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RESUMO
Este artigo objetiva apresentar um estudo estatístico, com desenvolvimento teórico e exemplos
práticos de aplicação, para a extrapolação do percentual de sobrepreço encontrado numa amostra
de itens para o valor total do orçamento de um edital ou contrato de obra pública, com nível de
confiança pré-estabelecido. Do mesmo modo, formular parâmetros para o estabelecimento de um
critério de aceitabilidade de sobrepreço.
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1. INTRODUÇÃO
A análise de preços a partir dos orçamentos estimativos constantes dos editais e dos contratos
administrativos constitui um dos principais procedimentos de auditoria aplicáveis nas fiscalizações
de obras públicas. Não é por acaso que irregularidades envolvendo sobrepreço e superfaturamento
em editais e contratos estão entre as mais usuais nas auditorias de obras, ocasionando graves
prejuízos ao erário.
Uma técnica usualmente empregada para se analisar o orçamento consiste na aplicação do
método da Curva ABC, baseado no Princípio de Pareto, em que os serviços são ordenados de forma
decrescente de acordo com a sua participação relativa no valor total contratado. A faixa A da curva
ABC contempla os itens mais significativos em termos de valor relativo contratado, cuja análise
poderá apontar o sobrepreço do orçamento. Dessa forma, o método permite concentrar a análise de
preços em poucos itens de maior materialidade, otimizando-se os esforços e o tempo a serem nela
despendidos.
No entanto, a aplicação pura e simples do método da Curva ABC somente possibilita afirmar
que o sobrepreço encontrado é um percentual dado em relação ao valor da amostra analisada, nada
se podendo inferir quanto ao sobrepreço em relação ao valor total contratado, porquanto o valor do
sobrepreço remanescente das partes B e C da curva, bem como dos itens da parte A cujos preços
referenciais são de complexa ou impossível obtenção, não é conhecido e, consequentemente, o
sobrepreço total do contrato.
Para suprir essa lacuna, a estatística inferencial constitui uma ferramenta bastante confiável para
estimar com razoável grau de precisão o sobrepreço do contrato a partir dos sobrepreços coletados
de uma amostra de itens orçamentários, utilizando-se de alguns de seus conhecidos conceitos, como
os de média e desvio padrão amostrais, margem de erro, intervalo de confiança e o enunciado do
teorema do limite central. Assim, ao estimar, com métodos estatísticos, o sobrepreço de um contrato
a partir da análise de uma amostra de itens, é possível concluir pela existência de indícios de
irregularidades decorrentes de preços excessivos frente aos de mercado tomando-se por referência o

XIV Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – Cuiabá/MT, 2011

valor total contratado ao invés do valor amostral, o que poderá ser de grande utilidade para fins
apuratórios e de formação de evidências de sobrepreço nas fiscalizações de obras públicas.
Ademais, os sobrepreços estimados estatisticamente permitem que se estabeleça um critério de
aceitabilidade de sobrepreço, num outro possível desdobramento dos resultados obtidos.
Embora nenhuma estatística possibilite absoluta certeza quanto aos seus resultados, suas
estimativas, se adequadamente interpretadas e utilizadas, conduzem a um elevado grau de confiança
quanto à variável ou característica da população que se pretende conhecer, a qual, no presente caso,
corresponde ao sobrepreço global do contrato ou edital analisado, sobretudo tendo-se em vista que,
de forma determinística, dificilmente seria o sobrepreço obtido por meio de uma análise completa
de preços envolvendo todos os itens de um contrato, o que se revela inviável do ponto de vista
prático em diversas situações concretas nas quais os orçamentos são compostos de muitos itens.
O artigo está estruturado conforme segue. No tópico 2, apresentar-se-ão os aspectos teóricos do
estudo estatístico proposto para estimativa do sobrepreço a partir de uma amostra. No tópico 3,
apresentar-se-ão dois exemplos de aplicação do estudo. No tópico 4, discutir-se-ão algumas
influências paramétricas do estudo e como estabelecer um critério de aceitabilidade de sobrepreço a
partir dele. No tópico 5, serão apresentadas as conclusões finais.
2. ESTUDO ESTATÍSTICO PARA ESTIMATIVA DO SOBREPREÇO A PARTIR DE UMA
AMOSTRA
Neste tópico, serão apresentados os fundamentos do procedimento estatístico que permitirá
estimar o sobrepreço de um orçamento completo a partir da análise dos itens de serviço de uma
amostra retirada dele, para um dado grau de confiança. Antes, porém, far-se-á um breve comentário
sobre como se calcula o percentual de sobrepreço a partir de uma amostra de um orçamento.
Na análise de preços de obras públicas, normalmente são comparados, para cada item de serviço
do orçamento, os preços orçados/contratados com os preços admitidos como referenciais de
mercado ou paradigmas, para a obtenção do sobrepreço global do contrato. A comparação é feita
entre preços unitários de cada serviço, composto da soma do custo unitário com o BDI associado.
O sobrepreço é encontrado, usualmente, para uma amostra de itens do contrato escolhidos entre
aqueles com maior materialidade de valor, por meio, por exemplo, do método da Curva ABC, para
efeito de comparação dos preços unitários orçados/contratados e paradigmas. A análise assim
procedida possibilita que um percentual elevado do valor total do contrato tenha seu preço analisado
a partir de um número relativamente pequeno de itens de serviço, exatamente os de maior
significância relativa de valor.
O percentual do valor contratado analisado pelo método da Curva ABC poderá variar bastante a
depender do orçamento. Assim, em um contrato com 500 itens, por exemplo, se selecionados os 50
mais relevantes da parte A da Curva ABC, eles podem representar, por exemplo, menos de 50% do
valor total contratado. Para um outro contrato com o mesmo número de itens, poderia ocorrer de os
10 itens mais relevantes corresponderem a 80% do valor total, evidenciando uma forte diferença.
Outros fatores influenciam no percentual final analisado, como a ausência de referências de custos
de mercado confiáveis para fins de comparação com alguns serviços contratados constantes da parte
A da curva e a falta de detalhamento das composições de custo unitário de outros serviços que
acabam impossibilitando sua análise.
O sobrepreço assim obtido é um sobrepreço amostral e não do orçamento completo. Seu
percentual pode ser calculado e informado tanto em relação ao valor de referência da amostra
analisada quanto do valor total contratado correspondente a ela. Por exemplo, para um contrato de
50 milhões de reais com sobrepreço quantificado em 5 milhões de reais sobre uma amostra de itens
correspondente a 70% do valor contratado, ou seja, 35 milhões de reais, pode-se afirmar que o
percentual de sobrepreço apurado corresponde a 16,67% do valor de referência da amostra,
lembrando que, nesse caso, o valor de referência da amostra corresponde a 30 milhões de reais (35
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milhões do valor da amostra – 5 milhões de sobrepreço nela encontrado).
O sobrepreço apurado na Curva ABC é um valor de natureza determinística, obtido por meio de
comparação direta entre preços orçados e referenciais. Para situações em que o percentual relativo
da amostra analisada é pequeno ou insuficiente para que se chegue a uma conclusão segura sobre a
materialidade do sobrepreço global do contrato, as análises acabam restando muitas vezes
prejudicadas ou inconclusivas, diminuindo a efetividade do controle devido à ausência de
evidências suficientes que possam indicar haver indícios de sobrepreço com materialidade
relevante, fato que poderia ser mitigado por meio da aplicação de uma metodologia estatística
adequada sobre os dados amostrais de sobrepreço.
Por exemplo, um contrato que tenha apenas 20% ou 30% de seu valor analisado a partir dos
itens da amostra selecionada pode não vir a apresentar um sobrepreço materialmente relevante em
relação ao valor total contratado, embora possa ser significativo em relação à diminuta amostra
analisada. Nesse caso, pode-se concluir prematuramente pela ausência de irregularidade, quando a
aplicação de uma consistente metodologia estatística poderia mostrar um sobrepreço estimado bem
mais relevante em relação ao valor total contratado do que o inicialmente admitido. Cite-se, para
ilustrar, o Acórdão 2.033/2011- Plenário – TCU, em que essa situação foi presenciada.
Feitas as considerações precedentes, passa-se à descrição teórica do estudo estatístico para
estimativa do sobrepreço a partir de um amostra. Inicialmente recorre-se aos conceitos básicos da
estatística descritiva e inferencial, transcritos a seguir.
- População: Grupo de indivíduos que se pretende estudar ou conhecer alguma de suas
características.
- Amostra: Grupo de alguns indivíduos selecionado de uma população.
- Média: Medida de tendência central de uma amostra ou população, obtida somando-se os dados de
uma amostra ou de um censo e dividindo-se a soma obtida pelo número de indivíduos pesquisados
ou da polulação (média aritmética) ou ponderados por algum fator (média ponderada).
- Desvio Padrão: Medida de variabilidade entre os números de um conjunto de dados amostrais ou
populacionais.
- Distribuição Normal: Distribuição estatística utilizada para descrever uma série de fenômenos
físicos e financeiros no âmbito da estatística inferencial. A função densidade de probabilidade da
distribuição
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sendo !! e !! o conjunto de dados populacional e amostral, respectivamente, lembrando-se que !
pode representar tanto o tamanho da população quanto da amostra, a depender da fórmula utilizada.
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O dado que nos interessa é o sobrepreço unitário de cada item do orçamento a ser analisado, ou
seja, a diferença entre o preço orçado/contratado e o paradigma. A população constitui-se dos itens
de serviço do orçamento, podendo ele ser o completo ou a sua parte não analisada, enquanto a
amostra é constituída daqueles itens selecionados aleatoriamente da população. Serão utilizados as
médias e os desvios padrão amostrais, porquanto as variáveis populacionais são desconhecidas.
De fundamental importância na estatística e no presente estudo é o chamado Teorema do Limite
Central. O teorema afirma que, para grandes amostras, a distribuição das médias amostrais
tenderá à distribuição normal com o aumento do tamanho da amostra, para qualquer que
seja a distribuição da variável de interesse. Assim, a distribuição de todas as médias amostrais, !,
é aproximadamente normal para tamanhos amostrais suficientemente grandes. Tomando-se
diferentes amostras de uma mesma população e para cada uma delas calculando-se a média
amostral, o resultado de todas essas médias terá uma distribuição normal, inclusive com média
(dessa distribuição) igual à média populacional ! desconhecida.
Outro importante resultado do teorema diz que o erro padrão das médias amostrais cuja
!
distribuição é normal, conforme visto acima, pode ser calculado como !, ou seja, é diretamente
proporcional ao desvio padrão da população (desconhecido) e inversamente proporcional à !. O
erro padrão tem um conceito semelhante ao do desvio padrão. Ambos se referem a medidas de
variabilidade típicas da distribuição normal. Enquanto o desvio padrão é calculado com base na
média e nos dados com a característica que se quer conhecer da população ou da amostra, o erro
padrão representa a medida de variabilidade das médias amostrais desses mesmos dados. O valor do
erro padrão costuma ser bem menor que o do desvio padrão.
O teorema do limite central afirma que, independentemente da distribuição original dos dados
amostrais, se normal ou não, a distribuição das médias amostrais será sempre muito próxima da
distribuição normal, desde que o tamanho da amostra seja grande o suficiente (mínimo de 30
elementos, de acordo com as referências bibliográficas), para que o teorema tenha boa
aplicabilidade.
Ao analisar um orçamento, temos um conjunto de itens para os quais são conhecidos os
sobrepreços unitários (curva ABC) de forma determinística. Para os itens não analisados do
orçamento, é possível, aleatoriamente, selecionar uma amostra deles e obter a média e o desvio
padrão dos sobrepreços unitários dos itens dessa amostra ponderados pelo percentual de cada um
deles em relação ao valor total contratado. Observe-se que como os pesos de cada item da amostra
em relação ao valor do contrato são diferentes, deve-se trabalhar com a média e o desvio padrão
ponderados dos sobrepreços unitários para aplicar o teorema do limite central.
Conhecendo-se essas variáveis estatísticas, pretende-se estimar a média de sobrepreço dos itens
do orçamento não analisados pela Curva ABC (população). Para tanto, utilizar-se-á do conceito de
margem de erro, que é o valor que somado ou subtraído aos resultados amostrais, permite inferir
dados da população que a amostra representa.
A margem de erro é calculada a partir do erro padrão e do nível de precisão que se deseja para
os resultados da população a serem estimados. Para tanto, utiliza-se o valor Z da distribuição
!!!
normal padrão (! = ! , para um ! qualquer), que representa o nível de credibilidade selecionado
(por exemplo, 1,64 para 90% de precisão da curva normal, 1,96 para 95% e 2,58 para 99%). Como
se verá mais adiante, a margem de erro possibilita concluir, por exemplo, que a média dos
sobrepreços unitários de um contrato é de 20% (+/-) 3,5%, para um grau de confiabilidade de 95%.
A figura abaixo ilustra o significado do valor Z nos gráficos da distribuição normal padrão.
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Figura 1 – Valor Z para dois diferentes níveis de confiança

Sendo desconhecido o desvio padrão da população ! (lembrando que nem a média nem o
desvio padrão da parte do orçamento não analisada são conhecidos), a fórmula do erro padrão pode
ser apropriadamente estimada, segundo a teoria estatística, usando o desvio padrão amostral !, de
!
tal forma a resultar !. A partir do erro padrão assim calculado, a margem de erro é encontrada
multiplicando seu valor pelo valor Z escolhido da distribuição normal padronizada. Por exemplo,
admitindo-se um nível de confiança ou credibilidade de 95% para a margem de erro, ela seria dada
!
!
como !  !   ! = !, !"  !   !.
Portanto é possível, a partir da amostra de itens selecionados para análise do sobrepreço,
calcular a média e o desvio padrão ponderados dos valores dos sobrepreços unitários encontrados
(dados amostrais) e, definindo-se na sequência um dado nível de confiança (95%, por exemplo),
chegar à correspondente margem de erro utilizando-se as fórmulas expostas acima. Com esses
resultados, é possível afirmar que, com dado nível de confiabilidade, o sobrepreço médio dos itens
do orçamento não analisados pela Curva ABC é igual ao sobrepreço médio amostral !, com uma
!
margem de erro de (+/-) !  !   !.
Uma estatística que vem acompanhada de uma margem de erro, como a acima, é chamada de
intervalo de confiança. Quanto mais estreito o intervalo de confiança, melhores e mais precisos são
!
os resultados. A expressão do parágrafo acima, ! ± !  !   !, delimita os extremos de um intervalo de

confiança. Três fatores afetam sua largura: o nível de confiança (retirado do valor Z da distribuição
normal padrão), o tamanho da amostra e a variabilidade dos dados amostrais.
A aplicação imediata do intervalo de confiança ao caso em estudo é que poderemos afirmar,
com dado percentual de confiança, que o sobrepreço médio dos itens da parcela do orçamento não
analisada de uma obra estará entre o menor e o maior valor correspondentes aos extremos do
intervalo de confiança calculado. Para tanto, os seguintes passos devem ser seguidos:
- Determinar o nível de confiança desejado e encontrar o correspondente valor Z da distribuição
normal padrão (por exemplo, 1,64 para 90%, 1,96 para 95% e 2,58 para 99% de precisão).
- Encontrar a média dos sobrepreços unitários ponderada pelos respectivos percentuais em relação
ao valor contratado dos itens (selecionados aleatoriamente entre os itens não analisados) e o desvio
padrão ponderado da amostra.
- Obter a margem de erro multiplicando Z por ! e dividindo pela !.
- Somar e subtrair a margem de erro da média amostral !, obtendo-se o intervalo de confiança.
Afirma-se, portanto, que existe uma probabilidade, dada pela margem definida, de que o
intervalo de confiança encontrado represente adequadamente a média dos sobrepreços unitários de
um dado orçamento ou parte dele (população). Ou seja, na quantidade de vezes equivalente ao
percentual da margem definida em que o processo for aplicado, o intervalo de confiança obtido irá
capturar corretamente, dentro de seus limites, a média dos sobrepreços unitários dos itens do
orçamento.
Para fins de aplicabilidade do estudo estatístico descrito neste tópico, a amostra deve ter pelo
menos 30 itens selecionados. Para amostras com número menor de itens, as curvas teriam de ser
adaptadas para uma distribuição do tipo t de Student ao invés da normal. Igualmente, na análise do
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sobrepreço, interessa-nos tomar como referência o limite inferior do intervalo de confiança e dizer
que o sobrepreço médio do orçamento encontra-se acima dele, por força do conservadorismo da
análise, conforme será visto nos exemplos do próximo tópico.
Duas considerações finais merecem destaque. Primeiro, para fins de estimativa do sobrepreço da
parte do orçamento não analisada, conforme o estudo deste tópico, partiu-se do cálculo da média
ponderada dos sobrepreços unitários dos itens da amostra considerando como fator ponderador o
peso relativo de cada um deles em relação ao valor total contratado. Assim deve ser feito pois os
pesos dos itens de um orçamento são distintos e as variáveis estatísticas devem levar em
consideração esse fator de ponderação. O mesmo raciocínio se aplica ao cálculo do desvio padrão
amostral.
Segundo, uma das características da estatística inferencial é supor que os dados amostrais são
obtidos da população de forma aleatória. Portanto, a forma correta de se proceder é selecionar
aleatoriamente entre todos os itens não analisados do contrato aqueles que irão constituir a amostra.
Embora essa seja a situação ideal e desejável, pode se tornar inviável se a análise dos sobrepreços
unitários adicional que tiver que ser feita sobre os itens da amostra se revelar muito onerosa, uma
vez que deverá somar esforços à já necessária análise dos itens principais da Curva ABC.
Nesse caso, embora haja limitações, pode-se recorrer ao uso de amostras ditas não
probabilísticas, aceitáveis em muitas situações práticas de cálculos estatísticos, que, por
simplicidade, no caso em estudo, seria uma amostra constituída pelos próprios itens analisados da
Curva ABC, especialmente se forem levadas em conta que a ordenação de itens que decorre da
montagem da Curva ABC não sofre interferências de escolha pessoal direta que viciem sua seleção
e que a variável da população objeto de estimação é o sobrepreço unitário dos itens, os quais têm a
mesma ordem de grandeza independentemente de pertencerem ou não à parte A da Curva ABC. O
segundo exemplo do tópico 3 discutirá melhor esta alternativa.
3. EXEMPLOS PRÁTICOS DE APLICAÇÃO DO ESTUDO ESTATÍSTICO DE
SOBREPREÇO
Neste tópico, serão desenvolvidos dois exemplos práticos de aplicação do estudo estatístico
apresentado no tópico anterior. Os dados são de orçamentos fictícios.
Comecemos pelo primeiro. Suponha um contrato com valor global de R$ 50.000.000,00 cujo
orçamento contemple 200 itens de serviço. Cada item possui, individualmente, seus quantitativos e
seus correpondentes preços unitários contratados, os quais não são relevantes conhecer na presente
análise. Suponha que seja elaborada uma Curva ABC dos itens deste contrato e que os 20 itens mais
relevantes do orçamento (parte A da curva) representem 50% de seu valor. Suponha ainda que estes
20 itens tenham sido analisados resultando num sobrepreço somado de R$ 2.000.000,00.
Considere que dos 180 itens não analisados do contrato, tenham sido escolhidos 30 itens por um
processo de amostragem aleatória. A Tabela 1 abaixo apresenta os dados a eles correspondentes.
Item Coluna	
  1

Coluna	
  2

Item Coluna	
  1

Coluna	
  2

Item Coluna	
  1

Coluna	
  2 Item Coluna	
  1

Coluna	
  2 Item Coluna	
  1

Coluna	
  2

1

0,32%

10,00%

7

0,30%

9,00%

13

0,09%

14,00%

19

0,13%

2,00%

25

0,39%

8,00%

2

0,24%

15,00%

8

0,21%

8,00%

14

0,07%

6,00%

20

0,55%

8,00%

26

0,25%

21,00%

3

0,26%

6,00%

9

0,44%

1,00%

15

0,61%

7,00%

21

0,20%

5,00%

27

0,22%

11,00%

4

0,28%

25,00%

10

0,41%

9,00%

16

0,23%

22,00%

22

0,16%

14,00%

28

0,30%

10,00%

5

0,45%

5,00%

11

0,11%

12,00%

17

0,29%

16,00%

23

0,14%

1,00%

29

0,27%

7,00%

6

0,12%

18,00%

12

0,28%

2,00%

18

0,24%

7,00%

24

0,35%

0,00%

30

0,23%

6,00%
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  em	
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  do	
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  Coluna	
  2 	
  -‐	
  Percentual	
  de	
  s obrepreço	
  do	
  i tem	
  em	
  r elação	
  a o	
  s eu	
  valor.

Tabela 1 - Dados dos itens da amostra retirada da parcela não analisada do contrato

A soma dos valores da Coluna 1 é de 8,14%. Este é o percentual do valor global do contrato
correspondente à amostra. Como a amostra está sendo tomada da parcela não analisada do contrato,
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que corresponde a 50% de seu valor, pode-se dizer que ela corresponde a 16,28% do valor não
analisado do orçamento. A Coluna 2 apresenta os sobrepreços unitários de cada item em relação ao
seu preço ou valor contratado.
A média ponderada dos 30 valores de sobrepreço unitário da amostra será calculada utilizandose a fórmula descrita no tópico 2. Assim, calculando-se a média dos percentuais de sobrepreço
unitário dos itens da amostra (Coluna 2) ponderada pelos percentuais de cada um deles em relação
ao valor do orçamento (Coluna 1), chega-se no valor ! = !, !"%. Calculando-se o desvio padrão
ponderado conforme também definido no tópico 2, tem-se ! = !, !"%. Adotando-se um nível de
!
confiança de 95%, ou seja, um valor Z de 1,96, a margem de erro, dada pela fórmula !  !   ! =
!,!"%

!, !"  !   !" , resulta em 2,15%.
Com esses resultados, o intervalo de confiança é obtido somando-se e subtraindo-se a margem
de erro do valor médio amostral ! = !, !"%, resultando no intervalo de 6,77% a 11,07%. Pode-se
afirmar, portanto, que com 95% de confiança o valor médio dos sobrepreços unitários de todos os
itens não analisados do orçamento está entre 6,77% e 11,07%.
Para estimar de forma conservadora o sobrepreço da parcela de 50% do contrato não analisada,
toma-se o limite inferior do intervalo de confiança de 6,77%, por resultar o menor sobrepreço.
Portanto, o sobrepreço estimado da parcela não analisada será de R$ 1.692.500,00 (6,77% x R$
25.000.000,00 do contrato não analisado). Esse valor, estimado com intervalo de confiança para os
50% do orçamento não analisados (população da inferência estatística), somado aos R$
2.000.000,00 obtidos da análise da parte A da Curva ABC, que possui natureza determinística,
porquanto obtido pela comparação direta de preços contratados com preços referenciais, resulta no
sobrepreço global de R$ 3.692.500,00, ou de 7,39% do valor total contratado.
Note que o percentual estimado de sobrepreço de 6,77% foi obtido considerando-se nos cálculos
todos os percentuais da amostra em relação aos valores contratados dos itens (Coluna 2). Os
cálculos estatísticos devem ser feitos sempre com os percentuais calculados dessa forma. Caso
queiramos conhecer o percentual de sobrepreço obtido em relação ao preço de referência, %!! ,
! !!
devemos aplicar a fórmula !! ! = %!! , onde !! é o preço total da parcela não analisada e !! o
!

preço de referência relativo à essa mesma parcela.
Fazendo-se os cálculos, o valor de !! é diretamente obtido subtraindo-se !! do valor do
sobrepreço encontrado, resultando, para o exemplo, em R$ 23.307.500,00. Aplicando-se a fórmula
acima aos dados conhecidos, obtém-se %!! = !, !"%. Caso façamos o mesmo cálculo agora em
relação ao sobrepreço contratual global, admitindo-se !! = R$ 50.000.000,00 e !! = !! - R$
3.692.500,00 = R$ 46.307.500,00, aplicando-se a mesma fórmula, obtém-se um percentual de
sobrepreço de 7,97% em relação ao preço de referência do contrato.
Por fim, cabe esclarecer que, neste primeiro exemplo, os itens da amostra foram obtidos
aleatoriamente entre aqueles da parcela não analisada do contrato. Portanto, tal parcela foi
identificada como a população para a qual foi estimada a média dos sobrepreços unitários pelo
intervalo de confiança. Daí decorre a possibilidade de se somar diretamente a parcela determinística
de sobrepreço encontrado para a parte A da Curva ABC ao valor estatisticamente estimado para a
parcela não analisada, de forma a se obter a estimativa de sobrepreço global do contrato. No
próximo exemplo, a metodologia de cálculo será um pouco distinta.
Passemos a ele. Agora será considerada como amostra não mais o conjunto de itens
aleatoriamente escolhidos da parcela não analisada do contrato, mas sim o conjunto dos itens da
parte A da Curva ABC analisados do orçamento. Embora esta seja uma amostra não probabilística,
pode ela vir a ser utilizada observadas as devidas limitações e ressalvas, conforme já explanado ao
final do tópico 2.
Suponha um contrato com valor global de R$ 100.000.000,00 cujo orçamento contemple 200
itens de serviço. Do mesmo modo que no primeiro exemplo, cada item possui, individualmente,
seus quantitativos e seus correpondentes preços unitários contratados. Suponha que seja elaborada

XIV Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – Cuiabá/MT, 2011

uma Curva ABC dos itens deste contrato e que os 30 itens mais relevantes do orçamento (parte A da
curva) representem 70% de seu valor.
Dois conjuntos distintos de dados serão considerados individualmente na análise deste exemplo.
Na Tabela 2, para os 30 itens citados, são apresentadas quatro colunas contendo: os valores
percentuais de cada item em relação ao valor total contratado, os percentuais de sobrepreço unitário
de cada item em relação aos seus referenciais de mercado, os valores nominais de sobrepreço de
cada item e os percentuais de sobrepreço unitário de cada item em relação aos seus próprios preços.
Conforme será visto mais adiante, os resultados da situação 1 serão confrontados com os da
situação 2 para mostrar a influência da maior ou menor dispersão dos sobrepreços unitários em
relação à média ponderada amostral no valor do desvio padrão ! e, consequentemente, na amplitude
do intervalo de confiança e na estimativa do sobrepreço.
Para se obter o preço de referência !! de cada item e a partir dele o seu correspondente
! !!
sobrepreço nominal (quarta e sétima colunas da Tabela 2), aplicou-se a fórmula !! ! = %!! já
!

comentada, fazendo-se !! o preço contratado do item. Já os percentuais de sobrepreço dos itens em
relação aos seus valores orçados (quinta e oitava colunas) foram obtidos dividindo-se os
sobrepreços nominais anteriores pelo respectivos valores contratados.
Inicia-se a análise pela situação 1. O sobrepreço da amostra, conforme a Tabela 2, é de R$
7.850.402,82, correspondente a 11,21% do seu valor de R$ 70.000.000,00 ou 12,63% do seu valor
referencial. Este sobrepreço é determinístico, haja vista ter sido calculado com base em comparação
direta de preços contratados e referenciais. Aplicando-se o estudo estatístico do tópico 2, pretendese estimar o sobrepreço do orçamento completo do contrato a partir dos dados da amostra de itens
analisados da Curva ABC. Observe que agora a população é constituída de todos os itens do
contrato (100% dele), e a amostra de todos os itens analisados da parte A da Curva ABC,
diferentemente do primeiro exemplo, em que a população e a amostra continham apenas itens da
parcela não analisada do orçamento.
Calculando-se a média dos percentuais de sobrepreço unitário dos itens da amostra (terceira
coluna da situação 1) ponderada pelos percentuais de cada um em relação ao valor contratado
(segunda coluna da tabela), chega-se no valor ! = !!, !"%, conforme de fato esperado, porquanto
a média ponderada deve corresponder exatamente ao sobrepreço da amostra em relação ao valor
contratado que a ela corresponde. Ressalte-se que os valores negativos de subpreço devem entrar no
cálculo da média ponderada. Calculando-se o desvio padrão ponderado, conforme o tópico 2, temse ! = !, !"%. Adotando-se um nível de confiança de 95%, ou seja, um valor Z de 1,96, a margem
!
!,!"%
de erro, dada pela fórmula !  !   ! = !, !"  !   !" , resulta em 2,43%.

Somando-se e subtraindo-se a margem de erro do valor médio amostral ! = !!, !"%, resulta o
intervalo de confiança de 8,78% a 13,64%. Assim, pode-se afirmar que, com 95% de confiança, o
valor médio dos sobrepreços unitários de todos os itens do orçamento está entre 8,78% a 13,64%.
Para estimar de forma conservadora o sobrepreço do contrato, toma-se o limite inferior do
intervalo de confiança de 8,78%. Este percentual, aplicado à parcela não analisada do contrato, de
R$ 30.000.000,00, resulta num sobrepreço estimado de R$ 2.634.000,00 referente a ela. Somandose este valor ao sobrepreço determinístico de R$ 7.850.402,82 da parcela analisada do contrato
chega-se ao sobrepreço estimado global do contrato de R$ 10.484.402,82, ou 10,48% de seu valor
total. Conforme de fato esperado, ao se utilizar o limite inferior do intervalo de confiança, o
sobrepreço de 11,21% da amostra em relação ao valor que ela representa caiu para 10,48% se
tomado o sobrepreço do contrato em relação ao valor que ele representa. Calculando-se em relação
ao valor de referência do contrato, o percentual global é de 11,71%.
No exemplo anterior, o sobrepreço determinístico foi diretamente somado àquele estimado
sobre a parcela não analisada do contrato, que por sua vez constituía a população de itens da qual
foi retirada a amostra, para que se chegasse à estimativa do sobrepreço global. Neste segundo
exemplo, a amostra foi constituída dos próprios itens analisados da Curva ABC, sendo que se
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admitiu incidir o percentual encontrado pelo intervalo de confiança sobre a parcela não analisada do
contrato e não sobre o orçamento completo, haja vista que o valor do sobrepreço da parcela
analisada já fora determinado pela análise comparativa de preços dos itens de serviço que a
compõem, não cabendo, portanto, inferências estatísticas sobre tal parcela.
Assim, a análise estatística empreendida permitiu validar, com 95% de confiança, o sobrepreço
dos itens efetivamente analisados da Curva ABC, inclusive aumentando-o para efeito de
evidenciação da irregularidade decorrente de preços excessivos. O mesmo resultado, conforme será
discutido no tópico 4, poderá ser utilizado como critério de aceitabilidade de sobrepreço.
Situação	
  1
Situação	
  2
Valor	
  percentual	
  do	
  
Percentual	
  de	
  
Percentual	
  de	
  
Percentual	
  de	
  
Percentual	
  de	
  
Valor	
  do	
  
Valor	
  do	
  
item	
  em	
  r elação	
  a o	
   sobrepreço	
  do	
  i tem	
  
sobrepreço	
  do	
  i tem	
   sobrepreço	
  do	
  i tem	
  
sobrepreço	
  do	
  i tem	
  
Item
sobrepreço	
  
sobrepreço	
  
valor	
  do	
  orçamento	
   em	
  r elação	
  a o	
  s eu	
  
em	
  r elação	
  a o	
  s eu	
   em	
  r elação	
  a o	
  s eu	
  
em	
  r elação	
  a o	
  s eu	
  
(R$)
(R$)
contratado
valor	
  r eferencial
valor	
  c ontratado valor	
  r eferencial
valor	
  c ontratado
1
10,00%
16,00%
1.379.310,34
13,79%
96,00%
4.897.959,18
48,98%
2

7,00%

18,00%

1.067.796,61

15,25%

18,00%

1.067.796,61

15,25%

3

6,00%

25,00%

1.200.000,00

20,00%

25,00%

1.200.000,00

20,00%

4

5,50%

10,00%

500.000,00

9,09%

40,00%

1.571.428,57

28,57%

5

5,00%

23,00%

934.959,35

18,70%

23,00%

934.959,35

18,70%

6

4,00%

-‐1,00%

-‐40.404,04

-‐1,01%

-‐41,00%

-‐2.779.661,02

-‐69,49%

7

3,50%

15,00%

456.521,74

13,04%

15,00%

456.521,74

13,04%

8

3,00%

6,00%

169.811,32

5,66%

6,00%

169.811,32

5,66%

9

2,70%

11,00%

267.567,57

9,91%

11,00%

267.567,57

9,91%

10

2,40%

17,00%

348.717,95

14,53%

17,00%

348.717,95

14,53%

11

2,20%

7,00%

143.925,23

6,54%

7,00%

143.925,23

6,54%

12

2,10%

-‐5,00%

-‐110.526,32

-‐5,26%

-‐5,00%

-‐110.526,32

-‐5,26%

13

1,90%

-‐2,00%

-‐38.775,51

-‐2,04%

-‐42,00%

-‐1.375.862,07

-‐72,41%

14

1,80%

17,00%

261.538,46

14,53%

17,00%

261.538,46

14,53%

15

1,70%

19,00%

271.428,57

15,97%

19,00%

271.428,57

15,97%

16

1,60%

22,00%

288.524,59

18,03%

22,00%

288.524,59

18,03%

17

1,50%

11,00%

148.648,65

9,91%

11,00%

148.648,65

9,91%

18

1,20%

-‐2,00%

-‐24.489,80

-‐2,04%

-‐42,00%

-‐868.965,52

-‐72,41%

19

1,00%

6,00%

56.603,77

5,66%

6,00%

56.603,77

5,66%

20

0,90%

10,00%

81.818,18

9,09%

10,00%

81.818,18

9,09%

21

0,80%

3,00%

23.300,97

2,91%

3,00%

23.300,97

2,91%

22

0,70%

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

23

0,60%

10,00%

54.545,45

9,09%

10,00%

54.545,45

9,09%

24

0,50%

19,00%

79.831,93

15,97%

19,00%

79.831,93

15,97%

25

0,45%

26,00%

92.857,14

20,63%

26,00%

92.857,14

20,63%

26

0,43%

13,00%

49.469,03

11,50%

13,00%

49.469,03

11,50%

27

0,42%

18,00%

64.067,80

15,25%

18,00%

64.067,80

15,25%

28

0,41%

16,00%

56.551,72

13,79%

16,00%

56.551,72

13,79%

29

0,40%

12,00%

42.857,14

10,71%

12,00%

42.857,14

10,71%

30

0,29%

9,00%

23.944,95

8,26%

9,00%

23.944,95

8,26%

SOMA

70,00%

7.850.402,82

7.519.660,98

Tabela 2 – Dados dos itens da amostra do exemplo

Passando-se à situação 2, demostrar-se-á a influência da dispersão de valores dos sobrepreços
sobre o desvio padrão amostral ! e o intervalo de confiança. Tomando-se os mesmos percentuais de
sobrepreço dos itens da situação 1, porém modificando-se os itens 1, 4, 6, 13 e 18, de forma a
acrescer 80% ao primeiro, 40% ao segundo e -40% aos três últimos, chega-se à primeira coluna da
situação 2. Observe que a dispersão dos sobrepreços unitários agora é bem maior que na situação 1.
O sobrepreço amostral da situação 2, conforme a Tabela 2, é de R$ 7.519.660,98, que
corresponde a 10,74% do seu valor contratado ou 12,04% do seu valor referencial. Refazendo-se os
cálculos, a média ponderada dos percentuais de sobrepreço unitário (terceira coluna da situação 2
ponderada pelos percentuais da segunda coluna da tabela) resulta no valor ! = !", !"%. O novo
desvio padrão ponderado é ! = !", !"% e a nova margem de erro para o mesmo nível de confiança
!
!",!"%
!  !   ! = !, !"  !   !" = !", !"%. Somando-se e subtraindo-se a margem de erro do valor
médio amostral, obtém-se o intervalo de confiança de -0,22% a 21,70%.
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Tomando-se o limite inferior deste intervalo de confiança de -0,22%, passaríamos a ter um
subpreço estimado de R$ 66.000,00, o qual, subtraído do sobrepreço obtido da amostra constante da
Tabela 2, resulta no sobrepreço global estimado de R$ 7.453.660,98. Neste caso, o sobrepreço
global estimado resultou menor do que o sobrepreço determinístico, podendo-se concluir que a
análise estatística elidiu parte do sobrepreço apurado com a Curva ABC, em função do
comportamento acentuadamente disperso dos sobrepreços unitários de alguns itens do orçamento.
Pretendeu-se mostrar, com a situação 2, que a maior dispersão dos sobrepreços unitários da
amostra afeta o resultado com o aumento do valor do desvio padrão amostral e da largura do
intervalo de confiança, mantido o mesmo número de itens da amostra. Portanto, orçamentos mais
bem comportados, entendidos como aqueles em que os sobrepreços unitários não apresentam
variações abruptas de alguns itens em torno da média, conduzem a melhores e mais confiáveis
resultados estatísticos, sendo sua aplicação mais adequada nesses casos.
4. ANÁLISE PARAMÉTRICA DO ESTUDO ESTATÍSTICO E CRITÉRIO DE
ACEITABILIDADE DE SOBREPREÇO
Neste tópico, discutir-se-ão algumas influências paramétricas do estudo estatístico e como
estabelecer um critério de aceitabilidade de sobrepreço a partir dele. Conforme visto até aqui, a
aplicação prática do estudo estatístico é a possibilidade de se estimar o sobrepreço global de um
orçamento a partir dos dados de sobrepreço unitário de uma amostra de itens dele selecionados.
Os resultados estimativos do estudo estatístico são diretamente influenciados pelos valores dos
parâmetros envolvidos na análise, quais sejam, percentual do valor contratado relativo à amostra,
média amostral dos sobrepreços unitários, desvio padrão amostral, margem de confiança do
intervalo e tamanho da amostra.
Em rápida análise paramétrica, constata-se que a estimativa de sobrepreço é influenciada pelo
!
erro padrão !, que por sua vez será tanto maior quanto menor for o tamanho da amostra e maior for
o desvio padrão amostral. Quanto maior o erro padrão, menor será o valor do limite inferior do
intervalo de confiança, o que diminui o sobrepreço estimado. A margem de confiança, representada
pelo valor Z, também influencia diretamente os limites do intervalo de confiança, ampliando-o à
medida que Z cresce, com a consequente diminuição do sobrepreço estimado pelo limite inferior.
A distribuição dos sobrepreços unitários entre os itens amostrais também exerce efeito sobre a
estimativa de sobrepreço. No caso já exposto no segundo exemplo do tópico 3, a discrepância
excessiva entre valores de sobrepreços e/ou subpreços unitários dos itens amostrais elevou
acentuadamente o desvio padrão amostral e influenciou a estimativa global de sobrepreço.
Feitas as considerações acima, passa-se ao estabelecimento de um critério de aceitabilidade de
sobrepreço a partir dos resultados da aplicação do estudo estatístico. Recorrendo-se ao segundo
exemplo do tópico 3, observou-se que, na situação 1, o sobrepreço determinístico da amostra foi
aumentado quando estimado globalmente. Já na situação 2, o sobrepreço estimado do contrato
sofreu redução em relação ao sobrepreço da amostra, porquanto o intervalo de confiança obtido foi
sensivelmente maior que na situação 1. Embora nos dois casos os valores de sobrepreço obtidos da
amostra da Curva ABC tenham sido positivos, no primeiro, o sobrepreço estimado global
aumentou, enquanto no segundo diminuiu.
Portanto, é possível estabelecer um critério de aceitabilidade de sobrepreço com base no valor a
ser estatisticamente estimado. A Tabela 3 apresenta os vários casos possíveis de ocorrer aplicandose o estudo estatístico a um orçamento de obra pública.
Observando-se a tabela, um sobrepreço determinístico encontrado a partir da análise da Curva
ABC dos itens mais relevantes pode tanto ser aumentado pelo sobrepreço global estimado do
orçamento, quanto diminuído ao até mesmo elidido, neste último caso se vier a tornar-se um
desconto (ou subpreço) global estimado.
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Sobrepreço	
  encontrado	
  a	
  partir	
  da	
  análise	
  da	
  Curva	
  ABC	
  (valor	
  determinístico)
Caso	
  1

Sobrepreço	
  global	
  e stimado	
  e ncontrado	
  maior	
  do	
  que	
  o	
  valor	
  do	
  sobrepreço	
  determinístico.

Caso	
  2

Sobrepreço	
  global	
  e stimado	
  e ncontrado	
  menor	
  do	
  que	
  o	
  valor	
  do	
  sobrepreço	
  determinístico.

Caso	
  3

Desconto	
  ou	
  subpreço	
  global	
  e stimado	
  e ncontrado,	
  e liminando	
  por	
  completo	
  o	
  valor	
  do	
  
sobrepreço	
  determinístico.

Tabela 3 – Situações possíveis de serem encontradas com o estudo estatístico

Sem perda de generalidade, pode-se estabelecer um critério que permita verificar a
aceitabilidade do sobrepreço deterministicamente calculado com os dados dos itens da Curva ABC,
tomando-se por base o efeito obtido pela estimativa do sobrepreço global do orçamento. Assim, um
valor de sobrepreço determinístico (obtido pela comparação de preços orçados/contratados com
referenciais de mercado dos itens de uma amostra da Curva ABC) poderá ser aceito, para uma dada
precisão escolhida, se houver um valor qualquer de sobrepreço estimado estatisticamente maior do
que esse valor original de sobrepreço. Trata-se do caso 1 descrito na Tabela 3. Como exemplo,
tomam-se os resultados obtidos da situação 1 da Tabela 2 do tópico anterior, em que o sobrepreço
estimado global aumentou em R$ 2.634.000,00 com relação ao determinado pela análise dos itens
mais relevantes da Curva ABC.
Por outro lado, para os casos 2 e 3 já não seria possível aceitar, para uma dada margem de
confiança, o sobrepreço da amostra da Curva ABC analisada, adotando-se o mesmo critério de
aceitabilidade de sobrepreço, haja vista que o valor estimativo global do sobrepreço poderá diminuir
em relação ao sobrepreço determinado ou mesmo ser eliminado tranformando-se em desconto.
Como exemplo do caso 2, têm-se os resultados da situação 2 da Tabela 2 do tópico anterior, em
que o sobrepreço global estimado ficou R$ 66.000,00 menor que o determinado com os itens da
Curva ABC. Para o caso 3, para ilustrar, cite-se um exemplo hipotético em que 30% de um
orçamento é analisado e apresenta um sobrepreço amostral de 10%. Ao se aplicar a análise
estatística, chega-se, devido a um elevado desvio padrão amostral, num limite inferior do intervalo
de confiança de -5%, que deverá incidir sobre os 70% restantes do orçamento não analisados. O
valor global estimado de sobrepreço, fazendo-se os devidos cálculos, resultará em -0,5%, que é a
soma de (10% x 30%) com (-5% x 70%), ou seja, um desconto ou subpreço global que, portanto,
elide o sobrepreço determinístico inicialmente encontrado.
Como consequência direta do critério de aceitabilidade de sobrepreço acima, algumas
conclusões práticas podem ser estabelecidas em relação à sua aplicação:
- se um determinado valor encontrado a partir da análise determinística de sobrepreço dos itens
mais relevantes da Curva ABC passar no critério de aceitabilidade de sobrepreço, poderá ser
afirmado, com dado grau de certeza, que o sobrepreço do contrato global será no mínimo igual ao
valor global estimado pela análise estatística, estando o sobrepreço determinístico, por
consequência, amparado pela análise estatística, não havendo que se falar em possibilidade de a
parcela não analisada do contrato diminuir ou elidir o sobrepreço encontrado por meio da análise da
amostra da Curva ABC.
- se um determinado valor encontrado a partir da análise determinística de sobrepreço dos itens
mais relevantes da Curva ABC não passar no critério de aceitabilidade de sobrepreço, poderá ser
afirmado, com dado grau de certeza, que o sobrepreço do contrato global será no mínimo igual ao
valor global estimado pela análise estatística, podendo haver a possibilidade de a parcela não
analisada do contrato diminuir ou elidir o sobrepreço encontrado por meio da análise da amostra da
Curva ABC.
Ocorrendo a segunda hipótese descrita acima, o tamanho de itens da amostra poderá ser
aumentado visando alcançar resultados mais satisfatórios, podendo ocorrer, por exemplo, de o
critério de aceitabilidade de sobrepreço antes rejeitado vir a ser aceito.
Impende esclarecer que o citado critério de aceitabilidade de sobrepreço é um critério de
natureza estatística, de caráter estimativo, devendo ser utilizado cuidadosamente e nos casos em que
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for recomendada sua aplicação, sendo seu objetivo principal o de subsidiar com melhores
informações a análise global de sobrepreço nos orçamentos de obras públicas.
Concluindo, a aplicação do estudo estatístico pode vir a se constituir numa possível técnica de
auditoria que vise estabelecer, a partir de seus resultados, um critério de aceitabilidade para o
sobrepreço determinístico obtido a partir da análise dos itens mais relevantes do orçamento,
objetivando assim convalidar, por meio da inferência estatística, os valores de sobrepreço
encontrados.
5. CONCLUSÕES
Apresentou-se, neste artigo, um estudo estatístico para estimar o sobrepreço de um orçamento
completo a partir de uma amostra de itens analisada do mesmo orçamento, bem como utilizá-lo para
que se possa estabelecer um critério de aceitabilidade de sobrepreço. Procurou-se trabalhar com
conceitos conhecidos e de fácil assimilação do campo da estatística com o intuito de tornar o estudo
aplicável à análise de preços de obras públicas.
O artigo objetivou primordialmente apresentar aspectos conceituais do estudo e exemplos
práticos de como aplicá-lo, mostrando as possibilidades do uso da estatística como ferramenta de
estimação ou de aceitabilidade de sobrepreço a partir da análise de uma amostra de itens
orçamentários. Atente-se para o fato de que a análise estatística deve ser utilizada como técnica de
auditoria nas situações específicas em que ela seja recomendada, e não de forma indiscriminada,
exigindo-se parcimônia em sua utilização e interpretação criteriosa de seus resultados. Assim,
devem ser observadas atentamente as hipóteses sobre as quais repousa o estudo, suas limitações e
formas mais adequadas de uso. Como exemplo, cite-se sua maior aplicabilidade aos orçamentos que
tenham sobrepreços unitários mais “bem comportados”, cujos preços não tenham sido manipulados
de forma perceptível ao cometimento de irregularidades.
Por fim, o artigo pretende trazer à discussão as reais possibilidades do uso da estatística como
técnica de auditoria de obras públicas, especificamente no campo da análise de sobrepreço, porém
abrindo perspectivas de aplicação em outros campos ainda a serem estudados e considerados, o que
vem se tornando necessário diante da importância cada vez maior assumida pelas fiscalizações de
obras no âmbito do controle externo da Administração Pública. O tema do artigo não se esgota em
si mesmo, estando aberto a novas ideias e formulações que possibilitem melhorar e aprofundar os
conceitos e aplicações apresentados visando aprimorar cada vez mais os métodos de análise de
sobrepreço.
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