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Os trechos abaixo foram alterados na Nota Técnica CRFEF 40/2016 em 07/12/2016. Cabe 

ressaltar que os erros não tiveram impacto na metodologia descrita.  
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e) Nível mínimo de hidrometração = 
70%. 
 
Além disso, prevê-se três adequações, 
com a finalidade de manter a 
comparabilidade entre os prestadores: 

e) Nível mínimo de hidrometração = 
70%; 
f)  Exclusão da Copasa Serviços de 
Saneamento Integrado do Norte e 
Nordeste de Minas Gerais S/A 
(Copanor) da base de dados, pelo fato 
da prestadora ser subsidiária da 
Copasa. 
 
Além disso, prevê-se três adequações, 
com a finalidade de manter a 
comparabilidade entre os prestadores: 
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A seção seguinte informa as variáveis 
escolhidas. A base de dados utilizada 
neste trabalho será disponibilizada no 
site da Arsae, no endereço da 
Audiência Pública 13/2016. 

A seção seguinte informa as variáveis 
escolhidas. Para aferição da estimativa 
de eficiência, foram utilizadas as 
médias dos três anos de informações, 
tanto para as variáveis produto quanto 
insumo.  
 
A base de dados utilizada neste 
trabalho será disponibilizada no site da 
Arsae, no endereço da Audiência 
Pública 13/2016. 
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A literatura sobre o DEA tem avançado 
muito nos últimos anos e muitos destes 
problemas já podem ser resolvidos 
(SIMAR & WILSON, 2014). Inferência 
estatística pode ser realizada com a 
utilização de técnicas de Bootstrap. 

A literatura sobre o DEA tem avançado 
muito nos últimos anos e muitos destes 
problemas já podem ser resolvidos (SIMAR 
& WILSON, 2014). Inferência estatística 
pode ser realizada com a utilização de 
técnicas de Bootstrap1. 
 
1.Bootstrap é um método estatístico, 
utilizando computação, com o objetivo de 
calcular a acurácia de uma estatística 
estimada. A ideia básica do bootstap é 
criar uma amostra com reposição de uma 
base de dados com o mesmo número de 
observações, criando um conjunto de 
dados aleatórios. Este processo é 
realizado diversas vezes criando uma 
amostra de replicantes. Baseada nesta 
amostra pode-se analisar a distribuição da 
estatística em questão. 
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