiência seja, ainda, positivo, há, principalmente, indicações de que, tanto o consumo quanto o 
índice de perda, estão elevados, dada as respectivas populações atendidas. Isso quer dizer que 
está havendo desperdício de água, por meio de instalações antigas, além de um consumo 
excessivo para atender a mesma população, o que caracteriza a subutilização da água.  
 
PALAVRAS CHAVE. Água, Análise por Envoltória de Dados, Eficiência. 
 
 

ABSTRACT 
Nowdays it’s notorious the concern, with sustainable development. Issues that had not 

been attributed too much importance before, such as the rational use of hydrous resources, have 
permeated people, business and government’s agenda. The objective of this article was to 
analyze the efficiency of Sabesp water supply through Data Envelopment Analysis (DEA), 
between 1995 and 2007. The variables used for the analysis were water and sewer connections, 
consumed volume, loss index and number of employee as input and the population attended, as 
output. The results found permited to conclude that Sabesp, in some periods, obtained 
classification of maximum efficiency. In other years, although the indicator of efficiency had been 
positive, there are indications that both, the consume and the index of loss, are elevated, because 
of  the respective populations attended. It means that there is waste of water, through the old 
installations, besides an excessive consume to attend certain population, what characterize the 
subutilization of water. 
 
KEYWORDS. Water, Data Envelopment Analysis, Efficiency. 
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Introdução 
É notória a importância que o cuidado no uso da água vem ganhando no decorrer dos 

anos. A água é considerada um elemento vital para os seres humanos e para o ambiente em que 
estão inseridos. Dessa forma,  a idéia do consumo eficiente da água vem tomando espaço na 
rotina das pessoas, uma vez que este recurso natural é finito e não há possibilidade de consumo 
ilimitado. 

O crescimento da população e o avanço tecnológico e econômico têm trazido, no 
decorrer dos anos, aumento da utilização da água. Gradualmente a água se torna mais escassa 
para o atendimento das necessidades da população. 

A poluição dos recursos hídricos, que leva à diminuição de água com qualidade, e o 
incremento do bem-estar da população, por meio da introdução no mercado de equipamentos 
domésticos, como lava-louça e jatos de água, contribuem para o uso excessivo da água. 

Muitas estratégias têm sido adotadas para aumentar a oferta deste recurso, como a busca 
de água em lugares cada vez mais distantes, a partir do aumento da extensão de redes de 
abastecimento. Contudo, a idéia de que a água é um recurso natural limitado, traz a preocupação 
aos especialistas sobre questões não só referentes à oferta, mas também sobre a demanda da 
água, a partir dos conceitos do desenvolvimento sustentável. 

O uso racional da água tem sido defendido pelos especialistas, desde empresários como 
ambientalista, como a melhor forma de reduzir o consumo desse recurso, com isso diversos 
programas do uso racional da água foram desenvolvidos e têm sido adotados pela sociedade. O 
destaque deve ser dado ao Programa de Uso Racional da Água (PURA), da Sabesp, criado em 
1996 e considerado um programa eficiente no combate ao desperdício. 
 O objetivo deste artigo é verificar a evolução da eficiência de uma das maiores empresas 
de fornecimento de água do estado de São Paulo, a Sabesp,  por meio da técnica de Análise por 
Envoltória de Dados (DEA), do período de 1995 a 2007, identificando possíveis pontos de 
ineficiência no uso da água.  

Para alcançar o objetivo deste trabalho, foi realizada uma breve pesquisa bibliográfica, 
na primeira seção deste artigo, referente à apresentação de conceitos relevantes sobre 
Desenvolvimento Sustentável e relacionados ao tema de uso racional da água. 

Em um segundo momento, foi apresentada a Análise por Envoltória de Dados, umas das 
principais técnicas para mensurar a eficiência de empresas, responsável, também, por identificar 
a margem de contribuição de variáveis para o alcance do resultado de empresas. As abordagens 
teórica e matemática dos modelos DEA estão apresentadas neste trabalho. 
 A parte subseqüente deste trabalho, denominada de Método de Pesquisa e Aplicação, 
teve como objetivo a identificação das variáveis (de entrada e saída) para este caso específico, 
assim como, a aplicação do modelo proposto às unidades em análise e os resultados obtidos.  

As análises finais apresentam uma medida de desempenho da Sabesp, para cada ano da 
análise, assim como as principais alterações necessárias para que a empresa  alcance seus 
objetivos de eficiência, no que diz respeito ao bom uso da água.   
 

1. Desenvolvimento sustentável e uso racional da água 
Premidas pelas exigências do atual contexto socioeconômico, as empresas identificaram 

a necessidade de dispensar mais atenção às questões socioambientais. O advento da globalização 
e a abertura dos mercados acarretaram o acirramento da concorrência entre estas organizações, 
fazendo com que elas buscassem produzir em maior quantidade e com maior qualidade. Contudo, 
as empresas passaram a sofrer pressão por parte da sociedade, uma vez que a sua atuação tem 
provocado impactos não só no meio-ambiente, mas também no âmbito social. Assim, a idéia do 
desenvolvimento sustentável que objetiva criar um modelo econômico que seja capaz de gerar 
riqueza e bem-estar, ao mesmo tempo em que promove a coesão social e impede a destruição do 
meio-ambiente, vem assumindo significativa importância no meio empresarial.  

Estudiosos desta temática, a exemplo de Almeida (2002), reconhecem que apesar do 
termo desenvolvimento sustentável ser novo, o mesmo já se firmou a ponto de incorporar as 
dimensões econômica, ambiental e social das ações do homem. Para Almeida (2002), o mundo se 
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tornou tripolar, cujos pólos seriam o governo, a sociedade e as empresas. A gestão ambiental 
passou a ser uma tarefa de todos, evoluindo para um conceito mais amplo, o da gestão da 
sustentabilidade. 

O termo desenvolvimento sustentável é definido pela World Commission on Environment 
and Development (1987) como o desenvolvimento que busca a satisfação das necessidades das 
gerações atuais sem comprometer a habilidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias 
necessidades. Segundo Gladwin; Kennelly e Krause (1995), o desenvolvimento sustentável é um 
processo para se alcançar o desenvolvimento humano de uma maneira inclusiva, interligada, 
igualitária, prudente e segura. 

A partir dos conceitos sobre o desenvolvimento sustentável e adotando a idéia da 
importância que deve ser dada ao uso racional da água, buscando a satisfação das necessidades 
das gerações atuais sem que as satisfações das gerações futuras sejam comprometidas é que deve 
ser iniciada a exploração desse tema.  
 
1.1 Setor de saneamento brasileiro 
 De acordo com Sampaio (2007), o setor de saneamento brasileiro vem encontrando 
dificuldades no seu funcionamento. O elevado nível de perdas no fornecimento de água e 
o baixo número de residências que possuem ligações com a rede de esgoto representam 
as dificuldades que este setor vem enfrentando. Segundo Carmo e Távora Junior (2003), 
no Brasil 63% dos domicílios são atendidos pelo serviço de água tratada e apenas 33% 
possuem ligações com rede de esgoto. 
 A escassez referente à coleta de esgoto, leva ao aumento da poluição e 
conseqüentemente gera diversos problemas socioeconômicos que, de acordo com Coelho 
(2004), cabe destaque à proliferação de doenças. 
 Para Sampaio (2007), as conseqüências negativas pela falta de infra-estrutura são 
decorrentes, na maioria dos casos, da falta de investimento no setor de saneamento. Esta 
falta de investimento traz como resultado o aumento nos gastos públicos, no que se refere 
à saúde. De acordo com Carmo e Távora Junior (2003), o Sistema Único de Saúde (SUS) 
divulgou em 2000 resultados de uma pesquisa que indicou que para cada real que é 
investido no setor de saneamento cinco são economizados referente a gastos em saúde 
pública. 
 A fim de resolver questões referentes ao setor de saneamento brasileiro é 
importante, segundo Sampaio (2007), analisar a eficiência das empresas que compõe esse 
setor a fim de identificar os fatores que levam ao ótimo desempenho operacional. Uma 
vez identificados esses fatores, as empresas podem tomar decisões com o objetivo de 
aumentar a eficiência e elevar a qualidade de vida da sociedade, diminuindo os índices de 
poluição e os impactos ao meio ambiente. 
 
1.2 Programa Nacional de Combate ao Desperdício (PNCDA) 

O Simpósio Internacional sobre Economia de Água de Abastecimento Público, realizado 
em 1986 foi para Alves (1987) foi o início das discussões sobre a necessidade de políticas de 
conservação e de uso racional da água. 

A partir desse momento, parcerias entre fabricantes e instituições de pesquisa começaram 
a desenvolver componentes de consumo de água inferior do que até então era feito e de acordo 
com Alves (1987), em 1997 com o aumento da preocupação sobre o uso da água surgiu o 
PNCDA. 

Segundo Silva et al (1998), o PNCDA tem os seguintes objetivos: definição e 
implementação de ações e instrumentos tecnológicos, normativos, econômicos e institucionais 
para que se alcance efetiva economia de água, demandada para consumo nas áreas urbanas. Para 
os autores o objetivo é buscar a eficiência no uso da água não só na utilização, mas também na 
sua captação. 
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1.3 Programa de Uso Racional da Água (PURA) 
O PURA foi criado em 1995 por meio de um convênio entre a Escola Politécnica da 

Universidade São Paulo, a Sabesp e o Instituto de Pesquisas tecnológicas. 
Segundo a Sabesp (2008), inicialmente foi estabelecida uma estrutura e posteriormente 

foram desenvolvidos projetos-pilotos para definição da metodologia de ação em hospitais, 
escolas estaduais, cozinhas industriais, prédios comerciais, condomínios e outros. 

De acordo com a Sabesp (2008), o PURA tem o objetivo de atuar na demanda de 
consumo de água e promover o uso racional da água a partir de ações tecnológicas e medidas de 
conscientização dos consumidores para que a escassez dos recursos hídricos seja enfrentada. 

Os objetivos específicos do PURA são: conscientizar a população sobre questões 
ambientais, primando pela eliminação de vícios de desperdício buscando a conservação e, por 
fim, aumento da disponibilidade da água; promover maior disponibilidade de água para regiões 
carentes; prorrogar a vida útil dos mananciais existente para garantia do fornecimento da água 
necessária para população; reduzir custos de tratamento de esgoto, diminuindo volume de esgoto 
lançados na rede pública; incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias que objetivam a 
redução do consumo de água e, por fim, diminuir o consumo de energia elétrica e outros insumos 
(SABESP, 2008). 

Para a Sabesp (2008), os principais benefícios do PURA são: maior oferta de água e 
atendimento a um maior número de usuários; maior oferta de água para as regiões deficientes de 
abastecimento; redução do volume de água a ser captada e tratada; redução do volume de esgotos 
a serem coletados e tratados; diminuição do consumo de energia elétrica e, por fim, a garantia do 
fornecimento ininterrupto de água ao usuário.os benefícios do PURA 

As ações do uso racional da água são divididas nas seguintes etapas: - Diagnóstico do 
consumo de água: instalação de hidrômetros na rede hidráulica; - Plano de intervenção: reparação 
dos problemas que causam perdas no sistema; - Implantação: implantação do projeto de 
intervenção; - Avaliação dos resultados: acompanhamento das leituras de consumo de água, 
buscando melhorias; - Campanhas de conscientização: esta etapa pode ser conduzida durante 
todo o processo do PURA (SILVA; TAMAKI; GONÇALVES, 2004). 

A adoção do PURA tem trazido muito benefício no que diz respeito à economia de água 
e à satisfação das necessidades das gerações atuais sem que as satisfações das gerações futuras 
sejam comprometidas, proposta do desenvolvimento sustentável. 

As organizações que adotam esse programa têm registrando altos níveis de economia de 
água. É importante afirmar que a idéia de economia de água deve partir da conscientização de 
toda comunidade, para que os vícios de desperdícios sejam eliminados e o problema da escassez 
desse recurso venha sendo enfrentado no sentindo de busca de soluções. 
 

2. Análise por Envoltória de Dados (DEA) 
 A Análise por Envoltória de Dados (DEA) é uma técnica de pesquisa operacional, que 
tem como base a programação linear, cujo objetivo é analisar comparativamente unidades 
independentes no que se refere ao seu desempenho relativo (MACEDO; SANTOS; SILVA, 
2004).  A DEA é classificada como não paramétrica, pois não utiliza uma função de produção 
pré-definida idêntica para todas as organizações na análise do relacionamento input-output.   
 
 2.1 DEA aplicada em empresas do setor de saneamento 
 De acordo com Castro (2003), foram encontrados, no âmbito internacional, 
pesquisas sobre a aplicação da DEA em empresas de saneamento, buscando avaliar a 
eficiências dessas empresas. 
 Castro (2003) afirma que Cubbin e Tzanidakis no ano de 1998, em aplicação 
simultânea da DEA com a análise de regressão, observou a necessidade de maior redução 
nos custos das empresas ineficientes e menor redução de custos nas empresas eficientes. 
 O trabalho realizado em 1998 por Aida et al, segundo Castro (2003), para avaliar 
a eficiência das empresas de saneamento do Japão, encontrou dificuldade relacionada às 
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variáveis selecionadas. A adoção da variável receita operacional como output não seria a 
mais apropriada visto que a idéia é realizar uma análise que não leve em consideração os 
resultados financeiros. 
 O trabalho realizado por Thanassoulis em 2000, que utilizando DEA. analisou as 
companhias de saneamento que operam na Inglaterra e em Gales, foi utilizado por Castro 
(2003) como base, visto que apresentou o conjunto de variáveis mais próximas do 
objetivo proposto. 
 
 2.2 Etapas de aplicação dos modelos DEA 

Para aplicação dos modelos DEA é necessário uma seqüência de etapas a ser seguida, 
sendo as etapas: Seleção das unidades a entrarem na análise; Seleção das variáveis (input e 
output) e Identificação da orientação do modelo e retornos de escala. 
 
Seleção das unidades 
 A DEA determina que as unidades a serem analisada sejam chamadas de Decision 
Making Units (DMUs). Para Lins e Meza (2000) a primeira observação a ser feita diz respeito à 
homogeneidade das DMUs. Por DMUs homegêneas entende-se aquelas que realizam as mesmas 
tarefas com os mesmos objetivos, que estejam trabalhando nas mesas condições de mercado, e 
tais que as variáveis utilizadas sejam iguais, com exceção da sua magnitude.  

Uma vez definidas as DMUs, deve-se determinar o número das mesmas. O 
número de unidades a ser incluído nas análises precisa ser suficientemente grande, de 
forma que a discriminação entre elas seja possível. Se o número de unidades utilizadas, 
comparado ao número de inputs e outputs, for pequeno, é provável que muitas das 
unidades sejam consideradas como 100% eficientes. Isto porque qualquer unidade 
considerada como tendo o melhor desempenho e que execute a melhor relação entre 
output e input, será considerada eficiente.  

Segundo Lins e Meza (2000) o número de DMUs deve ser, no mínimo, o dobro 
do número de variáveis utilizadas no modelo, em se tratando de modelos DEA 
tradicionais. 
 
Seleção das variáveis 

Norman e Stoker (1991) propuseram o primeiro procedimento sistematizado para seleção 
de variáveis, inspirados no método stepwise (passo a passo) para a seleção de variáveis. O 
método parte de um par de input-output inicial, calcula o score de eficiência das DMUs com base 
neste par, e os coeficientes de correlação de todas as demais variáveis com estes scores. Para 
selecionar a próxima variável a entrar no modelo, a lista de variável é percorrida em ordem 
decrescente do módulo do coeficiente de correlação.  

O método Stepwise reconhece que existe uma informação prévia sobre se a variável 
candidata é um input ou output, e estabelece critérios distintos para a seleção. O objetivo é 
incorporar a variável que permitirá um melhor ajuste das DMUs à fronteira. Nos modelos DEA, a 
inclusão de um fator pode não acarretar redução na eficiência de qualquer DMU. Fatores que não 
alteram significativamente os escores de eficiência também serão identificados como fatores que 
não contribuem para que as DMUs se aproximem, em média, da fronteira de eficiência. Tais 
fatores não serão incorporados ao modelo. 

Segundo Lins e Meza (2000), variáveis adicionais são acrescentadas e é escolhido, para 
continuidade do algoritmo, aquele cenário com maior eficiência média. A seleção termina quando 
a variável adicionada não produz incremento significativo à eficiência média.  
 
 Identificação da orientação do modelo e retornos de escala  
 A orientação para o input indica que o objetivo será de reduzir os insumos sem alterar o 
nível atual dos outputs; a orientação para o output tem como objetivo aumentar os outputs, porém 
mantendo fixo o nível de input. 
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A relação entre inputs e outputs é denominada retorno de escala. Brunetta (2004) ressalta 
duas possibilidades de retornos nos modelos DEA: retorno constante de escala (CRS) e retornos 
variáveis de escala (VRS). 

Para o autor, uma tecnologia apresenta retorno constante de escala quando os inputs 
aumentam ou diminuem numa mesma proporção dos outputs. Uma tecnologia apresenta retorno 
variável de escala quando os inputs são multiplicados por um fator λ, os outputs podem seguir 
qualquer comportamento em relação a este fator λ (BRUNETTA, 2004). 
 

3. Método da pesquisa empírica e Aplicação da Análise por Envoltória de Dados (DEA) 
Nesta seção são apresentados os passos de procedimento adotados na parte empírica 

deste trabalho. Devido ao fato de, em determinados momentos, não ser possível identificar 
claramente as etapas de aplicação dos modelos DEA, uma vez que elas podem acontecer de 
forma simultânea, cabe mencionar que o modelo DEA utilizado neste trabalho foi o CCR, com 
orientação para o input e retornos constantes de escala. 
 
3.1 Base de Dados  

Os dados utilizados neste trabalho foram os registros relativos às variáveis de 
abastecimento de água e esgoto, para a região metropolitana de São Paulo e cidades do interior e 
litoral, cujos serviços de água e esgoto são de responsabilidade da Companhia de Abastecimento 
de Água do Estado de São Paulo – Sabesp. Essas informações foram obtidas no site da Sabesp 
(www.sabesp.com.br), acessado em abril de 2008.  

O período selecionado de análise é o referente aos anos de 1995 à 2007. A definição por 
esse período de análise foi justificada por haver disponibilidade de dados, junto à Sabesp;  deste 
ser considerado um período recente; além de permitir que seja acompanhada a evolução da 
prestação de serviço de água e esgoto nas localidades já mencionadas. 
 
3.2 Universo da pesquisa 
 Conforme já mencionado, a fonte dos dados utilizada nessa pesquisa é a Sabesp. Tal 
empresa faz o abastecimento de água e esgoto de 366 cidades do estado de São Paulo. Os dados 
disponíveis estão agregados, ou seja, não há discriminação e referência à cidades. Dessa forma, 
os registros apresentados, por variável, referem-se à totalidade de cidades atendidas pela empresa 
Sabesp. 
 Embora a análise seja realizada em somente uma unidade (municípios paulistas atendidos 
pela Sabesp, de forma agregada), considera-se relevante tomar cada ano de análise como se fosse 
uma unidade diferente. Em outras palavras, é como se os dados das diversas variáveis analisadas, 
referentes ao ano de 1995, por exemplo, fossem de uma unidade; os dados de 1996 fossem de 
outra unidade e, assim, sucessivamente. Tal consideração é importante, uma vez que a Análise 
por Envoltória de Dados, pede um número razoável de unidades de análise. 

Como será observada na próxima seção, a proposta inicial prevê cinco variáveis 
para análise, sendo quatro de inputs e uma de output. Portanto, aplicando o critério 
proposto por Lins e Meza (2000), o número mínimo de unidades analisadas será: 

2 x (4 + 1) = 10 
O número mínimo de unidades a ser analisado pode ser alterado no decorrer da 

aplicação, por conta da alteração do número de variáveis utilizado. Portanto, de forma a 
atender a exigência da técnica, serão 13 (1995 à 2007) as unidades analisadas neste trabalho. 
 
3.3 Seleção de Variáveis 

A partir dos dados disponíveis, as variáveis foram pré-selecionadas, considerando como 
justificativa principal, nesta pré-seleção, a disponibilidade de informações.  Cabe ressaltar 
que a eficiência da Sabesp, neste trabalho, será mensurada a partir da relação de algumas 
variáveis de input com uma variável de output.  
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A literatura sobre Análise por Envoltória de Dados sugere que seja realizado o 
procedimento Stepwise para definir as variáveis que comporão o modelo. Este 
procedimento reconhece que existe uma informação prévia sobre se a variável candidata 
é um input ou output, conforme estabelecido pela Tabela 1. 

 

Variáveis 

 

Classificação 

Ligações de água e esgoto (milhares de 
unidades) 

Input 

Volume consumido (milhões de m3) Input 

Índice de Perda Input 

Funcionários Input 

População atendida (milhares de habitantes) Output 
Tabela 1 – Variáveis e Classificação 

 
 Os títulos das variáveis são auto-explicativos, exceto a variável Índice de Perda. Tal 
variável representa a perda de água referente à vazamentos (redes velhas) e ligações clandestina 
(roubo de água). Deve ser ressaltado que, para a aplicação da Análise por Envoltória de Dados, 
será utilizada a inversa desta variável, uma vez que o software compreende que quanto maiores 
os registros de uma variável, mais a mesma pode contribuir para o alcance da eficiência.  
 A Tabela 2 apresenta as correlações mais significativas entre as variáveis de input e 
output.  
 
 

 População atendida 

Ligações de água e esgoto 0,998 

Volume consumido 0,254 

Índice de perda -0,244 

Funcionários -,0814 

 

Tabela 2 – Coeficiente de correlação entre input e output 

 A escolha para compor o par inicial de input x output recaiu sobre Ligações de água e 
esgoto e População atendida. O modelo inicial foi baseado nessas duas variáveis.  
 Deve ser ressaltado que a utilização do coeficiente de correlação é umas das etapas do 
procedimento Stepwise para seleção de variáveis em Análise por Envoltória de Dados. A 
correlação indica a associação entre variáveis, podendo ser uma relação diretamente proporcional 
ou inversamente proporcional. No caso apresentado na Tabela 2, o crescimento da variável 
População atendida é acompanhado pelo crescimento das Ligações de água e esgoto. Para o caso 
da variável Índice de perda, há um crescimento inversamente proporcional. 

A Tabela 3 apresenta os resultados da análise para o modelo inicial e todas as etapas de 
inclusão de variáveis. 
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Variáveis Modelo Inicial 1ª Etapa 2ª Etapa Modelo Final 

Eficiência Média 88,06 94,15 97,73 99,34 
Desvio-padrão da eficiência 6,04 3,44 1,63 0,84 
Coeficiente de variação 0,07 0,04 0,02 0,01 
Variância 36,46 11,86 2,65 0,71 
Máximo 100,00 100,00 100,00 100,00 
Mediana 86,59 93,86 97,67 99,98 
Mínimo 80,89 88,83 94,87 97,83 
Períodos Eficientes 1,00 2,00 3,00 6,00 
Períodos com indicador < 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabela 3 – Resultados dos modelos DEA em todas as etapas. 

 
 O método adotado neste trabalho para definição dos pesos atribuídos às variáveis utiliza 
um modelo de regressão linear y = β0 + β1x1+ ... + βk + ε, onde os parâmetros β indicam a 
mudança esperada na variável dependente y por unidade adicionada à variável xi. Seguindo esse 
conceito, os parâmetros β representam as importâncias relativas de cada input na determinação do 
output y. 
 Para este caso, os estimadores β foram estimados por meio do método dos Mínimos 
Quadrados Ordinários (MQO) e assumiram os seguintes valores: β1 (Ligações de água e esgoto) 
= 0.5326932; β2 (Volume consumido) = 0.0311846; β3 (Índice de perda) = 0.0960777; β4 = 
(Funcionários) = 0.0008650 
 O teste F indicou que a regressão é válida a nível de significância menor que 1% (valor-p 
de 0,00000), isto é, é possível rejeitar a hipótese nula de que todos os coeficientes da regressão 
são iguais a zero, com esse nível de significância. O R2 indica que aproximadamente 99,1% da 
variação na População Atendida pode ser explicada pela variação nas variáveis independentes 
utilizadas na regressão.  Portanto, para a aplicação da análise por envoltória de dados, houve a 
ponderação das variáveis adotadas no modelo. 

O resultado da aplicação do modelo inicial acusou que, utilizando a amostra de 13 
períodos analisados, a eficiência média foi de 88,06%, sendo que apenas um período foi 
considerado eficiente e todos os demais períodos tiveram seus respectivos índices de eficiência 
acima de 50%. 

Para selecionar a próxima variável a entrar no modelo, calculou-se a correlação de cada 
variável que restou, com o escore de eficiência obtido no modelo, utilizando as duas variáveis 
selecionadas inicialmente. A variável deve ser incluída, considerando a maior correlação positiva 
para input ou a maior correlação negativa para output. Portanto, neste caso, a variável 
selecionada foi a de Volume Consumido. 

O resultado da aplicação deste modelo, com três variáveis (Ligações de água e esgoto, 
Volume consumido e População atendida) acusou que, utilizando a amostra de 13 períodos 
analisados, a eficiência média foi de 99,15%; 2 períodos foram considerados eficientes e nenhum 
banco obteve índice de eficiência abaixo de 50%.  
 Repetiu-se esse procedimento até o ponto de parada. Neste ponto o acréscimo na 
eficiência média, com a inclusão de outras variáveis, é mínimo. Dessa forma, o modelo final 
considerou as variáveis: 
Outputs: População Atendida 
Inputs: Ligações de água e esgoto, Volume consumido, Índice de Perda e Funcionários. 
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 Todas as variáveis, inicialmente propostas, constam no modelo final devido ao fato de 
todas elas possuírem contribuição direta para os resultados de eficiência encontrados por período. 
Os resultados do modelo final estão resumidos na Tabela 3, na última coluna. A eficiência média 
dos períodos atingiu 99,34% e em 6 anos a Sabesp foi classificada como eficiente. 
  
3.5 Análise dos Resultados 

A classificação dos períodos eficientes, por meio da utilização da Análise por Envoltória 
de Dados, dentre os 13 períodos avaliados é apresentada na Tabela 4. 

 

Períodos Classificação (%) 
2003 100 
1995 100 
2007 100 
2004 100 
2005 100 
2006 100 
2000 99,98 
2001 99,26 
1996 99,04 
1997 99,02 
2002 98,25 
1998 97,98 
1999 97,83 

 

Tabela 4 – Classificação dos períodos mais eficientes ( DEA) 

 
O que é considerado, neste tipo de análise, é a utilização dos recursos (inputs) para o 

alcance do produto (output). A eficiência refere-se à relação entre os resultados obtidos e os 
recursos empregados. Dessa forma, aspectos gerenciais (decisões de alocação de recursos) são 
mais relevantes do que o porte na análise DEA.  

O Gráfico 1 apresenta a evolução da eficiência da Sabesp, ao longo do tempo, a partir da 
Análise por Envoltória de Dados. 

 

 
Gráfico 1 – Evolução da eficiência da Sabesp 
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 Conforme é possível verificar, o período analisado é considerado bastante positivo, em 
relação à eficiência da Sabesp, já que a mesma oscilou entre cerca de 88% e 100%. No entanto, é 
possível constatar certa instabilidade na evolução do desempenho da empresa. No período de 
1996 à 1999 a Sabesp experimentou um decréscimo na eficiência; em 2000 obteve uma alta, 
alcançando cerca de 99,98% de eficiência; em 2001 e 2002, novamente, queda no índice de 
eficiência e, de 2003 em diante, alcançou 100% eficiência em todos os períodos. 
 Além disso, a partir dos resultados apresentados na Tabela 3 é possível verificar que a 
eficiência média da empresa Sabesp, ao longo do período analisado, foi de 88,06% à 99,34%. O 
primeiro índice refere-se ao cálculo da eficiência utilizando somente duas variáveis. Cada um dos 
resultados médios encontrados, do modelo inicial ao modelo final é relativo, sempre, à inclusão 
de mais uma variável para o cálculo da eficiência. 

É possível perceber que do modelo inicial, com a inclusão da variável Volume 
Consumido, houve um crescimento maior na eficiência média, do que os observados com a 
inclusão de outras variáveis. A variável em questão pode ser compreendida como a que mais 
contribui para o resultado de eficiência encontrado, ano a ano.  

A Figura 1, apresentada a seguir, indica alguns anos considerados menos eficientes e 
aponta as principais reduções, entre os inputs, necessárias para alcançar a eficiência. É possível 
perceber, novamente, a importância da variável Volume Consumido. 
 

 
Figura 1 – Potencial de melhoria de alguns períodos 

 
Na Figura 1, interface do software Frontier Analyst Professional,  a coluna “Target” 

indica uma meta passível de ser realizada, a partir dos dados disponíveis, que representa uma das 
combinações ótimas de recursos na obtenção de produtos. É possível perceber que nos anos 
apresentados, para que a Sabesp seja considerada eficiente, é necessário reduzir seus inputs. 
Ressalta-se que em todos os casos, as principais reduções dizem respeito às variáveis de Índice de 
Perda e Volume Consumido. Ambas estão associadas ao consumo ineficiente de água.  
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A variável Índice de Perdas está bastante relacionada ao desperdício de água. A variável 
Volume Consumido está, ainda mais, relacionada à ineficiência na utilização de água. Por meio 
dos dados, é possível perceber que há um consumo excessivo de água, em alguns anos, 
considerando as populações atendidas. Com isso, concluí-se que o consumo de água está sendo 
superior ao necessário.  

No entanto, devido ao fato de essas duas variáveis serem discricionárias, a redução das 
mesmas não está sob o controle da Sabesp. O que significa que a empresa em análise somente 
pode controlar as variáveis Número de ligações e Número de empregados para tornar-se mais 
eficiente. 
 O modelo utilizado para essa análise, com 5 variáveis, sendo quatro de inputs e uma de 
output é considerado adequado, uma vez que utiliza somente os dados disponíveis para calcular a 
eficiência da empresa, além de seguir os procedimentos de um método de seleção de variáveis 
reconhecido pela literatura DEA. 
 
4. Conclusão 

No presente artigo foi proposta avaliação da evolução da eficiência da Sabesp, com 
utilização da Análise por Envoltória de Dados. Essa técnica foi aplicada nos dados da referida 
empresa para o período de 1995 à 2007. Foi apresentada, também, a classificação obtida por esta 
análise. A utilização da DEA permitiu a análise dos fatores que mais contribuíram para o alcance 
da eficiência, assim como o conhecimento combinações ótimas entre inputs para os períodos 
classificados como eficientes.  

A análise DEA buscou a melhor combinação dos inputs, de forma a gerar maiores 
resultados, respeitando as diferentes escalas produtivas. Foram encontradas seis combinações 
ótimas. Uma combinação ótima significa que os recursos (inputs) foram otimizados, ou seja, 
foram mais bem utilizados para o resultado encontrado.  

Deve ser ressaltado que os resultados obtidos não se referem à eficiência de forma 
absoluta. Os períodos considerados eficientes, somente são assim classificados, dentre o grupo 
analisado. As combinações ótimas (de inputs para gerar outputs) representam as mais eficientes 
dentro do grupo. 
 A eficiência de cada ano foi mensurada a partir das variáveis propostas. Neste caso, a 
idéia de eficiência seria uma redução dos níveis de inputs, de forma a aumentar os outputs, ou 
seja, reduzir o número de ligações de água e esgoto, o número de funcionários, os índices de 
perdas e o consumo e, ainda assim, aumentar a população atendida. Parece algo fora da realidade, 
mas, conforme os resultados indicaram, é possível. 
 A Análise por Envoltória de Dados calcula a eficiência relativa, ou seja, dentre as 
observações analisadas, identifica aquela em que há a melhor utilização dos recursos para a 
obtenção dos resultados. Dessa forma, as metas, para aquelas observações que não são 
consideradas como eficientes, são baseadas naquela observação eficiente, que de fato ocorreu.  
 Com isso, é possível concluir que a Sabesp, em alguns períodos, obteve classificação 
máxima de eficiência. O que significa que nesses anos ela otimizou a utilização de seus recursos. 
Já em outros anos, embora o indicador de eficiência seja ainda bastante positivo, há, 
principalmente, indicações de que, tanto o consumo quanto o índice de perda, estão elevados, 
dada as respectivas populações atendidas.  

Em um primeiro momento significa dizer que está havendo desperdício de água, 
conforme os resultados da análise apontam. Em seguida, é possível concluir que a água, em 
alguns anos, teve seu consumo subutilizado. Houve um consumo excessivo para atender a mesma 
população, as pessoas consumiram mais águas para realizar as mesmas tarefas.  

A água, devido aos fatores apontados no início deste trabalho, deve ser utilizada de forma 
mais racional possível, uma vez que há o risco de, no futuro, tal recurso não ser suficiente para 
atender a demanda. Embora as reduções propostas, tanto no índice de perdas, como no consumo 
da Sabesp sejam pequenas, cabe ressaltar que em montante, são muito significativas e que a 
persistência dessa má utilização dos recursos pode prejudicar a oferta de água, em um espaço de 
tempo considerado pequeno. 
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