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de interesse da SBMAC. Os autores que submeterem textos à série
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Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional

São Carlos - SP, Brasil
2012



Coordenação Editorial: Elbert Einstein Nehrer Macau

Coordenação Editorial da Série: Rosana Sueli da Motta Jafelice

Editora: SBMAC

Capa: Matheus Botossi Trindade
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Josenildo IV. Costa, José I. F. V. Tı́tulo. VI. Série

CDD - 51



Agradecimentos
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buco e Paraná pela coleta de dados disponibilizados em portais da transparência
e pela cooperação em pesquisas voltadas para detecção de desvios de padrões em
gastos públicos.



6



Conteúdo
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Prefácio

A Lei de Newcomb-Benford passou de uma observação curiosa no final do século
XIX para uma área do conhecimento com vastas aplicações em inúmeros contex-
tos. Este trabalho propõe uma imersão no mundo da Lei de Newcomb-Benford
(NB-Lei) seguido de uma exposição de apenas algumas das potenciais aplicações.
Abordamos um vasto levantamento da literatura acerca deste fenômeno traçando
a sua evolução do empiricismo à ciência. O leitor verá como dados demográficos,
de processamento de imagens, mercado financeiro e até mesmo f́ısica de part́ıculas
podem ser analisados sob a lupa da NB-Lei. Por fim exploramos de forma aprofun-
dada aplicações da Lei na detecção de desvios de padrões com fins de auxiliar na
descoberta de fraudes. Abordando a problemática em questão, temos que um dos
principais desafios na era moderna é a gestão de recursos limitados, principalmente
nos eixos de capital humano e gerência do tempo.

Técnicas mais tradicionais de auditoria contam com a seleção de uma amostra
e, subsequentemente, sua análise por parte da equipe de auditoria. Infelizmente
examinar uma amostra indica uma quantidade grande de esforço por parte do au-
ditor, restringindo o tamanho da amostra para que o processo possa ser conclúıdo
em tempo hábil. Técnicas de procedimento anaĺıtico possuem a vantagem de ava-
liarem de forma objetiva uma parcela maior de informação (potencialmente todo
o universo dos dados). A Lei de Newcomb-Benford tem se mostrado um poderoso
parceiro as equipes de auditoria no planejamento estratégico e principalmente na
seleção de amostras. Ao desbravar as trilhas do saber deste fenômeno, incremen-
talmente contrói-se o conhecimento até familiarizar o leitor como utilizar deste
novo ferramental na detecção de desvios para auxiliar na descoberta de fraudes,
ou seja, como parte relevante dos procedimentos anaĺıticos em auditoria.

Recife, 15 de julho de 2012.

Diogo Brandão Borborema Henriques
Śılvio de Barros Melo
Josenildo dos Santos
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Caṕıtulo 1

Contextualização

1.1 Introdução

Qual é a relação entre auditoria contábil, processamento digital de imagens, fraudes
eleitorais, emissão de gás carbônico e livros velhos? Resposta, a Lei de Benford.

Um leitor que se interesse pela literatura referente, em algum momento se
deparará com o conto sobre os pesquisadores que desenvolveram toda uma área do
conhecimento a partir da percepção que algumas páginas nas tábuas de logaritmos
estavam mais gastas que outras.

Apesar dos números não passarem de conjecturas humanas, v́ıvidas abstrações
do mundo observado, padrões emergentes nos números nos dizem bastante à res-
peito da realidade em que vivemos. Neste texto, discorre-se sobre um padrão que
aparenta obedecer uma verdade subjacente presente por todo o universo conhecido:
a lei de Newcomb-Benford.

Primeiro relatado em 1881 pelo polimatemático Simon Newcomb, este fenômeno
foi descrito da seguinte forma, “A lei da probabilidade de ocorrências dos números
é tal que a mantissa de seus logaritmos são equiprováveis”. Esta curta afirmação é
prestigiada ainda hoje, quase 150 anos após sua formulação, por sua capacidade de
sintetizar de forma clara e elegante inúmeras propriedades inerentes em sequências
de números conformes à Lei , descritas e demonstradas por outros pesquisadores
que sucederam Newcomb.

De forma curta e objetiva, a representação em forma de mantissa de uma
sequência de números consiste em comprimi-los todos em uma mesma ordem de
grandeza . Por motivos de comodidade, é comum encontrar tal representação
restrita aos intervalos [1, b) ou [ 1

b
, 1) quando tratando de números em uma base

numérica b. Ainda hoje não se sabe ao certo o motivo de frequentes fenômenos
estudados gerarem números na forma de medidas que se enquadram com o padrão
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previsto. Alguns especularam que o fenômeno não passava de um viés introduzido
pelo próprio sistema numérico humano, no entanto tais afirmações foram logo
rebatidas e comprovadas que de fato os números observados obedecem um padrão
natural de origem desconhecida.

Muitas das ideias e conceitos discutidos nesta seção possuem uma conotação
fraca e ficam, por hora, livres à interpretação dos leitores. Estas ideias serão abor-
dadas mais à frente, onde conceitos como “conforme”, “enquadramento”, dentre
outros serão formalmente conceituados e passaram a ter sentido estrito (ou for-
mal). Por hora é importante que o leitor se familiarize com o contexto descrito e
se sinta confortável com a intuição das ideias transmitidas.

Uma das consequências da lei de Newcomb-Benford (ou NB-Lei) mais facil-
mente observadas é a probabilidade (ou frequência) que os algarismos de 1 a 10
aparecem em determinadas posições significativas de números reais. Mais especi-
ficamente, os algarismos mais baixos (1,2,3,...) são bem mais frequentes que seus
irmãos mais altos (...,7,8,9). De fato, pouco menos da metade (47.7%) dos números
terão o algarismo 1 ou 2 como d́ıgitos mais significativos! Esta disparidade entre as
probabilidades dos algarismos vai diminuindo na medida que as posições observas
vão avançando com a expansão numérica, sendo uniforme apenas no infinito, mas
para qualquer posição finita, um algarismo mais baixo terá sempre uma maior
probabilidade de ocorrência. Em termos práticos, a partir da quarta posição já
é posśıvel aproximar as probabilidades de ocorrências dos d́ıgitos de forma que
fiquem uniformemente distribúıdas mantendo um erro aceitavelmente pequeno.

Este fenômeno já foi relatado pela comunidade em dezenas de contextos dife-
rentes; demonstrações contábeis , áreas de rios , consumo de energia por residência,
emissão de gás carbônico , energia emitida por estrelas pulsares , coeficientes ex-
tráıdos de imagens digitais , etc. O consenso é que qualquer sequência de números
extráıda de uma quantidade suficientemente grande de amostras de um mesmo
evento natural (não provocado pelo ser humano) é um forte candidato a ser uma
sequência que possua um bom enquadramento com a NB-Lei .

Uma das primeiras constatações práticas da NB-Lei ocorreu com uma pesquisa
do f́ısico Frank Benford. No seu trabalho, Benford relata mais de 20 mil ocorrências
de listas de valores que possuem uma boa aproximação com a NB-Lei. Uma
outra observação interessante sobre o trabalho de Benford é que ele desenvolve
seu trabalho de forma independente de Newcomb, aparentemente inocente para
a descoberta deste, e ainda assim chega ao fenômeno da mesma forma que seu
precursor, observando livros de tabelas de logaritmos e constatando que as páginas
iniciais estavam mais gastas que as demais, implicando que mais consultas eram
feitas naquelas páginas do que nestas.

Deste os trabalhos de Newcomb e Benford, a NB-Lei vem ganhando atração na
comunidade cient́ıfica na proporção que diferentes áreas do conhecimento recebem
contribuições através de pesquisas baseadas na NB-Lei .
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Figura 1.1: Dados estudados por Frank Benford em 1938 [4]. Nesta imagem
podemos ver as diferentes grandezas estudadas por Benford e sua conformidade
com a NB-Lei.

1.2 Da Distribuição dos Dı́gitos

A sequência das sequências aleatórias, também conhecida como lei de Newcomb-
Benford , estipula as frequências nas quais os d́ıgitos aparecem, quando aqueles
surgem de uma lista numérica ordenada cuja fonte é considerada natural, ou seja,
dados sem interferência humana. Este fenômeno foi primeiro relatado por Simon
Newcomb, matemático e astrônomo no final do século XIX [51] ao observar livros
de tabelas de logaritmos. Em seu estudo, Newcomb afirma que os números ocor-
rem com maior frequência nos d́ıgitos mais baixos, diminuindo gradualmente ao se
afastar do d́ıgito 1 até o d́ıgito 9. Ele conclui seu trabalho afirmando que: a pro-
babilidade na qual os números ocorrem é tal que os logaritmos das suas mantissas
são equiprováveis.
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Poincaré contribui para a formalização deste estudo em um pequeno ensaio
em sua obra Calcul des Probabilités [60]. O autor argumenta que, observados
números consecutivos em uma lista suficientemente grande de logaritmos, intui-se
que, em dada posição significativa, considerando os d́ıgitos 0,1,...,9, a ocorrência
de números pares ou ı́mpares são eventos equiprováveis. Avaliando uma função
que retorna ‘1’ caso o d́ıgito observado seja par ou ‘-1’ caso o d́ıgito observado seja
ı́mpar, Poincaré demonstra de forma elegante que a média de tal função tende a
0. Ao final de seu ensaio o autor exprime a necessidade de se fundamentar uma
teoria sobre as probabilidades das ocorrências dos d́ıgitos numa tabela numérica.
Franel apresenta algumas correções ao trabalho de Poincaré e confirma que a
probabilidade de qualquer d́ıgito de fato tende a 1

10 quando a posição do d́ıgito
observada tende ao infinito [27].

A linha de pensamento que inevitavelmente levaria à formulação da lei dos
d́ıgitos é retomada por Weyl ao discutir sobre distribuição dos números em módulo
um [82]. Dentre suas contribuições, explicita-se seu teorema e os critérios para
determinar equidistribuição módulo um , fundamentando o caminho para a for-
mulação de sequências de baixa discrepância , que são sequências tais que, para
cada n e os seus primeiros n elementos, elas se aproximam de uma distribuição
uniforme.

Cerca de meio século depois da publicação inicial, um segundo pesquisador,
Frank Benford, relatou de forma independente o mesmo fenômeno [4]. No en-
tanto, Benford desenvolveu sua pesquisa em torno da distribuição do primeiro
d́ıgito significativo de diversas sequências de números provenientes de fontes tidas
como naturais. Dentre os dados estudados por Benford, incluem-se, porém, não
se restringem a: áreas de rios, constantes f́ısicas, massas atômicas de elementos,
taxas de mortalidade e populações de cidades. Quadro 1.1 expõe as proporções do
primeiro d́ıgito mais significativo de alguns dos dados coletados por Benford .

Fenômeno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Amostras
NB-Lei 30.1 17.6 12.4 9.6 7.9 6.6 5.7 5.1 4.5 -

Rios (Área) 31.0 16.4 10.7 11.3 7.2 8.6 5.5 4.2 5.1 335
População 33.9 20.4 14.2 8.1 7.2 6.2 4.1 3.7 2.2 3259
Taxa de 27.0 18.6 15.7 9.4 6.7 6.5 7.2 4.8 4.1 418

Mortalidade

Tabela 1.1: Proporção dos números iniciando com cada d́ıgito significativo de
dados de diferentes naturezas. Fonte: [4].

Apesar dos dados estudados por Benford possúırem um certo desvio das fre-
quências esperadas, as proporções dos d́ıgitos mais significativos se aproximam
significativamente dos valores esperados. Ele também apresentou casos não con-
formes com a NB-Lei . Em [81], destaca-se que dos valores de uma base contendo
mais de 54 milhões de constantes f́ısicas , 30% deles começam com o d́ıgito ‘1’.
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Outros autores como Levy [47] e Robbins [63] elaboram a teoria estabelecida
por Weyl e outros como Goudsmit [31] e [40] trabalham na fundamentação dei-
xada por Benford, porém é com Pinkham [59] onde surge um avanço significativo
na estruturação de uma lei das probabilidades dos d́ıgitos; é estabelecida uma
forte relação entre a Lei de Newcomb-Benford e invariância escalar . Fazendo uma
analogia a uma agulha em um disco flutuante de raio unitário, Pinkham demons-
tra que os d́ıgitos que ocorrem com probabilidade logaŕıtmica são os únicos que
mantêm sua probabilidade de ocorrência constante quando multiplicados por uma
escala.

Alguns anos mais tarde Knuth aponta uma falha no trabalho de Pinkham [45].
Pinkham assume que existe uma função de probabilidade cont́ınua e Knuth de-
monstra que tal função não existe. Apesar das correções, o resultado de Pinkham
é mantido. A referência da invariância escalar com a probabilidade de ocorrência
dos d́ıgitos é extremamente pertinente; descoberta que Pinkham atribui a R. Ham-
ming.

Em seu próprio artigo, Hamming estuda as distribuições das mantissas de
pontos flutuantes além de mostrar algumas aplicações, confirmando que a NB-
Lei não é apenas um fenômeno curioso mas sim uma ferramenta dispońıvel para o
pesquisador [33]. Dentre as posśıveis aplicações para a NB-Lei, Hamming destaca
otimização de custo computacional na multiplicação de números reais de pontos
flutuantes, estimação do erro de representação de números nas bases 2 e 16, assim
como reduzir o erro propagado de operar com números flutuantes. Por exemplo,
se x1 possui um erro ǫ1 e x2 um erro ǫ2, ao multiplicarmos estes dois números os
erros serão propagados no produto. Tal erro pode ser estimado através da NB-Lei.

Nota-se que em sua publicação, Pinkham cita apenas dois livros e cinco tra-
balhos tratando sobre a distribuição dos d́ıgitos (incluindo o trabalho original de
Benford e sem fazer qualquer menção a Newcomb). No entanto, poucos anos mais
tarde, Raimi [61] revisa uma vasta gama de literatura lidando diretamente este
fenômeno. Além de incluir a publicação de Newcomb e outro não mencionado por
Pinkham, Raimi estuda outros 27 trabalhos sobre a lei, indicando uma grande
explosão de publicações desde 61, dentre estas uma menção por Feller em seu livro
[25].

O próprio Raimi comenta sobre a falta de visibilidade do trabalho de Newcomb
na área mas menciona que o próprio Newcomb diz que o fenômeno já era conhecido
em seu tempo e que seria trabalhoso renomear o que na época já era conhecido
como Lei de Benford apenas para mais tarde descobrir que uma segunda mudança
de nome é necessária: “Existe amplo precedente para nomear leis e teoremas não
pelo seus descobridores, ou então metade da Análise Matemática seria nomeada
segundo Euler.” (tradução livre) [61].

Apesar de alguns pesquisadores adentrarem nesta área, boa parte do entendi-
mento sobre o fato estudado não se dá até a década de 90 com pesquisas publicadas
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por Hill (ver [37], [35] e [34]). O pesquisador solidifica boa parte do conhecimento
gerado durante todo século passado, além de provar de forma definitiva que a dis-
tribuição em questão é a única que pode atender aos prinćıpios de invariância de
base e escala através da sua definição da σ − álgebra de mantissas .

Seja Dn = n o subconjunto de todos os inteiros positivos (N+) que possuem
n como d́ıgito mais significativo (D1 = 1 = {1, 10, 11, 12, ..., 100, 101, ...}). Como
destaca [34], D1 = 1 não possui densidade natural, ou seja,

lim
n→∞

1

n
D1 = 1 ∩ {1, 2, ..., n}

não existe. Como forma de contornar o problema, o autor define o espaço amostral
como o campo−σ formado por D1, D2, .... Desta forma, a σ− álgebra definida no
contexto (M) é um sub− σ − campo onde

S ∈ M ⇔ S =

∞
⋃

n=−∞

B × 10n

para algum conjunto de Borel B ⊆ [1, 10).

Desta forma, é posśıvel fechar a prova que de fato amostras aleatórias de dis-
tribuições aleatórias convergem para uma distribuição logaŕıtmica. Os autores
demonstram este fato no que eles denominam de “Central Limit Theorem-like
theorem” (teorema estilo o teorema do limite central). A mesma σ − álgebra das
mantissas é utilizada para se provar a invariância escalar tomando proveito de
algumas propriedades dos conjuntos de Borel. A principal vantagem de se traba-
lhar com esta definição é que na definição tradicional se trabalhava com finitas
amostras associadas a infinitas probabilidades, enquanto nesta, se trabalha com
infinitas amostras com finitas probabilidades.

Em colaboração com Berger, Hill publica um compêndio dedicado à NB-Lei [8].
Nele estão contidas definições, caracteŕısticas e provas dentre outros conteúdos,
apenas referentes ao assunto em questão.

1.3 Exerćıcios

1. Componha uma lista de 30 números aleatoriamente extráıdos de um jornal,
não considerando números de telefones e similares. Produza o histograma
de frequências dos d́ıgitos mais significativos.

2. Componha uma lista de 30 números aleatoriamente extráıdos dos classifica-
dos, especificamente vindo de preços de quaisquer tipos de objetos e produza
o histograma de frequências dos d́ıgitos mais significativos.
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3. Produza uma macro em Excel que recebe como parâmetro uma lista de
números e produz as frequências dos d́ıgitos mais significativos (primeira
posição).

4. Utilize a macro produzida no exerćıcio 3 para gerar as frequências das mais
diversas listas de números copiadas de sites da internet. Um exemplo de listas
“interessantes” é a produzida pelos decimais do pi. Estipule um parâmetro n
e procure algum site que gera os decimais de pi, e produza uma lista formada
por números compostos de n d́ıgitos adjacentes da expansão decimal de pi.
Verifique quais dessas listas existe uma conformidade à NB-lei.
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Caṕıtulo 2

Conceitos Básicos

2.1 Lei de Newcomb-Benford

Esta seção visa melhor explanar algumas propriedades da lei que prevê a pro-
babilidade de ocorrência dos d́ıgitos. Todas as caracteŕısticas aqui citadas foram
sedimentadas através de mais de meio século de pesquisa focada por pesquisadores
de diversas áreas de conhecimento e advindos de diversas partes do mundo.

Para fins deste trabalho, entenda-se como o fenômeno aqui descrito por: lei
de Benford, lei de Newcomb-Benford, lei dos d́ıgitos ou ainda NB-Lei. Dada uma
base b, para qualquer x ∈ R, ∃n ∈ Z, m ∈ [ 1

b
, 1) tais que x = mbn.

Denominamos m de mantissa de x, para 10n−1 < x < 10n, ambos com respeito
à base b para 1 < b < c sendo c uma constante finita, onde R, Z representam os
conjuntos dos reais e inteiros respectivamente. A demonstração da não existência
de uma lei generalizada para a NB-Lei (e portanto a necessidade de limitar-se a
base) pode ser encontrada em [48].

Newcomb define de forma elegante o fenômeno da NB-Lei:

“The law of probability of the occurrence of numbers is such that all mantissae
of their logarithms are equally probable.” [51]

Em português, isto significa que a probabilidade (prob) de ocorrência da man-
tissa do logaritmo de qualquer número é equiprovável. Destaca-se que o conceito
de mantissa descrito por Newcomb difere do conceito de mantissa de máquina.
Trata-se do conceito tradicional de mantissa, que, junto à caracteŕıstica, compõe
o logaritmo (ver Exerćıcio 1 no final deste caṕıtulo). Seja m a mantissa de um
número real qualquer:

prob

(

m <=
t

b

)

= logb (t), t ∈ [1, b) (2.1.1)



20 Conceitos Básicos

para uma variável aleatória m com parâmetro t. Note que t acaba representando
a probabilidade acumulada do d́ıgito d quanto t = d.

Partindo desta definição é posśıvel deduzir que a probabilidade da sequência
de d́ıgitos (d1d2...dn) serem os d́ıgitos mais significativos de um dado número é
dada por prob(d) = logb (1 +

1
d
) [36], por exemplo, a probabilidade do algarismo

‘2’ seguido do ‘0’ (‘20’) serem os d́ıgitos mais significativos de um número real é de
log10 (1 +

1
20 ) ≈ 0.021. Figura 2.1 mostra as probabilidades dos d́ıgitos 1, 2, ..., 9

aparecerem como d́ıgitos mais significativos.

Figura 2.1: A probabilidade dos algarismos como d́ıgito mais significativo de
acordo com a NB-Lei.

Como visto em [33], a função de densidade de probabilidade (fdp) das man-
tissas é dada pela Equação (2.1.2) e sua distribuição acumulada (fda) é dada pela
Equação (2.1.3) (Figuras 2.2a e 2.2b respectivamente).

fdp(x) =
1

x ln (b)
, x ∈

(

1

b
, 1

)

(2.1.2)

fda(x) = 1 + logb (x), x ∈
(

1

b
, 1

)

(2.1.3)
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onde ln representa o logaritmo neperiano (loge).

(a) Função de Densidade de Probabilidade
(fdp)

(b) Função de Distribuição Acumulada (fda)

Figura 2.2: Distribuição das mantissas em escala linear de acordo com a NB-Lei

Uma sequência de números que atenda à NB-Lei é invariante escalar . Isto
quer dizer que a proporção de cada d́ıgito mais significativo não se altera quando
se multiplicam todos os elementos por uma constante. A intuição disto parte que
a conformidade não deve ser sujeita à unidade de medida adotada e sua prova
pode ser encontrada em [35]. O matemático Terry Tao fornece uma explicação
mais simples para o fenômeno [76]. Este autor ainda conclui que a invariância
escalar acontece por este ser um caso particular do fato que medidas de Haar são
únicas. Quando escalonamos uma dada sequência em base 10 por 2, temos que
a proporção de números começando com os d́ıgitos 2 e 3 igualará a proporção de
números começando com o d́ıgito 1.

log10
2

1
= log10

3

2
+ log10

4

3
= log10

4

2
(2.1.4)

Similarmente à invariância escalar , os números de uma sequência Benford são
invariantes à base . Isto significa que eles continuarão obedecendo à NB-Lei caso
sofram uma mudança de base. A prova também pode ser encontrada em [35] .

Uma sequência Benford é de baixa discrepância em log mod 1. Quando trans-
formada para escala logaŕıtmica e posta em módulo um, uma sequência que atenda
aos requisitos da NB-Lei se tornará uniforme . Esta solução é trivial quando se
parte da Equação (2.1.4), porém uma prova mais elaborada pode ser vista em [22].

No entanto não são todas as sequências que se esperam que atendam à lei de
Newcomb-Benford . Para que uma sequência de números atenda à NB-Lei, Nigrini
observou que listas com as seguinte caracteŕısticas possuem melhor aderência com
a mesma [55]:

• Os dados devem medir um mesmo fenômeno, isto quer dizer que não se deve
misturar dados representando medidas distintas (e.g.: valores financeiros
com pesos de alimentos).
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• Não deve haver máximos e mı́nimos impostos na distribuição. A exceção
para esta regra são os números negativos.

• Os dados não podem ser valores atribúıdos por seres humanos como números
de telefone e códigos pessoais.

• Devem haver mais dados dentre ordens de grandeza pequenas do que dentre
ordens de grandeza maiores, tornando a distribuição assimétrica com cauda
direita mais pesada.

É importante que se façam algumas observações quanto às restrições impos-
tas. Antes de mais nada, as restrições devem ser encaradas como critérios que
tornam os dados menos prováveis de seguir a NB-Lei mas não necessariamente
os invalidam. Uma vez que frequências são proporcionais, não importando a ori-
gem dos dados quando combinarmos listas de números que possuem uma mesma
determinada ocorrência de d́ıgitos, espera-se que a lista final possua a mesma
ocorrência observada nas listas individuais. Também é importante perceber que
dados que mensuram fenômenos da natureza geralmente possuem um limite in-
ferior à esquerda do 0 (Não encontraremos áreas de rios ou populações negativas
assim como muitos dos outros fenômenos estudados). Ainda sobre os limites in-
feriores e superiores, contanto que os intervalos cubram ao menos uma dimensão
completa da base (10n−1 ≤ x < 10n), não existe regra que os inviabilize. Nota-
velmente, se a distribuição estiver limitada em [5, 10) ela certamente não servirá,
mas caso contrário o máximo que se pode argumentar é que certos números terão
uma vantagem. O mesmo argumento vale para o critério de grandezas pequenas
e grandes, porém intui-se que existam mais cidades com poucos habitantes do
que grandes metrópoles, mais transações financeiras menores que 10 mil reais do
que sua contraparte, etc. No entanto algumas conclusões podem ser tiradas desta
lista. Numa nação onde todas as pessoas deixam para entregar sua declaração
de imposto de renda nos últimos dias, é muito improvável que a quantidade de
declarações entregues por dia siga a lei.

Nas seções seguintes assuma-se base numérica 10. Demonstrações mais rigoro-
sas da NB-Lei podem ser encontradas em [8].

2.2 Análise NB no DSP

Devido à natureza do fenômeno estudado, algumas propriedades e caracteŕısticas
são mais facilmente percebidas quando o assunto é tratado por um outro ângulo.
Esta seção visa analisar a lei de Newcomb-Benford sob a luz do processamento de
sinais digitais (DSP) .

Oppenheim et al. descrevem processamento de sinais como “[...] representação,
transformação e manipulação de sinais e as informações que eles contêm” (tradução
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livre) [57]. Devido aos benef́ıcios já bem estabelecidos do uso de sistemas de
informações foca-se no processamento de sinais digitais (discretos).

No DSP é tido como prática comum, quando encontram-se sinais de nature-
zas complexas ou de dif́ıcil entendimento, modelar os sinais por meio de trans-
formações matemáticas para uma forma de mais fácil compreensão. A abordagem
de converter sinais complexos em sistemas lineares é conhecida como processa-
mento homomórfico.

Como foi abordado na seção anterior, sequências tidas como Newcomb-Benford
(NB) possuem números de forma que seus d́ıgitos mais significativos d ocorrem
com probabilidade

log10(1 +
1
d
), d ∈ 1, 2, ..., 9.

Interpretando a afirmação na reta dos reais temos que os números que possuem d

como d́ıgitos mais significativos estão definidos no intervalo

[log10(d+ 1)− log10(d)).

Esta é uma condição necessária porém não suficiente, pois os d́ıgitos nas outras
posições também devem atender a semelhante critério.

Figura 2.3: Intervalo correspondente a um d́ıgito d na escala log mod 1

A visualização do relato acima é melhor compreendida em escala logaŕıtmica.
Como foi dito que as mantissas de uma sequência NB são uniformemente dis-
tribúıdas em escala log, pode-se extrair naturalmente uma análise de conformidade
da NB-Lei . Em primeiro lugar cria-se uma fdp que relacione cada mantissa com
sua probabilidade de ocorrência. Em seguida as abscissas são transformadas para
representar a distribuição em escala log mod 1. Dizemos que uma sequência está
em escala log mod 1 quando foram extráıdas as mantissas e transformada para
escala logaŕıtmica. Por fim se compara com a uniforme no intervalo [0, 1).

Por hora, avaliemos a representatividade dos números iniciando com d́ıgito 1.
Na fdp transformada, estes números se concentram no intervalo

[0, log10(2)),

já na original, esses mesmos números estariam dispersos no intervalos disjuntos

[k, k + log10(2)), k ∈ Z.
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A função caracteŕıstica da união destes intervalos pode ser usada para amostrar
apenas os números que possuem 1 como primeiro d́ıgito. Esta função é periódica,
com peŕıodo unitário. Ao se trabalhar com processamento de sinais , a análise de
Fourier é uma das ferramentas mais poderosas que se tem acesso. Desenvolvida
após a demonstração por Joseph Fourier que um sinal cont́ınuo e periódico pode
ser decomposto em uma soma infinita de senos e cossenos, esta área do conheci-
mento evoluiu significativamente, possibilitando análises tanto em sinais discretos
quanto aperiódicos.

Como a função de amostragem é periódica, trataremos da transformada de
Fourier . A transformada de Fourier é uma função que mapeia outras funções
descritas em função do tempo para o domı́nio das frequências. Como foi dito
acima, esta operação representa uma função por uma integral ilimitada de senos e
cossenos, no caso de funções aperiódicas, e uma soma infinita de senos e cossenos
no caso de funções periódicas, cada par (seno,cosseno) representando a amplitude
de uma frequência não fundamental (harmônica). Mais detalhes sobre análise de
Fourier pode ser vista em [26].

Seja f : R → R, a sua transformada de Fourier é dada pela seguinte equação:

F (ξ) = 2π
−1

2

∫ ∞

−∞

e−ixξ · f(x)dx. (2.2.5)

No caso discreto, temos que uma sequência deN números complexos x0, .., xN−1

é transformada em uma outra sequência de N números complexos por:

Xk =

N−1
∑

n=0

xn · e−i2π k

N
n (2.2.6)

e sua transformada inversa dada por:

xk =
1

N

N−1
∑

n=0

xn · e−i2π k

N
n. (2.2.7)

Exploremos algumas propriedades das transformadas de Fourier [30]. Sejam
f, g ∈ L1(R) e F o operador transformada de Fourier:

Linearidade:

F{f + λg}(ξ) = F{f}(ξ) + λF{g}(ξ), ∀λ ∈ C, ∀ξ ∈ R (2.2.8)

Conjugação, seja f∗ o conjugado complexo de f :

F{f∗}(ξ) = F{f}(−ξ), ∀λ ∈ R (2.2.9)

Convolução, seja f ∗ g a convolução de f em g:

F{f ∗ g}(ξ) = F{f}(ξ)×F{g}(ξ) (2.2.10)
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O primeiro a utilizar análise de Fourier no contexto da NB-Lei foram [29] ao
se discutir a lei logaŕıtmica obedecida por sequências NB quando um somatório
é substitúıdo por uma integral. Series de Fourier foram aplicadas por [71] ao
investigar o comportamento assintótico de somar ou multiplicar variáveis aleatórias
reduzidas ao módulo 1 independentes e igualmente distribúıdas. Os resultados
foram generalizados por [12] para incluir divisão e potenciação, afirmando que
uma abordagem através da análise de Fourier possibilita a computação de limites
práticos na taxa de convergência da distribuição logaŕıtmica.

O primeiro a utilizar esta abordagem olhando para a NB-Lei sob foco do DSP
com resultados práticos foi [74], na qual ele descreve o fenômeno da NB-Lei como
sinal digital e propõe técnicas para avaliar a conformidade dos dados com a mesma.
Tomando proveito do fato que sequências NB são as únicas que atendem ao critério
da invariância escalar , veremos mais adiante que é suficiente medir-se a proporção
de um algarismo espećıfico (ex: ‘1’). A distribuição que se deseja avaliar é escalada
por uma constante e o algarismo selecionado é mensurado novamente.

Para fins de exemplificação façamos d = 1. Seja B uma sequência finita NB,
por definição sabemos que a ocorrência relativa de d como d́ıgito mais significativo
é log10(2), ou aproximadamente 0.3010. Também por definição, temos que:

#{x, x ∈ kB|x ∈ [10n, 2× 10n)}
#kB

≈ log10(2), ∀n ∈ N
+, k ∈ R

+. (2.2.11)

onde # indica a quantidade de elementos no conjunto.
No caso de uma função que não satisfaça a Equação (2.2.11), ao multiplicar k

elevado a um i tal que

ki ≈ 10n, k > 1, n ∈ N+,

a periodicidade da função resultante se evidencia (com peŕıodo em 10n, pois di-
ferente de uma função que atenda a Equação (2.2.11) (que possui mesmo peŕıodo)
ela não será constante, destacando-se graficamente. A Figura 2.4 mostra as
frequências dos números que possuem 1 como d́ıgito mais significativo para três
ordens de grandeza em escala logaŕıtmica .

Como o peŕıodo da função é de uma potência da base, garantidamente os
d́ıgitos iniciais retornarão aos seus valores iniciais. Olhando para apenas um des-
tes peŕıodos, o valor do desvio é a maior divergência entre a amplitude da onda e
a função constante na probabilidade esperada para aquele d́ıgito. Smith denomina
esta técnica como Ones Scaling Test (OST) pois o d́ıgito 1 é mensurado após uma
consecutiva escala da sequência [74]. O autor evidencia que este método pode ser
problemático, pois a operação de contabilizar os números cujo d́ıgito inicial é d

e multiplicar todos os valores por uma constante pode ser muito custoso para a
máquina, fazendo o teste computacionalmente ineficiente. Podemos tratar a fdp
da função a ser avaliada como um sinal e sua multiplicação por uma constante em
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Figura 2.4: Frequências de números iniciando com d́ıgito 1 em escala logaŕıtmica
após a distribuição inicial ser escalada múltiplas vezes por uma constante. O eixo
x representa as iterações das multiplicações.

escala linear como uma soma em escala logaŕıtmica, que por sua vez representa
um deslocamento horizontal. Mensurar o d́ıgito se torna a integral da função des-
locada multiplicada pela função de amostragem apresentada acima. No contexto
do DSP , enxergamos a função caracteŕıstica como um filtro digital, uma função
de amostragem que varia de acordo com o d́ıgito mensurado. A Figura 2.5a ilustra
a função caracteŕıstica (não em escala) para o d́ıgito 1. A Figura 2.4b mostra a
mesma figura em escala logaŕıtmica. Podemos ver que na escala logaŕıtmica, a
função é igualmente espaçada e possui um intervalo de log10(2), representando o
intervalo ocupado pelos números com 1 como d́ıgito mais significativo.

Ao deslizarmos a função e integrarmos repetidamente ao multiplicar pela função
de amostragem, estamos efetuando uma convolução. Olhemos a fdp de uma de-
terminada distribuição como

f : R → [0, 1]

e a função de amostragem de um d́ıgito d como

sd : R → [0, 1].
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(a) Função de amostragem para o d́ıgito 1 na escala linear.

Então a frequência de d (frd) como d́ıgito mais significativo é dada por

∫

f(x)sd(x)dx,

para todos os reais. Figura 2.5 ilustra o conceito discutido aqui.
O ato de calcular frd e multiplicar por uma constante qualquer pode ser escrito

como uma convolução entre f e sd em escala log:

frd(x) = f ∗ sd(x) =
∫

f(x)sd(x − y)dy. (2.2.12)

Convoluções podem ser bastante custosas no domı́nio espacial, mas são extre-
mamente simples no domı́nio das frequências, de fato, como foi abordado, elas
são reduzidas para simples multiplicações (Equação (2.2.12)). Para avaliarmos o
desvio podeŕıamos aplicar a transformada inversa de Fourier (Equação (2.2.7)).
Felizmente a transformada de Fourier possui outras propriedades que nos possibi-
litam avaliar o resultado no domı́nio das frequências. Para uma sequência Benford,
o resultado do OST seria uma reta horizontal com y = log10(2). No domı́nio da
frequência a média das frequências (a integral da curva no domı́nio espacial) é re-
presentada pelo 0 nas abscissas, também conhecida como frequência fundamental.
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(b) Função de amostragem na escala logaŕıtmica.

Figura 2.4: Função de amostragem para o d́ıgito ‘1’ na primeira posição. Note
como a função se torna periódica em 2.4b.

Sabemos, por definição, que a área de uma fdp é sempre 1. Da mesma forma a
área da nossa função de amostragem é log10(1+

1
d
), ou ≈ 0.3010 no nosso exemplo.

Portanto o valor na frequência fundamental será sempre ≈ 0.3010 independente
da conformidade com a NB-Lei . Como nosso caso é uma distribuição uniforme,
a média representa todas as frequências e, portanto, todas as outras harmônicas
terão valor 0. No caso de uma sequência não NB, o OST produziria uma função
periódica com peŕıodo unitário, causando um distúrbio nas harmônicas subsequen-
tes, possibilitando assim avaliar sua conformidade com a NB-Lei. Mais adiante
será abordada uma técnica baseada no método descrito acima.

2.3 Problemas de Discretização da NB-Lei

Pesquisadores possuem certa preferência para trabalharem no cont́ınuo pois nor-
malmente se tem mais ferramentas à disposição e as provas tendem a ser mais
elegantes. No entanto, as aplicações práticas do mundo real tratam com dados
discretos e a análise NB traz algumas restrições ao lidarmos com sequências fi-
nitas. Raimi demonstra que sequências equidistribúıdas são as que obedecem a
NB-Lei no sentido mais estrito [61]. O autor cita um comunicado pessoal envi-
ado a ele por Cigler em 1969 destacando este fato. Seja bn uma sequência de
números reais no intervalo [0, 1). A sequência é dita equidistribuida se para cada
subintervalo [a, b) ⊂ [0, 1) temos

lim
k

1

k

k
∑

n=1

φ(n) = b− a, (2.3.13)

onde φ(n) = 1 quando bn ∈ [a, b) e φ(n) = 0 caso contrário.
Fazendo an uma sequência em R+, e bn = ln an(mod 1). Então an ∈ Dp

(ou seja, an possui o primeiro d́ıgito ≤ p) se e somente se 0 ≤ bn < ln(p + 1).
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Figura 2.5: Exemplo de uma fdp sendo convolúıda por uma função de amostragem.
A área cinza representa a parte amostrada.

Se bn for equidistribúıda no intervalo [0, 1) , a Equação 2.3.13 é verdade com
[a, b) = [0, ln(p + 1)), e an obedece a NB-Lei no sentido mais estrito. Por este
motivo, consideramos como sendo uma sequência NB finita que melhor aproxima
em escala log mod 1 a equidistribuição a seguinte sequência, para dado um n,
x
n
, x ∈ 1, 2, ..., n− 1.
Para uma sequência de números obedecer estritamente a NB-Lei, ela precisaria

ser infinita, pois, de acordo com a Lei, a probabilidade de um subconjunto contendo
os valores iniciando com um certo d́ıgito advém de um logaritmo. Resultado este
que, a menos de uma potência da base, requer a produção de um número irracional.
No entanto, ao mensurarmos a representatividade destes mesmos elementos em um
conjunto discreto, a razão dos elementos iniciando com aqueles d́ıgitos pelo total
de elementos é por definição um racional e portanto contraditório ao estipulado
pela Lei.

Desta forma fica claro que no caso discreto uma sequência finita pode, na
melhor das hipóteses aproximar a NB-Lei . Este não é o único problema que
ocorre em decorrência da discretização. Como uma sequência NB é uniforme em
escala log mod 1, podemos gerar uma sequência NB na escala linear fazendo

y = 10x, x ∼ U(0, 1) 1.

1Uniforme no intervalo [0,1].
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Para o caso cont́ınuo temos que

∫ 1

0

10xdx =
9

ln 10
.

Já no caso discreto com n elementos, ao avaliar a soma da progressão geométrica,
temos que

lim
n→∞

1

n

n−1
∑

x=0

10
x

n = lim
n→∞

9

n( n
√
10− 1)

=
9

ln 10
, (2.3.14)

onde limn = ln 10, porém para n < ∞,

ln 10− n(
n
√
10− 1) > 0.

Um outro efeito causado pela discretização da NB é a variabilidade entre os ele-
mentos presentes na sequência. Isto quer dizer que uma sequência NB discreta não
é composta por sequências NB menores, inteiramente ou em partes. As exceções
são as sequências de tamanho múltiplo de potências da base e o primeiro elemento,
‘1’ seguido de ‘0’s, presente em todas as sequências independente do tamanho. Es-
sas peculiaridades não fazem parte do escopo deste trabalho e portanto não serão
abordadas mais a fundo.

Como já foi visto na Seção 2.1, uma sequência para ser considerada conforme
com a NB-Lei deve possuir certas condições necessárias. Das propriedades vistas,
trazemos destaque para a probabilidade de uma combinação de d́ıgitos cont́ıguos
qualquer, seja d um inteiro positivo formado pela concatenação dos d́ıgitos que se
queira extrair sua probabilidade como d́ıgitos mais significativos

prob(d) = log10(1 +
1

d
) (2.3.15)

e sua consequência direta, que a probabilidade de um d́ıgito ocorrer em uma
posição é, obrigatoriamente igual à soma das probabilidades de todos os outros
d́ıgitos ocorrerem nas posições menos significativas dado que aquele d́ıgito já ocor-
reu em uma posição mais significativa,

prob(d) =

9
∑

i=0

log10(1 +
1

10d+ i
). (2.3.16)

Quando olhamos para essas duas propriedades em junção com a noção de
que dada uma função cont́ınua, é posśıvel extrairmos uma quantidade infinita de
pontos do conjunto das imagens de forma que este conjunto continue com uma
quantidade não enumerável de pontos, é natural imaginar qual dessas infinitas
amostragens melhor representa uma sequência NB conforme fixado a quantidade
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de amostras. Sabemos que não existe sequência finita que atenda plenamente a
todas as restrições impostas pela NB-Lei , contudo, existem diferentes sequências
finitas de uma mesma cardinalidade que melhor atendem a diferente propriedades.
Por exemplo, tomando uma sequência finita de tamanho 100. Para obtermos a
quantidade de elementos que minimizaria o erro entre a quantidade de elementos
contendo uma certa combinação de d́ıgitos e uma sequência que atenda plenamente
a NB-Lei, calculamos a probabilidade da combinação de d́ıgitos d, multiplicamos
pelo tamanho n da sequência (no nosso caso n = 100) e arrendondamos para o
inteiro mais próximo de forma a minimizar a seguinte expressão:

|#{x = d}
#n

− log10(1 +
1

d
)|.

Para n = 100 esperam-se 30 elementos tendo o algarismo ‘1’ como d́ıgito mais
significativo, fazendo o mesmo para os dez algarismos (0-9) na segunda posição
dado que o primeiro é ‘1’ (10, 11, ..., 19) temos o seguinte vetor contendo a
quantidade de posições ordenado de forma crescente pela combinação dos d́ıgitos,

{4,4,3,3,3,3,3,2,2,2},
cuja soma é 29. Isto implica que para diminuirmos a diferença da Equação 2.3.15,
obrigatoriamente estaremos piorando a conformidade pela Equação 2.3.16. Por
este motivo, adotamos a sequência finita que melhor representa a NB-Lei como
sendo a sequência de n elementos

10
x

n , x ∈ {0, 1, ..., n− 1}
por melhor aproximar a Equação 2.1.1.

2.4 Procedimentos de Revisão Anaĺıtica

A auditoria possui etimologia latina, “audire” (ouvir), e suas funções podem ser
rastreadas até os Quaestors do senado Romano porém suas técnicas evolúıram
bastante desde então. Testes substantivos se tornaram padrão dentro da auditoria
e dentre estes estão os procedimentos anaĺıticos .

International Standards on Auditing (ISA) 520 define procedimentos anaĺıticos
como sendo “avaliação de informação financeira através de análises de relaciona-
mentos plauśıveis de caráter tanto financeiro como não financeiro” (tradução livre).
Ela cont́ınua ainda informando que faz parte do procedimento de revisão qualquer
investigação quando necessária de flutuações identificadas ou relacionamentos in-
consistentes com qualquer outra informação relevante ou divergência significativa
de valores esperados [41]. Para fins deste trabalho, tratamos como procedimen-
tos anaĺıticos: procedimentos de revisão anaĺıtica, técnicas de revisão anaĺıtica e
métodos de revisão anaĺıtica.
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Statements on Auditing Standards (SAS) são relatórios oficiais emitidos pelo
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) com fim de divulgar
pronunciamentos referentes a assuntos de auditoria. No SAS 56 emitido em 89,
estabelece-se como obrigatório o uso de procedimentos anaĺıticos pelos auditores
[2] .

Outras instituições internacionais também enfatizam a necessidade de se utili-
zar procedimentos anaĺıticos. A International Organization of Supreme Audit Ins-
titutions (INTOSAI) , instituição que visa estabelecer padrões para instituições
supremas de auditoria (SAI) , declara que é da competência da SAI se equipar
com metodologias atuais, incluindo técnicas baseadas em sistemas, métodos de
revisão anaĺıtica, amostragem estat́ıstica e auditoria de sistemas de informações
automatizados [3].

Já o Banco Mundial (World Bank) cita técnicas de revisão anaĺıtica como
sendo uma das medidas aceitáveis em caso de desconfiança por parte do auditor
do mal uso de verba pública. Enquanto indica que tais técnicas sejam aplicadas
na fiscalização e auditoria como requisito para liberação de verba (cento e cin-
quenta milhões de dólares) para o desenvolvimento agrário e comercial de regiões
da Nigéria [1].

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) é uma das instituições brasileiras
responsável por instaurar padrões e normas contábeis a serem aplicadas dentro do
território nacional. Entre outras publicações o CFC emite as Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC) e as NBC - Técnicas (NBCT) que descrevem as metodologias
a serem aplicadas para atingir tais normas.

Explicita-se que a inobservância de NBC por parte do profissional contabi-
lista constitui infração disciplinar, de acordo com o art. 5o da Resolução CFC
N.o751/93 [17], assim como o inciso I do art. 2o do caṕıtulo II do código de
ética profissional do contador, aprovado pela Resolução CFC N.o803/96 [16] (com
redação alterada pela Resolução CFC n.o1.307/10 art. 4o[19]), fica sujeito às pe-
nalidades previstas no art. 27odo Decreto-Lei n.o9.295, de 27 de maio de 1946[13].

De acordo com o item 18 da NBC TA 330 o auditor deve planejar e execu-
tar procedimentos substantivos [20]. A NBC TA 520 define como procedimento
anaĺıtico “[...] avaliações de informações contábeis por meio de análise das relações
plauśıveis entre dados financeiros e não financeiros.” A mesma norma estipula
como objetivos do auditor, entre outros, “obter evidência de auditoria relevante e
confiável ao usar procedimentos anaĺıticos substantivos” [18].

É posśıvel encontrar recomendações e resoluções referenciando a padrões inter-
nacionais de auditoria sendo adotados pelos tribunais de contas tanto em esfera
federal quanto estadual. O Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de
Contas da União (TCU) [80], aprovado pela Portaria N.o144 de 2000, adota o
International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 3000 da INTOSAI
como fonte sob a qual a portaria é adaptada.
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Adotando postura similar, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
(TCE/PE) acolhe normas e padrões estipulados por instituições internacionais.
Publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco do Tribunal de Contas do
dia 21 de dezembro de 2010 [79], a Resolução T.C. N.o0017/2010 no art. 15odo
caṕıtulo IV que trata do Sistema de Controle Interno instrui a Gerência a utilizar
como fonte técnicas de trabalho aquelas consubstanciadas em normas e prinćıpios
da INTOSAI , Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA) , além das
normas internas do TCE/PE.

Apesar de não haver portaria ou resolução adotando o uso de procedimentos
anaĺıticos para o controle externo do TCE/PE, fica clara a necessidade da uti-
lização de tais técnicas pelas equipes de auditoria com fins de aprimorar ainda
mais a qualidade da auditoria exercida.

2.5 Exerćıcios

1. Como deveria ficar o enunciado da NB-Lei original por Newcomb, a da equi-
probabilidade das mantissas dos logaritmos, se trocássemos a definição de
mantissa (e caracteŕıstica) de logaritmos pela definição de mantissa feita na
Seção 2.1.

2. Deduza a expressão da probabilidade de ocorrência do d́ıgito d ∈ {1, ..., 9}
na posição mais significativa a partir da Equação 2.1, para base 10 de uma
sequência NB.

3. Explique por que a expressão utilizada no exerćıcio 1 serve também para
se calcular a probabilidade de ocorrência de um grupo de d́ıgitos cont́ıguos
de uma sequência NB, a partir da primeira posição, utilizando o inteiro
correspondente (ex: para o grupo ‘341’ utiliza-se o inteiro 341).

4. Deduza a expressão que calcula a probabilidade de ocorrência de um grupo
de d́ıgitos cont́ıguos de uma sequência NB, a partir da posição ‘p’.

5. Para uma sequência de ‘n’ números, qual deverá ser o limite inferior de ‘n’
para que esta sequência satisfaça a NB-lei com 1 decimal de precisão em
todas as frequências de d́ıgitos da primeira posição?

6. Mostre que a fda das mantissas de uma sequência NB é de fato a da Equação
2.1.3.

7. Encontre um contra-exemplo para a restrição de Nigrini dos máximos e
mı́nimos.
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8. A caracterização da NB-Lei através da invariância escalar utilizando no
domı́nio de frequência uma convolução com a função caracteŕıstica do d́ıgito
1 na primeira posição, indica que em todas as frequências inteiras o valor da
transformada tem que ser nulo. Analise as diferenças de conformidade entre
funções que se anulam para todas as frequências maiores ou iguais a 1, e as
funções que se anulam exclusivamente nas frequências inteiras.

9. Faça uma estimativa do erro cometido (distância para a conformidade à
NB-Lei) da sequência com n elementos igualmente espaçados na escala lo-
gaŕıtmica modular.

10. Proponha uma macro de Excel para testar a invariância escalar das listas
geradas no Caṕıtulo 1 e analise os resultados.



Caṕıtulo 3

Aplicações

3.1 De Suas Aplicações

Uma das primeiras potenciais aplicações da NB-Lei surgiu no ińıcio do século XX
com Boring. Em seu trabalho, o autor estuda de um ponto de vista psicof́ısico
como pessoas atribuem probabilidades a eventos sobre os quais são leigas [11]. A
teoria melhor aceita na época era de que se a pessoa não tem qualquer motivo
para viés, ela admite que todos os eventos são equiprováveis.

Em contextos mais próximos das ciências puras, Hamming propôs uma série
de aplicações de hardware e software que podem se beneficiar do uso da NB-Lei
[33]. Outros autores tomam caminhos similares mostrando que algoritmos bem
difundidos podem ter seus erros de cálculo minimizados pelas operações de ponto
flutuante quando a Lei de Newcomb-Benford é aplicada . Berger e Hill estudam
os erros esperados nas operações de ponto flutuante do método de Newton [7]. A
mesma dupla, junto com Kaynar e Ridder, estudou a comportamento de cadeias
de Markov , mostrando que de fato obedecem à NB-Lei, também mostrando como
os erros de underflow, overflow e round-off podem ser minimizados nos cálculos
computacionais através deste fenômeno [44].

Aplicações em outras áreas também podem ser encontradas quando se estuda
a ocorrência de d́ıgitos. Shao e Ma observaram a conformidade de algumas propri-
edades de pulsares com a Lei de Newcomb-Benford [73] . Dentre as caracteŕısticas
das pulsares estudadas encontram-se o peŕıodo baricêntrico e a velocidade de
rotação (e suas derivadas em relação ao tempo), notando-se uma conformidade
com a lei. Os autores coletaram as distribuições das mantissas de pulsares coleta-
dos do catálogo do Australia Telescope National Facility (ATNF) contendo mais
de 1800 amostras. O resultado das frequências observadas para o primeiro d́ıgito
dos dados estudados pelos autores pode ser visto na Figura 3.1.
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Figura 3.1: Frequências do primeiro d́ıgito observadas e esperadas segundo a NB-
Lei para dados coletados de pulsares. À esquerda peŕıodo baricêntrico e à direita
velocidade de rotação. Fonte: Shao e Ma, 2010 [73].

À esquerda na Figura 3.1 é exibido o gráfico de barras comparativo entre as
frequências observadas e esperadas para o peŕıodo baricêntrico das pulsares estu-
dadas pelos autores . De forma semelhante, o gráfico à direita trata da veloci-
dade de rotação destas mesmas estrelas. É notável a aproximação com a Lei de
Newcomb-Benford dos dados observados.

Em um segundo trabalho, os mesmos autores [72] estudaram a aplicabilidade
da Lei de Newcomb-Benford na f́ısica de part́ıculas, mensurando grandezas como a
largura e tempo de vida de part́ıculas. Dentre os fenômenos estudados, abordamos
as pesquisas exercidas sobre a largura de mesões e barions e o tempo de meia vida
de hádrons em geral. Hádrons vêm ganhando crescente publicidade recentemente
devido a avanços na f́ısica quântica e cont́ınuas descobertas nos experimentos do
Grande Colisor de Hádrons (sigla LHC em inglês) mantido pela Organização Eu-
ropeia de Pequisa Nuclear (mais conhecido como CERN, Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire no francês). Hádrons são part́ıculas compostas categorizadas
em mesões ou barions de acordo com suas part́ıculas constitúıntes. Em seu traba-
lho, Shao e Ma analisaram os dados coletados pelo Particle Data Group dispostos
na tabela sumária do Review of Particle Physics acerca da largura e tempo de
meia vida destas part́ıculas.

A Figura 3.2 mostra os dados observados das frequências do primeiro d́ıgito
para a largura observada dos hádrons classificados por mesões e barions da es-
querda para direita respectivamente. No gráfico representando os mesões é posśıvel
detectarmos desvios elevados para o d́ıgito “2” (com excessos) e o d́ıgito “6” com
faltas. Já no gráfico da direita representando a famı́lia dos barions, a ausência
do d́ıgito “7” se mostra a mais notória. Os autores não fazem menção do motivo
pelo qual esses d́ıgitos em particular são mais afetados que os demais. No entanto
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para ambos os casos, os fenômenos estudados obtiveram boa conformidade com os
valores esperados.

Figura 3.2: Distribuição das frequências observadas e esperadas segundo a NB-Lei
para largura de part́ıculas. Na esquerda temos dados de mesões e na direita dados
de barions. Fonte: Shao e Ma, 2009 [72].

Ainda no contexto do mesmo experimento os autores estudaram a conformidade
do tempo de meia vida dos hádrons . Os resultados dos experimentos podem ser
vistos na Figura 3.3. Novamente os dados observados se aproximam daqueles
esperados, com um leve excesso no d́ıgito “2” e uma leve falta nos d́ıgitos “6” e
“7”. Os autores da pesquisa constataram que para ambos os casos (largura da
part́ıcula e tempo de meia vida) os dados estão em consonância com a NB-Lei.

Sistemas dinâmicos também foram explorados no contexto da NB-Lei . Sob
o incentivo da vasta aplicabilidade dos sistemas dinâmicos como modelos para
sistemas f́ısicos e sociais, diversos autores buscaram encontrar relações entre os
modelos constrúıdos e a lei dos d́ıgitos. Tolle, et. al. avaliaram a distribuição
dos d́ıgitos de alguns modelos de autômato celular e de dinâmicas de fluidos [78].
Autômatos celulares são modelos de microestruturas compostas por células es-
truturadas em forma matricial multidimensional. Cada célula pode assumir uma
quantidade finita de estados (e.g.: ligado ou desligado). O sistema então progride
quando os estados das células se modificam em função do estado atual daquela
célula assim como os estados das células próximas (geralmente baseados em al-
guma função matemática). Autômatos celulares foram primeiro descritos por von
Neumann [50]. Os autores em [78] testaram os modelos sob condições consideradas
ótimas pelos mesmos e conclúıram que os modelos de autômato celular produzem
d́ıgitos uniformemente distribúıdos. Os autores, no entanto, ficaram surpresos em
descobrir o grau de conformidade tanto em modelos de gases como de ĺıquidos.
Outros autores adotaram linhas similares de pesquisas avaliando a conformidade
da Lei de Benford em sistemas discretos unidimensionais (ver [75] e [6]), também
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Figura 3.3: Distribuição das frequências observadas e esperadas segundo a NB-Lei
para tempo de meia vida de hádrons. Fonte: Shao e Ma, 2009 [72].

em sistemas com comportamento exponencial[5].

Os trabalhos expostos apenas começam a mostrar ao leitor a potencialidade do
uso deste fenômeno em diversas áreas do conhecimento. O uso e aplicações da NB-
Lei no processamento de imagens digitais é explorado em uma seção dedicada deste
trabalho. Uma lista mais completa e atualizada contendo publicações referentes a
este fenômeno pode ser acessada em [38]

3.2 IBGE

Dados demográficos são bem conhecidos por pesquisadores por apresentarem uma
boa conformidade com a NB-Lei . Nesta seção, abordaremos os dados do Censo
demográfico de 2010 coletado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica
(IBGE) para exemplificarmos como dados advindos de fontes caracteŕısticas se
mostram conformes à Lei. No exemplo abordado, estudamos os dados das po-
pulações de 5.565 munićıpios de 27 Unidades Federativas (26 estados e o Distrito
Federal) disponibilizados pelo IBGE em seu portal eletrônico. É importante res-
saltar que, de acordo com o IBGE, os dados dos Censos são coletados de todos os
domićılios em todos os munićıpios do páıs, e, portanto, representam com exatidão



IBGE 39

a realidade demográfica da população . Destaca-se que este grau de exatidão é de-
terminado pela capacidade da coleta dos dados, uma vez que existem nascimentos
e óbitos em todos os instantes. Mesmo assim os dados coletados conseguem obter
uma boa descrição da realidade.

O Censo acontece através de uma operação loǵıstica quase sem precedentes
envolvendo mais de 200 mil pessoas. Durante esta operação, os cerca de 58 milhões
de domićılios são visitados um a um por um entrevistador. Em cada domićılio,
um ou mais morador responde a um questionário que servirá de fonte para o
levantamento dos dados na composição do banco de dados final. Esta operação
ocorre a cada 10 anos, tempo adequado, segundo os especialistas, para montar a
operação e ainda assim ter uma estimativa razoável para a década seguinte. No
Brasil, o Censo vem sendo coletado pelo IBGE desde 1940.

Infelizmente, os estudiosos da área ainda não chegaram a um consenso sobre
uma metodologia objetiva para prever se uma fonte de dados deveria ou não ser
conforme com a NB-Lei. Não obstante, o critério atual de “natural” ou “não natu-
ral” é sujeito a interpretação. Atualmente, a forma mais concreta para determinar
se uma fonte será ou não conforme é testá-la. Um outro indicador são as pesqui-
sas feitas com dados semelhantes. Por exemplo, se um pesquisador atesta que os
demonstrativos contábeis de firmas da Nova Zelândia mostram uma conformidade
muito boa com a NB-Lei, espera-se que dados semelhantes coletados de firmas dos
Estados Unidos ou Brasil sigam este mesmo padrão. Como boa parte das pes-
quisas abordando a Lei de Newcomb-Benford desejam obter evidências que houve
manipulação humana em um conjunto de dados, é imprescind́ıvel determinar que
os dados deveriam ser conformes para começar!

A Tabela 3.1 mostra as frequências observadas dos dois primeiros d́ıgitos para
os dados disponibilizados pelo IBGE. Ao lado de cada coluna, os valores esperados
foram expostos para facilitar a interpretação do leitor. Na última linha, o Desvio
Absoluto (DA) divido por dois é apresentado para cada posição. O DA consiste em
uma simples soma das diferenças absolutas para os respectivos valores observados
e esperados. Como se pode ver, os valores ficaram muito próximos do que se
esperava da NB-Lei , atestando a hipótese que dados de Censos demográficos
deveriam seguir a NB-Lei.

Logo abaixo temos um gráfico de barras das probabilidades observadas para
os nove d́ıgitos que compõem a primeira posição. As linha cont́ınua exibe uma
interpolação dos valores esperados. Os valores exatos para as probabilidades es-
peradas de cada d́ıgito estão marcados com “x”. Visualmente, é fácil notar que o
gráfico se assemelha ao gráfico das probabilidades previstas pela NB-Lei exibida
no começo deste livro. Uma leve diferença nos d́ıgitos “8” e “9” para os valores
esperados também chamam atenção visualmente.

Um estudo interessante de um ponto de vista estat́ıstico e demográfico é anali-
sar as repercussões de movimentos migratórios sociais na conformidade da NB-Lei
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Primeira Frequência Frequência Segunda Frequência Frequência
Posição Observada Esperada Posição Observada Esperada

- - % - % 0 14.54 % 11.97 %
1 30.12 % 30.10 % 1 10.96 % 11.39 %
2 18.42 % 17.61 % 2 11.09 % 10.88 %
3 13.28 % 12.49 % 3 9.65 % 10.43 %
4 10.10 % 9.69 % 4 9.97 % 10.03 %
5 7.91 % 7.92 % 5 10.15 % 9.67 %
6 7.04 % 6.69 % 6 8.01 % 9.34 %
7 5.68 % 5.80 % 7 9.33 % 9.04 %
8 4.76 % 5.12 % 8 8.43 % 8.76 %
9 2.70 % 4.58 % 9 7.76 % 8.50 %

DA/2 1a Pos: 0.0237 - 2a Pos: 0.0360

Tabela 3.1: Distribuição para as duas primeiras posições das frequências dos d́ıgitos
das populações dos munićıpios brasileiros de acordo com o Censo de 2010 efetuado
pelo IBGE.

. Dentre cenários posśıveis temos movimentos fortes de migração do campo para os
centros urbanos e a insurgência de regiões metropolitanas formadas por munićıpios
próximos que se expandem até formarem supercentros cont́ıguos.

Os dados para os Censos de 2000 e 1991 também foram coletados . Na Tabela
3.2 vemos as informações do Censo de 2000. Quando comparado com o Censo de
2010, é senśıvel a diferença para alguns d́ıgitos. Chamamos atenção para os d́ıgitos
“1” e “9”. Em 2010, 1676 muńıcipios possuiam populações com “1” como d́ıgito
mais significativo. No entanto, em 2000, esse número era de 1605, uma diferença
de 71 munićıpios, ou aproximadamente 1.2% de 5.565. Similarmente, a quantidade
de munićıpios cuja população iniciava com “9” passou de 211 em 2000 para 150
munićıpios no ano de 2010.

Novamente podemos observar nos dados do Censo coletado em 2000 que dados
deste tipo possuem uma boa conformidade com a NB-Lei. De fato, se olharmos
para o DA/2 para ambas as posições, percebemos que os dados em 2000 obtiveram
uma maior aproximação dos valores esperados.

O conceito de invariância escalar é bem aplicado neste contexto. É fácil perce-
ber que a tendência geral das populações é de crescer no intervalo entre os Censos
(10 anos) . Isto naturalmente interfere nos d́ıgitos mais significativos e consequen-
temente na conformidade com as proporções esperadas. Inclusive, ressaltamos
que este crescimento possui certa natureza caótica no que diz respeito à Lei dos
primeiros d́ıgitos. Um munićıpio que em 2010 possúıa entre 10.000 e 20.000 habi-
tantes poderia ter possúıdo entre 7.000 e 10.000 habitantes no ano de 2000. Desta
forma é, até certo ponto, dif́ıcil determinar qual será a distribuição dos d́ıgitos
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Figura 3.4: Representação gráfica (em barras) da coluna “Frequência Observada”
na Tabela 3.1. A linha interpola os valores previstos pela NB-Lei marcados com
“x”.

no próximo Censo (abrimos espaço para mencionar que existem distribuições es-
pećıficas para modelar crescimento de populações mas ainda esses não são exatos).
Outro posśıvel cenário ocorre quando a ordem de grandeza da população atinge
um certo patamar onde a população não consegue crescer o suficiente em 10 anos
para chegar no próximo d́ıgito. Como exemplo temos o munićıpio de Braśılia que,
de acordo com o Censo de 2000 possuia 2.051.146 e em 2010 passou a ter 2.570.160,
ocasionando uma mudança no segundo d́ıgito mas não no primeiro. E ainda existe
a possibilidade da população diminuir entre Censos devido a algum fator social ou
poĺıtico.

O padrão esperado surge novamente quando olhamos para os dados do Censo
coletados em 1991 . Tanto para primeira quanto segunda posição o erro obtido pelo
cômputo do DA/2 é bem baixo . Possivelmente a caracteŕıstica mais marcante no
gráfico de barras é o valor elevado para as ocorrências do d́ıgito “1” com mais de
32% comparados aos 29% de 2000. Dos 1458 munićıpios com “1” com d́ıgito mais
significativo, apenas 1102 permaneceram com este d́ıgito como mais significativo
em 2000. Ressaltamos que os valores das populações de outros d́ıgitos também
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Primeira Frequência Frequência Segunda Frequência Frequência
Posição Observada Esperada Posição Observada Esperada

- - % - % 0 11.95 % 11.97 %
1 29.14 % 30.10 % 1 12.37 % 11.39 %
2 18.30 % 17.61 % 2 10.53 % 10.88 %
3 12.66 % 12.49 % 3 10.66 % 10.43 %
4 10.21 % 9.69 % 4 10.19 % 10.03 %
5 7.88 % 7.92 % 5 9.35 % 9.67 %
6 7.39 % 6.69 % 6 8.88 % 9.34 %
7 5.76 % 5.80 % 7 9.73 % 9.04 %
8 4.83 % 5.12 % 8 8.73 % 8.76 %
9 3.83 % 4.58 % 9 7.55 % 8.50 %

DA/2 1a Pos: 0.0207 - 2a Pos: 0.0208

Tabela 3.2: Distribuição para as duas primeiras posições das frequências dos d́ıgitos
das populações dos munićıpios brasileiros de acordo com o Censo de 2000 efetuado
pelo IBGE.

mudaram, alguns deles passando a ter “1” como d́ıgito mais significativo. Como
é de se esperar, boa parte dos munićıpios que deixaram o intervalo do “1” foram
para o “2” (185 dos 356).

De forma similar aos outros Censos , temos na Tabela 3.3 as informações dos
d́ıgitos significativos para as duas primeiras posições, além dos valores esperados e
do DA/2 para ambas posições. Em seguida temos o gráfico de barras representando
as frequências dos d́ıgitos mais significativos.

Conforme foi visto para os dados dos três últimos Censos coletados pelo go-
verno federal brasileiro através do IBGE, dados demográficos acerca de populações
de munićıpios possuem uma ótima conformidade com a Lei de Newcomb-Benford
. Este exemplo serve para fortificar a crença de que processos estocásticos sem
intervenção humana formam um grupo de bons candidatos de grandezas poten-
cialmente conformes com a NB-Lei . Desta forma, podem ter sua conformidade
averiguada para auxiliar na detecção de fraudes.

3.3 Estudo de Mercado - Bolsa de Valores

Preços de ações no mercado flutuam diariamente de acordo com as ações de compra
e venda de milhões de investidores no mundo todo. Esta natureza impreviśıvel do
preço exato de cada cotação no momento em que a bolsa de valores fecha o torna
um bom candidato para possuir conformidade com a NB-Lei .

De uma forma superficial, podemos descrever o mercado de ações por um ambi-



Estudo de Mercado - Bolsa de Valores 43

Figura 3.5: Representação gráfica (em barras) da coluna “Frequência Observada”
na Tabela 3.2. A linha interpola os valores previstos pela NB-Lei marcados com
“x”.

ente público para negociação de t́ıtulos mobiliários (como é o exemplo das ações).
No Brasil, a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM & FBO-
VESPA) é regulada e fiscalizada por uma autarquia ligada ao governo federal, a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Normalmente as operações em bolsas
ocorrem através de corretoras especializadas, mas potencialmente qualquer um
com a disposição (e ativos!) pode participar.

Coletamos os dados dos preços das ações em um determinado dia para 245
empresas cujas ações podem ser operadas na BM & FBOVESPA. Similar aos dados
do IBGE, observamos os d́ıgitos mais significativos para as duas primeiras posições.
O resultado desta análise pode ser vista na Tabela 3.4. Conforme esperávamos,
as frequências observadas ficaram bem próximas das frequências esperadas pela
NB-Lei . Neste momento interrompemos a discussão principal para descrever um
fenômeno secundário que emerge como um padrão através dos dados da bolsa
assim como os dados coletados pelo IBGE. Nota-se que existe um excesso de “0”
ocorrendo como segundo d́ıgito mais significativo. Normalmente observações como
esta seriam relacionadas a uma tendência humana de arredondar os números,
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Primeira Frequência Frequência Segunda Frequência Frequência
Posição Observada Esperada Posição Observada Esperada

- - % - % 0 13.63 % 11.97 %
1 32.46 % 30.10 % 1 11.31 % 11.39 %
2 16.95 % 17.61 % 2 10.67 % 10.88 %
3 11.33 % 12.49 % 3 10.24 % 10.43 %
4 9.02 % 9.69 % 4 9.91 % 10.03 %
5 7.66 % 7.92 % 5 9.29 % 9.67 %
6 6.95 % 6.69 % 6 8.57 % 9.34 %
7 6.41 % 5.80 % 7 9.95 % 9.04 %
8 4.83 % 5.12 % 8 8.44 % 8.76 %
9 4.39 % 4.58 % 9 7.99 % 8.50 %

DA/2 1a Pos: 0.0323 - 2a Pos: 0.0258

Tabela 3.3: Distribuição para as duas primeiras posições das frequências dos d́ıgitos
das populações dos munićıpios brasileiros de acordo com o Censo de 1991 efetuado
pelo IBGE.

no entanto para ambos os contextos estes valores não são sujeitos a ajustes ou
arredondamentos, caso curioso que merece atenção.

Tornando às frequências observadas dos dados do mercado de ações, existe uma
pequena baixa na frequência observada para “1” como primeiro d́ıgito e uma alta
para “2” como d́ıgito mais significativo, no entanto, o erro de acordo com o DA/2
é de apenas 6.66% considerado bem aproximado. Um estudo mais aproximado por
especialistas no mercado acerca do motivo que existe uma aproximação mas não
uma convergência poderia resultar em um entendimento melhor de peculiaridades
da bolsa de valores. Um outro fator que poderia mitigar essa pequena divergência
é aumentar o número de amostras. Para este exemplo, coletamos apenas 245
empresas cujo preço da ação no momento da coleta era superior à R$1 (um real)
tendo volume de operações de compra e venda de pelo menos 21.000 (vinte e um
mil) nos últimos 21 dias (ou em média mil operações por dia).

O gráfico de barras ajuda a ilustrar as frequências observadas para o primeiro
d́ıgito dos preços das ações das empresas analisadas. A linha cont́ınua interpola as
frequências observadas marcadas pelos “x”. Conforme foi detectado na análise, o
d́ıgito “2” se apresenta bem acima do esperado, assim como uma falta nos d́ıgitos
“1” e “4”. Possivelmente uma coleta de dados históricos daria mais informações
a respeito do porquê destes acontecimentos. Apesar dos desvios, notamos que
os dados estão bem mais próximos da NB-Lei do que algum outro arranjo de
probabilidades como uniforme por exemplo.

Um levantamento semelhante foi feito para as 500 empresas que compõem o
ı́ndice Standard’s & Poor (S&P ). Como é percept́ıvel, os dados das empresas
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Figura 3.6: Representação gráfica (em barras) da coluna “Frequência Observada”
na Tabela 3.3. A linha interpola os valores previstos pela NB-Lei marcados com
“x”.

do mercado brasileiro obtiveram uma conformidade muito superior às empresas
do mercado internacional, fato digno de atenção. O erro observado com a NB-
Lei foi de 16.4% quase 10% a mais que o mesmo erro observado na primeira
posição para as empresas nacionais. Um economista interessado poderia levantar
algumas diferenças culturais e operacionais entre esses dois mercados na tentativa
de explicar porque 245 dados de uma amostra foram mais conformes que os 500
da segunda amostra.

Novamente a interpretação visual permite deduções mais céleres sobre os dados
oberservados. Apesar da conformidade não ser a desejada, é percept́ıvel o fato que
os d́ıgitos menores tendem a ocorrer com mais frequência que os d́ıgitos maiores.

Um segundo evento mensurado foi o volume de operações dessas mesmas em-
presas. Possivelmente devido ao maior volume do mercado internacional e elevado
tamanho da amostra, os dados das empresas do S&P ficaram com uma melhor
conformidade. No entanto ambos os casos foram bastante conformes, inclusive se
mostrando mais conformes que os dados dos preços.

Para os dados dos volumes de operações das empresas na BM & FBOVESPA,
destacamos uma leve baixa na ocorrência de números iniciando com d́ıgito “4”,
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Primeira Frequência Frequência Segunda Frequência Frequência
Posição Observada Esperada Posição Observada Esperada

- - % - % 0 15.51 % 11.97 %
1 28.57 % 30.10 % 1 11.43 % 11.39 %
2 23.67 % 17.61 % 2 9.80 % 10.88 %
3 12.24 % 12.49 % 3 9.80 % 10.43 %
4 6.53 % 9.69 % 4 8.16 % 10.03 %
5 7.76 % 7.92 % 5 7.76 % 9.67 %
6 6.12 % 6.69 % 6 11.84 % 9.34 %
7 4.90 % 5.80 % 7 6.94 % 9.04 %
8 5.71 % 5.12 % 8 11.43 % 8.76 %
9 4.49 % 4.58 % 9 7.35 % 8.50 %

DA/2 1a Pos: 0.0666 - 2a Pos: 0.0875

Tabela 3.4: Distribuição dos primeiros dois d́ıgitos dos preços de ações de empresas
da BM & FBOVESPA

acompanhado de pequenos excessos nos outros d́ıgitos, e novamente, leve excesso
de “0” aparecendo como segundo d́ıgito mais significativo. A Figura 3.9 permite
interpretação visual dos dados na Tabela 3.6.

Conforme discutido, os dados dos volumes de transações das empresas que
compõem o S & P obtiveram uma conformidade significativamente melhor que os
dados dos preços. Os valores observados flutuam próximos dos valores esperados.
No entanto, para a segunda posição os “0” disparam, obtendo cerca de 32% de
ocorrência ao contrário dos 11.97% previstos. A figura na sequência mostra os
resultados observados para a primeira posição.

Por fim coletamos dados históricos do valor do ı́ndice S & P desde 1957 até
a data da coleta. Índices como esses são montados através dos dados coletados
das empresas que compõem o ı́ndice. Os dados observados exibem comportamento
bem distinto. Existe uma dominância de valores iniciando com d́ıgito “1” com um
segundo lugar distante do d́ıgito “9”. Todos os outros d́ıgitos ocorrem com baixa
frequência, que ocasiona os d́ıgitos menores de se aproximar dos valores esperados
que são baixos. Os valores para a segunda posição ficaram mais próximos da
realidade prevista pela NB-Lei .

A Figura 3.11 exibe o comportamento peculiar dos d́ıgitos mais significativos
para a série histórica do ı́ndice S & P. Apesar dos dados coletados das bolsas
de valores não possúırem uma conformidade tão boa quanto os dados dos Cen-
sos , notamos que existe um tendenciamento para que as frequências observadas
convirjam para aquelas previstas na NB-Lei . Um estudo mais aprofundado por
economistas pode, inclusive, detectar algum comportamento caracteŕıstico que
está prejudicando esta conformidade. Apesar dos dados dos preços das ações não
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Figura 3.7: Representação gráfica (em barras) da coluna “Frequência Observada”
na Tabela 3.4. A linha interpola os valores previstos pela NB-Lei marcados com
“x”.

serem tão próximos quanto desejados (principalmente para os dados das empresas
que compões o S & P), os dados dos volumes de transações obtiveram uma confor-
midade surpreendente. Abrimos espaço para discussão de potenciais intervenções
não sancionadas por orgãos regulamentadores (como a CVM) serem detectadas
por meio da conformidade com o volume de ações das empresas estudadas com
a NB-Lei. Um exemplo disto é um grande investidor (ou grupo de investidores)
tendenciando o mercado para obter benef́ıcios pessoais.

3.4 Processamento de Imagens Digitais

Diversas aplicações da NB-Lei no contexto do processamento de imagens surgiram
neste milênio. Jolion foi o primeiro a estudar a distribuição dos d́ıgitos em imagens
digitais [43]. Neste trabalho foi demonstrado que as magnitudes dos gradientes
de algumas imagem obedeciam à distribuição da NB-Lei para o primeiro d́ıgito.
O autor então classificou as imagens em duas categorias, as naturais (NB) e as
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Primeira Frequência Frequência Segunda Frequência Frequência
Posição Observada Esperada Posição Observada Esperada

- - % - % 0 13.20 % 11.97 %
1 17.40 % 30.10 % 1 12.60 % 11.39 %
2 15.20 % 17.61 % 2 10.20 % 10.88 %
3 18.60 % 12.49 % 3 10.60 % 10.43 %
4 12.80 % 9.69 % 4 10.60 % 10.03 %
5 12.20 % 7.92 % 5 8.60 % 9.67 %
6 9.00 % 6.69 % 6 8.60 % 9.34 %
7 6.40 % 5.80 % 7 8.20 % 9.04 %
8 4.40 % 5.12 % 8 7.40 % 8.76 %
9 4.00 % 4.58 % 9 10.00 % 8.50 %

DA/2 1a Pos: 0.1640 - 2a Pos: 0.0468

Tabela 3.5: Distribuição dos primeiros dois d́ıgitos dos preços de ações de empresas
da S & P

imagens de rúıdos e texturas repetitivas (não NB) .

Outros autores também propuseram aplicações interessantes para a NB-Lei
em imagens digitais . Ao considerar os primeiros dois termos da expansão de
Fourier da fdp dos dados em escala log mod, [58] generalizaram a lei do primeiro
d́ıgito. Eles também demonstraram que as transformadas discretas de cosseno
(DCT) seguiam esta generalização . Em uma linha distinta, [65] propuseram uma
aplicação de reconstrução tomográfica.

Tratando de detecção de análise forense de imagens, [28] demonstraram que a
compressão dupla no padrão JPEG de compressão pode ser detectada através da
NB-Lei . Os autores demonstraram que os coeficientes de DCT de imagens NB
comprimidas pelo padrão JPEG poderiam ser enquadrados em uma generalização
da NB-Lei para o primeiro d́ıgito. A probabilidade de d aparecer como d́ıgito mais
significativo é dada por

prob(d) = N log10

(

1 +
1

s+ dq

)

, (3.4.1)

onde s e q são parâmetros de ajuste que variam com a taxa de qualidade (Q-
factor) da compressão e N é um fator normalizador da área da fdp . Em seu
trabalho foi proposta uma tabela contendo alguns parâmetros tidos como ótimos
para diferentes ńıveis de compressão.

A DCT exprime uma quantidade finita de valores em termos de uma soma de
cossenos de frequências variadas. Ela é uma transformada linear, completamente
invert́ıvel que mapeia elementos contidos em R para R. Como imagens digitais
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Figura 3.8: Representação gráfica (em barras) da coluna “Frequência Observada”
na Tabela 3.5. A linha interpola os valores previstos pela NB-Lei marcados com
“x”.

são sinais bidimensionais trataremos da DCT-2D. Para uma matriz A de tamanho
N ×M ,

F (u, v) =

N−1
∑

n=0

M−1
∑

m=0

An,m cos

[

πu

N

(

n+
1

2

)]

cos

[

πv

M

(

m+
1

2

)]

. (3.4.2)

A compressão JPEG abordada neste trabalho é conhecida como sistema ba-
seline sequencial, mas denotaremos de compressão JPEG para facilitar o entendi-
mento. Este procedimento em espećıfico se trata de uma compressão de imagens
digitais com perda e seu fator de qualidade (dependente da perda) será endereçado
pela letra Q. A compressão JPEG acontece em três etapas sequenciais [32]: cálculo
da DCT, quantização e atribuição de código de tamanho variável. Chamamos
atenção para a segunda etapa, a quantização, pois é nela onde acontece a perda
de informação .

A imagem é primeiro subdividida em blocos de tamanho 8 × 8 [ṕıxeis] e seus
elementos são deslocados de forma que o intervalo fique centrado no zero. Por
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Primeira Frequência Frequência Segunda Frequência Frequência
Posição Observada Esperada Posição Observada Esperada

- - % - % 0 15.10 % 11.97 %
1 32.65 % 30.10 % 1 11.43 % 11.39 %
2 18.37 % 17.61 % 2 7.35 % 10.88 %
3 12.65 % 12.49 % 3 12.24 % 10.43 %
4 6.12 % 9.69 % 4 8.57 % 10.03 %
5 6.53 % 7.92 % 5 9.39 % 9.67 %
6 7.76 % 6.69 % 6 7.35 % 9.34 %
7 4.90 % 5.80 % 7 7.76 % 9.04 %
8 5.71 % 5.12 % 8 10.61 % 8.76 %
9 5.31 % 4.58 % 9 10.20 % 8.50 %

DA/2 1a Pos: 0.0586 - 2a Pos: 0.0854

Tabela 3.6: Distribuição dos primeiros dois d́ıgitos dos volumes de compra e venda
de ações de empresas da BM & FBOVESPA

exemplo, um pixel em uma imagem com 8 bits de qualidade pode assumir valo-
res entre [0, 255], após deslocado (subtráıdos de 128) os pixels assumem valores
entre [−128, 127]. Os coeficientes da DCT são calculados para o bloco e os va-
lores resultantes são divididos por valores em uma outra matriz também 8 × 8
conhecida como matriz (tabela) de normalização (quantização) JPEG. Uma vez
normalizados, os componentes da DCT são arredondados e seu código represen-
tante é calculado. Uma matriz de normalização Z∗ pode ser escalada em função
de seu fator de qualidade por [46]

ZQ[i] =

[

SQZ
∗[i] + 50

100

]

. (3.4.3)

onde SQ = 5000
Q

caso Q < 50, e SQ = 200− 2Q caso não.

3.5 Loteria Esportiva

Loterias esportivas e outras formas de jogos de azar frequentemente tomam a
imaginação das pessoas em seu primeiro contato com o fenômeno da NB-Lei .
Infelizmente até hoje não se sabe uma forma de prever o resultado dos sorteios
através da NB-Lei, nem ao menos os dados históricos dos sorteios mostram qual-
quer tendência conforme com a NB-Lei.

Neste exemplo, coletamos dados de 1260 sorteios da Lotomania, loteria espor-
tiva patrocinada pela Caixa Econômica Federal (CEF). Na Lotomania, o apostador
deve selecionar números dentre uma lista posśıvel de 100 valores (de 0 até 99). O
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Figura 3.9: Representação gráfica (em barras) da coluna “Frequência Observada”
na Tabela 3.6. A linha interpola os valores previstos pela NB-Lei marcados com
“x”.

jogador é premiado de acordo com a quantidade de números coincidentes com os
valores sorteados conforme o regulamento. Em cada sorteio são selecionados 20
valores, totalizando 25.200 valores para os 1260 sorteios. Para efeitos deste exem-
plo, consideramos todos os valores de todos os sorteios com exceção do valor “00”,
por não poder haver d́ıgito “0” na primeira posição (valores nulos são comumente
desconsiderados em análises de conformidade com a NB-Lei) .

Conforme pode ser visto na Tabela 3.9, os dois primeiros d́ıgitos dos valores
sorteados aparecem com uma frequência equiparável, ao contrário do previsto pela
NB-Lei onde os d́ıgitos mais baixos deveriam ser mais frequentes.

Este resultado é condizente com a forma com que é feito o sorteio. De forma
a preservar a homogeneidade das apostas e fornecer um jogo justo para todos
os apostadores, os sorteios são formulados de modo que cada valor seja de fato
equiprovável. Ao longo de centenas e milhares de sorteios esta propriedade acaba
sendo facilmente percebida conforme demonstra a análise aqui feita.

Quando comparado ao teste aplicado aos dados do IBGE, notamos a extrema
dissonância com os valores esperados. Enquanto o teste para os dados do IBGE
obtiveram apenas 2.4% de desvio na primeira posição, os dados coletados dos
sorteios divergiram em 26.7%. O segundo d́ıgito no entanto se mostrou bastante
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Primeira Frequência Frequência Segunda Frequência Frequência
Posição Observada Esperada Posição Observada Esperada

- - % - % 0 32.83 % 11.97 %
1 29.81 % 30.10 % 1 8.64 % 11.39 %
2 17.28 % 17.61 % 2 9.50 % 10.88 %
3 13.17 % 12.49 % 3 6.48 % 10.43 %
4 10.37 % 9.69 % 4 8.21 % 10.03 %
5 8.64 % 7.92 % 5 6.26 % 9.67 %
6 5.18 % 6.69 % 6 8.64 % 9.34 %
7 5.83 % 5.80 % 7 6.70 % 9.04 %
8 4.97 % 5.12 % 8 5.62 % 8.76 %
9 4.75 % 4.58 % 9 7.13 % 8.50 %

DA/2 1a Pos: 0.0229 - 2a Pos: 0.2086

Tabela 3.7: Distribuição dos primeiros dois d́ıgitos dos volumes de compra e venda
de ações de empresas da S & P

Figura 3.10: Representação gráfica (em barras) da coluna “Frequência Observada”
na Tabela 3.7. A linha interpola os valores previstos pela NB-Lei marcados com
“x”.
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Primeira Frequência Frequência Segunda Frequência Frequência
Posição Observada Esperada Posição Observada Esperada

- - % - % 0 16.78 % 11.97 %
1 42.05 % 30.10 % 1 13.38 % 11.39 %
2 5.49 % 17.61 % 2 10.79 % 10.88 %
3 5.67 % 12.49 % 3 11.68 % 10.43 %
4 8.89 % 9.69 % 4 10.08 % 10.03 %
5 6.15 % 7.92 % 5 8.52 % 9.67 %
6 5.06 % 6.69 % 6 9.45 % 9.34 %
7 4.64 % 5.80 % 7 6.80 % 9.04 %
8 9.08 % 5.12 % 8 6.66 % 8.76 %
9 12.97 % 4.58 % 9 5.85 % 8.50 %

DA/2 1a Pos: 0.2430 - 2a Pos: 0.0821

Tabela 3.8: Distribuição dos primeiros dois d́ıgitos dos dados históricos do ı́ndice
S & P. A série histórica representa o valor do ı́ndice no peŕıodo de 1957 até 2012.

Figura 3.11: Representação gráfica (em barras) da coluna “Frequência Observada”
na Tabela 3.8. A linha interpola os valores previstos pela NB-Lei marcados com
“x”.
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Primeira Frequência Frequência Segunda Frequência Frequência
Posição Observada Esperada Posição Observada Esperada

- - - 0 17.79 % 11.97 %
1 11.40 % 30.10 % 1 9.27 % 11.39 %
2 11.11 % 17.60 % 2 9.26 % 10.88 %
3 10.94 % 12.49 % 3 9.04 % 10.43%
4 12.06 % 9.69 % 4 9.17 % 10.03 %
5 11.01 % 7.91 % 5 9.09 % 9.67 %
6 10.71 % 6.69 % 6 8.80 % 9.34 %
7 10.97 % 5.79 % 7 9.23 % 9.04 %
8 10.84 % 5.11 % 8 9.28 % 8.76 %
9 10.92 % 4.57 % 9 9.01 % 8.50 %

DA/2 1a Pos: 0.267 2a Pos: 0.070

Tabela 3.9: Resultado da frequência dos d́ıgitos para as duas primeiras posições
omitindo ’00’

conforme. Isto acontece porque as probabilidades esperadas para os d́ıgitos vão se
tornando uniformes na medida que avançamos as posições.

A Figura 3.12 ilustra as frequências das ocorrências do primeiro d́ıgito para
os dados obtidos dos sorteios da Lotomania. Note que as barras são muito mais
próximas entre si do que seria esperado de um conjunto de dados que obedecesse
a NB-Lei. Este fato é desanimador para aqueles que pretendiam utilizar da Lei de
Newcomb-Benford como uma estratégia para melhorar suas chances de ser sorte-
ado na loteria esportiva.
Infelizmente a NB-Lei não provê uma boa alternativa para se montar uma es-
tratégia para advinhar os valores de sorteios futuros com a NB-Lei. De fato,
devido à forma como ocorrem os sorteios, espera-se que as frequências dos d́ıgitos
mais significativos sejam aproximadamente uniformes. O que chama atenção neste
caso de estudo é mais uma vez um excesso de “0” na segunda posição. Este evento
recorrente se mostra persistente até mesmo em contextos onde não se espera que
os dados obedeçam à NB-Lei como é o caso das loterias esportivas.

3.6 Exerćıcios

1. Sugira uma posśıvel razão para os desvios observados nos d́ıgitos mais signi-
ficativos da largura dos hádrons, assumindo perfeita conformidade à NB-Lei.

2. Discuta a importância de se mostrar o histograma ou a fdp dos dados origi-
nais para a detecção das causas de desvios.
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Figura 3.12: Frequência dos d́ıgitos na primeira posição conforme a Tabela 3.9

3. Tendo em vista que a complexidade de certos modelos teóricos como diagra-
mas de Feynman (um modelo considerando uma colisão entre duas part́ıculas
(glúons) de entrada e oito de sáıda necessita de 10 milhões de diagramas!)
impossibilitam pesquisadores de prever com exatidão qual o resultado espe-
rado de um experimento, como a Lei de Newcomb-Benford poderia auxiliar
na expansão do conhecimento de certas áreas da f́ısica moderna?

4. Por que se espera que amostras de populações de dados demográficos sejam
conformes com a Lei de Newcomb-Benford?

5. Que efeito você imagina que um fenômeno conhecido como “boom” popula-
cional onde a população passa por um crescimento maior que o normal, teria
na conformidade com a NB-Lei?

6. Por que, em sua opinião, os dados de volumes das operações se mostram
mais conformes que os dados de preços nos casos estudados?

7. De que forma o estudo da conformidade de dados extráıdos das operações na
bolsa de valores poderia ser útil para os órgãos reguladores como a CVM?
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8. Esteganografia é o processo de ocultar informações em imagens digitais sem
alterar o resultado visual da imagem. Tendo em vista que os pixels de uma
imagem digital de 8-bits podem assumir valores entre 0 e 255 e que, para
obter bons resultados, é preciso alterar no mińımo posśıvel cada pixel, uma
análise de conformidade da NB-Lei para a primeira posição seria capaz de
revelar manipulações nas imagens? Elabore.

9. É possivel utilizar a NB-Lei para aumentar as chances de prever os números
sorteados em loterias esportivas? Caso positivo descreva uma estratégia,
caso negativo explique o motivo.



Caṕıtulo 4

Detecção de Desvios de
Padrões em Dados
Financeiros

4.1 De Seu Uso Como Procedimento Anaĺıtico

Varian foi o primeiro a utilizar a lei como forma de validar dados no contexto
sócio-econômico, avaliando resultados obtidos em uma simulação de um sistema
de previsão de crescimento urbano para a área da báıa de São Francisco, CA [49].
Dentre os trabalhos estudados esta é a primeira menção de se fazer uso da lei para
verificar a validade da fonte de dados.
Apesar de Varian ter embasado a validade de seus dados em sua conformidade com
a NB-Lei , é apenas no final da década de 80 que este fenômeno começa a apare-
cer de forma significativa na contabilidade e auditoria . Carslaw foi o precursor
desta onda ao estudar o comportamento de dados de empresas da Nova Zelândia
[15], o primeiro dos autores estudados a utilizar a Lei de Newcomb-Benford como
procedimento anaĺıtico.
Carslaw indica que existe uma suspeita de que gerentes e administradores estejam
arredondando valores de balancetes para melhorar o desempenho das empresas.
Segundo ele, seres humanos tendem a memorizar apenas o primeiro d́ıgito de um
número e portanto, um número imediatamente abaixo de n10k, n, k ∈ N, daria a
impressão de ser bem menor que n10k. Similarmente, preços comerciais possuem
uma mesma tendência, por exemplo, um item custando R$ 1.99 dando a impressão
de ser significativamente mais barato que outro de R$2.00.
Para verificar se o comportamento suspeito acontecia, Carslaw verificou a quan-
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tidade de zeros que apareciam como segundo d́ıgito mais significativo nos valores
que constavam nas demonstrações contábeis das empresas avaliadas. Como base
para sua análise o autor utilizou a NB-Lei como frequência esperada. Ele detec-
tou não apenas que o d́ıgito 0 mostrava um excesso na segunda posição, mas que
havia uma carência de números começando com o d́ıgito 9 e considerou isso como
evidência suficiente para suportar a hipótese que havia manipulação nos dados.
No entanto, utilizar a NB-Lei como base para detectar manipulação nos dados não
foi a única tendência iniciada por Carslaw. Ele utilizou versões das estat́ısticas Z
e χ2 de forma que trabalhassem com células de probabilidades (ao invés de distri-
buições cont́ınuas), hábito que seria adotado pela maioria dos autores procurando
manipulações em dados financeiros através da lei dos primeiros d́ıgitos.

O Z-Teste é considerado no contexto da NB-Lei como sendo um teste local ,
capaz de avaliar individualmente cada um dos nove (ou dez) d́ıgitos que compõem
a primeira (ou demais) posições da expansão do valores. Cada d́ıgito é conside-
rado como uma categoria associada a uma probabilidade observada ou esperada.
Conforme a equação 4.1.1, calculamos o valor da estat́ıstica Z d́ıgito a d́ıgito. O
valor do Z calculado é então comparado com o valor do Zcrítico pré-estabelecido
de acordo com o ńıvel de significância do teste. Para um ńıvel de significância
(α = 5%) o valor cŕıtico correspondente é de aproximadamente 1,96. Caso o va-
lor do Z calculado esteja abaixo do Zcrítico, a amostra foi considerada conforme,
ou, a hipótese nula de que as duas amostras (esperadas e observadas) advém de
uma mesma distribuição é aceita. Caso contrário, rejeitamos a hipótese nula em
prol da hipótese alternativa que os dados pertencem a distribuições distintas (não
conformes). Este procedimento é feito para cada d́ıgito, aceitando ou rejeitando a
hipótese nula em cada um deles de forma que alguns d́ıgitos podem estar conformes
e outros não.

Z =
|Po − Pe|
√

Po(1−Po)
n

. (4.1.1)

Ao contrário do Z-Teste, o teste de χ2 de Pearson (χ2-Teste) visa analisar todos
os d́ıgitos de uma dada posição, e como tal é tido como global. Novamente, cada
d́ıgito é considerado como uma categoria, mas ao final do cálculo das diferenças
de cada d́ıgito, todos os valores são somados de forma a classificar a posição dos
d́ıgitos como conforme ou não (vide 4.1.2). Uma prova mais rigorosa requer que
todos os d́ıgitos para todas as posições sejam avaliados concomitantemente para
de fato pronunciar uma amostra como conforme com a NB-Lei pois uma amostra
pode ser conforme para o primeiro ou primeiros d́ıgitos e não conforme nos demais.
No entanto, é comum encontrar na literatura vigente a classificação de dados
como conformes com a NB-Lei ao aplicar o χ2-Teste apenas na primeira posição.
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Novamente o valor da estat́ıstica calculada é comparado com um valor cŕıtico
para se determinar caso os dados pertencem ou não a uma mesma distribuição
(aceitando ou rejeitando as hipóteses de acordo).

χ2 =
9

∑

d=1

(Oo −Oe)
2

Oe

. (4.1.2)

Thomas replicou o trabalho de Carslaw em firmas americanas [77]. Assim
como o autor tomado como base, Thomas utilizou a NB-Lei para encontrar ex-
cesso e falta de d́ıgitos na primeira e segunda posição, observando as frequências de
ocorrências dos d́ıgitos e computando o Z como teste local e χ2 como teste global .
O trabalho conclui que existe evidência suficiente para suportar a hipótese de que
existe manipulação tanto no ganho (arredondamento para cima) quanto na perda
(arredondamento para baixo).

Estudos similares ao de Carslaw foram aplicados em outros páıses. Em uma
análise de firmas sul-africanas, 34 empresas foram testadas com procedimentos
anaĺıticos baseados na Lei de Newcomb-Benford [69] . O autor selecionou sua base
de tal forma que metade das empresas testadas estavam listadas como ‘errôneas’
pelo Johannesburg Stock Exchange (JSE) e a outra metade composta por empre-
sas que não apresentavam qualquer irregularidade. De acordo com os resultados
obtidos pelo autor, as empresas ‘errôneas’ foram precisamente classificadas como
tal, enquanto das empresas tidas como limpas apenas três foram classificadas incor-
retamente, resultado que o autor considera bem sucedido e indica a NB-Lei como
“detector de erros em dados ou fraudes em informações contábeis extremamente
eficiente” (tradução livre).

Nigrini é um dos autores atuais que mais assiduamente defende o uso da Lei
de Newcomb-Benford como procedimento anaĺıtico. Ele juntou algumas noções do
trabalho de Carslaw com outras do trabalho de Thomas e elaborou em sua tese
técnicas para detectar desvios no imposto de renda [54]. Em um outro trabalho,
ele demonstrou que os dados coletados de imposto de renda possuem conformidade
com a NB-Lei [52].

Anos mais tarde Nigrini aplica novamente a Lei para detectar desvios em da-
dos fornecidos por companhias petroĺıferas [53], demonstrando como esta pode ser
usada como ferramenta de revisão anaĺıtica no aux́ılio ao planejamento de audito-
ria.

Em um relatório técnico feito com pesquisas para o laboratório de pesqui-
sas para auditorias de Ernst & Young , [56] estuda a aplicabilidade da Lei de
Newcomb-Benford na auditoria cont́ınua. No relatório, o autor sugere que equipes
de auditoria deveriam buscar sempre novas alternativas na detecção de irregulari-
dades e que pesquisas mais profundas sejam feitas com os testes de conformidade
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estat́ısticos (goodness-of-fit) . Também se conclui que um teste válido no contexto
da NB-Lei é composto pelos seguintes atributos:

• O teste deve medir a conformidade da distribuição inteira e não apenas uma
combinação de d́ıgitos.

• O teste não deve ser relativo ao tamanho da amostra.

• O teste deve ser compreenśıvel e poder ser implementado em softwares de
auditoria.

• O critério de aceitação ou rejeição deve ser objetivo.

Com uma abordagem um pouco diferente, Busta e Weinberg estudaram a pos-
sibilidade de se criar um sistema de apoio à decisão baseado na NB-Lei e redes
neurais [14] . Redes neurais artificiais (ou simplesmente redes neurais) visam clas-
sificar dados através de aprendizado estat́ıstico. As redes são compostas por várias
células (chamadas de neurônios) que são alimentados por uma entidade externa,
normalmente esses inputs são os critérios de avaliação da rede. Os neurônios
que estão dispostos em uma rede e divididos em camadas (estando assim conec-
tados com outros neurônios) vão passando adiante (para a próxima camada) a
informação recebida até o final da rede. Cada neurônio possui um peso e um li-
miar de ativação. Os limiares de ativação servem para determinar se a informação
daquele neurônio será ou não passada para a próxima camada e os pesos vão sendo
ajustados conforme a rede passa por um treinamento. Ao final deste treinamento,
os pesos de cada um dos neurônios permitem que a rede classifique corretamente
os dados de entrada. Existem modelos mais sofisticados de redes que permitem
que os valores retrocedam para uma camada anterior entre outros ajustes que me-
lhoram a capacidade de classificação da rede. Para um maior embasamento de
redes neurais recomendamos a leitura de [64].

Como os autores não dispunham de dados reais, eles utilizaram bases de dados
simulados, misturando dados selecionados de uma sequência pura (NB) com amos-
tras de uma distribuição ruidosa em uma proporção predeterminada. Para gerar
os dados ruidosos, os autores se basearam no trabalho de Hill [37]. Nesta pesquisa,
Hill solicitou que mais de 700 alunos anotassem números de seis d́ıgitos e constatou
que tais números não obedeciam a NB-Lei (fortificando o argumento que números
criados por humanos não são conformes). é de se notar que mesmo uma distri-
buição que siga a NB-Lei, quando amostrada, perde sua conformidade, caso que
será melhor explorado quando são tratados os problemas de discretização da NB-
Lei neste trabalho. O segundo fato notável é que os autores utilizam apenas dois
d́ıgitos observando apenas as frequências relativas em cada posição e ignorando as
probabilidades condicionais (probabilidade de um d́ıgito d2 aparecer dado que o
anterior foi d1, e assim sucessivamente). Em todo caso, os autores obtêm 100%
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de precisão com ńıveis de rúıdo suficientemente altos e no pior caso 70,8% de su-
cesso na classificação; desempenho melhor do que outros trabalhos usados como
comparativo na pesquisa.

Seguindo uma linha similar, [10] propõem um sistema de suporte à decisão
baseado em redes neurais . Novamente um procedimento de revisão anaĺıtica é
utilizado para classificar os dados por sua conformidade com a NB-Lei . Foram
gerados 800 conjuntos de dados contendo 1000 números de dois d́ıgitos contami-
nados em três ńıveis distintos de contaminação além de dados limpos. Os autores
consideraram dois tipos contaminação nos dados: taxa de manipulação que in-
dica a proporção de sujeira dentro de um conjunto; e uma taxa de envolvimento
que indica a proporção de conjuntos totalmente limpos para conjuntos com algum
tipo de manipulação. Mais detalhes sobre manipulação e envolvimento para dados
de testes de conformidade com a NB-Lei estão dispońıveis em [9]. Também foi
utilizada uma técnica de otimização baseada em algoritmo genético para escolher
qual modelo de rede neural melhor classifica a conformidade de um conjunto de
dados como sendo NB-Lei. O rúıdo adicionado foi o mesmo utilizado em [14],
artigo no qual os autores aparentam ter baseado a pesquisa. Diferentemente de
seus precursores, os autores deste utilizam conjuntos com mais elementos, além
de testar novas entradas nas redes neurais , mantendo apenas aquelas que foram
consideradas de sucesso. A nova abordagem rendeu uma taxa de aceitação maior,
76.25% no pior caso, novamente maior que as taxas obtidas por outros estudos
envolvendo abordagens distintas usados como comparativo.

Os autores em [14] citam um estudo de 1989 onde foi levantado que 16%
dos erros encontrados em auditorias são detectados por procedimentos de revisão
anaĺıtica , a terceira metodologia mais eficiente, perdendo apenas para análises
detalhadas e análises de dados passados com base na experiência do auditor [83].
Com fins de embasar sua metodologia, os autores afirmam que os dados estudados
são originalmente conformes à NB-Lei e quando manipulados por seres humanos
perdem parte de sua conformidade.

Tomando como base a pesquisa de [83], foi realizada uma retrospectiva dos
últimos 10 anos, entrevistando auditores das seis maiores firmas de auditoria dos
Estados Unidos da época (Big Six ) sobre o uso de procedimentos anaĺıticos [39].
Os autores apontam que os testes de procedimento são uma tendência emergente
em auditorias devido à difusão dos sistemas de informações, assim como o cres-
cente poder computacional dos computadores utilizados pelas firmas. Durante as
entrevistas, os auditores responderam que os testes de procedimento estavam subs-
tituindo os testes detalhados por serem mais eficientes além de trazerem resultados
que melhoravam a qualidade do planejamento da auditoria . Todos os auditores
entrevistados indicaram estarem usando os procedimentos anaĺıticos e alguns deles
apontaram que os testes detalhados se tornavam inviáveis quando as informações
no ńıvel de detalhamento necessárias estavam espalhadas em localidades diversas,
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mas os procedimentos anaĺıticos não pois trabalham com informações mais gerais.

Outros autores focam mais na aplicação dos procedimentos pela equipe de audi-
toria do que na metodologia do procedimento . Em um estudo de dados financeiros
de diversas naturezas foram encontrados casos particulares onde a conformidade
foi prejudicada por certos vieses [24]. Os autores pedem cautela por parte dos
auditores ao optarem por utilizar a NB-Lei como procedimento anaĺıtico. No caso
estudado, os autores constataram que a compra repetida de certos materiais (como
água mineral) tornou os dados não conformes. O mesmo teste passou a aceitar a
hipótese de que os dados eram conformes com a NB-Lei uma vez que tais valores
problemáticos foram omitidos. No contexto dos gastos públicos, empenhos emiti-
dos para pagamento de pessoal e outros gastos repetitivos podem comprometer o
resultado dos testes, no entanto tais filtros são melhor selecionados por parte das
equipes efetuando a auditoria e, portanto, não serão tratados neste trabalho.

Dentro do contexto brasileiro também é posśıvel encontrar aplicações da NB-Lei
como procedimento anaĺıtico. O primeiro caso estudado da aplicação numa base
de dados do Brasil se deu em 2003 com Santos, et. al. com dados de uma empresa
pernambucana [68]. Os autores aprovam o uso das técnicas aqui discutidas como
modelo contabilométrico, julgando-o como bem sucedido.

O conceito de contabilometria foi primeiro introduzido pelo pesquisador Iud́ı-
cibus como nova área do conhecimento dentro da contabilidade [42]. Seu foco é
a aplicação de métodos quantitativos difundidos no meio estat́ıstico-matemático-
informata no contexto contábil. Vemos que a contabilometria possui vasto escopo,
e neste meio inserem-se procedimentos anaĺıticos, como abordados neste trabalho.

No particular de contas públicas, também é posśıvel encontrar casos de estudos
de sucesso no âmbito brasileiro. Em um trabalho envolvendo notas de empenhos
de munićıpios da Paráıba, constatou-se a aplicabilidade da NB-Lei para este tipo
de dado [62]. Verificando um excesso nos d́ıgitos 8 e 9, os autores consideram
evidência para se supor a existência de superfaturamento. Os autores também
alegam que o uso de tal ferramenta agrega mais cientificidade para o trabalho
do auditor. Em um segundo caso de estudo, também avaliando contas públicas
fiscalizadas por um TCE, os autores comprovam que as Unidades Gestoras (UGs)
que apresentaram pior conformidade com a NB-Lei pelos critérios utilizados foram
aquelas cujas contas haviam sido rejeitadas [23]. Outros textos tratando deste
fenômeno aplicado no Brasil podem ser encontrados. O foco da teoria amostral
foi abordado por [66] e [67] aplicam a NB-Lei na auditoria tributária .

Em ambos os contextos nacional e internacional é posśıvel encontrar casos bem
sucedidos da aplicação do fenômeno conhecido como Lei de Newcomb-Benford na
auditoria , mais especificamente como procedimento anaĺıtico. Os autores que
publicaram no assunto concordam que o uso desses modelos como ferramenta
pelas equipes de auditoria auxiliam cortando o tempo necessário e aumentando a
objetividade dos achados. Fica claro que este método não deve ser adotado como
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único mas sim como mais um à disposição.

4.2 Notas de Empenhos Estaduais

Neste tópico são apresentados os resultados obtidos com a aplicação dos testes
mais utilizados pelos autores, ou seja, o Z-Teste, e χ2-Teste conforme descritos na
seção anterior. Em seguida, congregam-se as análises do Z-Teste e χ2-Teste .

Para simularmos as detecções de desvios de padrões através da NB-Lei , amos-
tramos 20 UG’s em três estados distintos (compondo um total de 60 UG’s). Todos
os dados coletados estão dispońıveis nos portais da transparência mantidos pelo
governo federal. Denominamos os três estados de E1, E2 e E3. Visando ao atendi-
mento da problemática proposta e à consecução do objetivo geral desta pesquisa
foi aplicado na análise dos dados o modelo contabilométrico introduzido por Cars-
law [15], o qual se utiliza de testes de hipóteses (Z-Teste e χ2-Teste) para avaliar a
conformidade observada na distribuição de um conjunto de dados (Po) em relação
aos percentuais previstos pela NB-Lei (Pe). Para Ribeiro et. al. [62] estes desvios
dos padrões podem ter origem em fraudes, erros contábeis ou de digitação, sendo
a sua detecção uma respectiva contribuição no campo da Auditoria Contábil .

O Z-Teste foi utilizado como medida de significância estat́ıstica na deter-
minação das diferenças entre as distribuições de probabilidades observadas (Po) e
esperadas (Pe), aplicadas separadamente para cada d́ıgito, mediante a utilização
da seguinte fórmula:

Z =
|Po− Pe| − 1

2n
√

(Pe(1−Pe)
n

Onde n é o número de observações; 1
2n é o termo de correção de continuidade e

que só é usado quando ele for menor que |Po − Pe|. Foi adotado um ńıvel de
significância de α = 0,05 com um Zcrítico igual a 1,96 . Em razão da problemática
proposta à análise local dos desvios em cada d́ıgito, foram estabelecidas as seguin-
tes hipóteses:

• H0A: Po = Pe - Não existe diferença estatisticamente significativa para o
primeiro d́ıgito;

• H1A: Po 6= Pe - Existe diferença estatisticamente significativa para o pri-
meiro d́ıgito;

O χ2-Teste foi utilizado para determinar se as duas distribuições de probabili-
dade na sua totalidade estão em conformidade uma com a outra. Verifica-se neste
teste se as frequências observadas dos d́ıgitos como um todo seguem a distribuição
prevista na NB-Lei, mediante a aplicação das seguintes fórmulas para o primeiro
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Teste Tipo Caracteŕıstica Posição Dı́gito Hipótese Valor Cŕıtico
Z-Teste Local Proporção 1a Todos HA0 e HA1 1,96
χ2-Teste Global Proporção 1a Todos HB0 e HB1 15,507

Tabela 4.1: Testes empregados na avaliação dos dados coletados das UG’s

e segundo d́ıgito:

χ2 =

9
∑

d=1

(Oo −Oe)
2

Oe

.

Onde PO e PE são as proporções observadas e esperadas definidas por:

PO = (Po)× (tamanho da população) e PE = (Pe)× (tamanho da população).

Foi adotado um ńıvel de significância α = 0,05, para um grau de liberdade 8
(primeiro d́ıgito), obtendo-se o valor cŕıtico para o χ2 igual a 15,507. Em razão da
problemática proposta à análise global do desvio da sequência de todos os d́ıgitos,
foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

• H0B: PO = PE - Não existe diferença estatisticamente significativa para o
primeiro d́ıgito;

• H1B: PO 6= PE - Existe diferença estatisticamente significativa para o pri-
meiro d́ıgito;

Mais detalhes sobre os testes podem ser vistos na Tabela 4.1. Da esquerda
para direita podem ser vistos os testes, tipos em relação à abrangência do teste
no que se trata de d́ıgitos e posições, quais posições foram avaliadas, quais d́ıgitos
dentre a dada posição, hipóteses relacionadas e o valor cŕıtico para ser comparado
com a estat́ıstica calculada .

A Tabela 4.2 apresenta os resultados do Z-Teste e χ2-Teste aplicados na análise
individual do primeiro d́ıgito relativa às 20 UG’s integrantes da amostra obtida do
Estado E1. Os resultados individualmente observados para cada UG evidenciam
que em 62 testes os valores do Z-Teste ficaram abaixo do Zcrítico para o ńıvel de
significância estabelecido, aceitando-se, consequentemente, a hipótese nula H0A
para tais ocorrências. Nos 118 testes restantes os resultados obtidos com o Z-
Teste ficaram acima do Zcrítico, ocasionando para estes d́ıgitos a aceitação da
hipótese alternativa H1A. A UG 12 apresentou o melhor resultado, visto que não
foi observada diferença estatisticamente significativa para nenhum dos 9 d́ıgitos.
As UG’s 1, 4, 9, 14 e 19 apresentaram os piores resultados, obtendo diferenças
estatisticamente significativas para todos os 9 d́ıgitos. Ainda na Tabela 4.2 os
resultados do χ2-Teste, aplicado à análise global dos desvios de todos os d́ıgitos,
evidenciam uma aceitação da hipótese nula H0B apenas para as UG’s 6 e 12,
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respectivamente com 11,5 e 5,10. Houve aceitação da hipótese alternativa H1B
para 18 UG’s, desde a UG 7 com o menor desvio (15,63) até a UG 17 com o maior
desvio (1.816,71) observado.

Detendo-se ainda na Tabela 4.2 constata-se que os maiores desvios por excesso
no Z-Teste ocorreram na UG 17 (41,54) e na UG 5 (31,00). Na UG 17, cujo maior
desvio foi verificado no d́ıgito 9, foi observada a emissão de 379 empenhos no valor
de R$ 906,00, representando estes 26,01% do número total de empenhos emitidos
por esta UG em 2010. Em relação à UG 5, cujo maior desvio ocorreu no d́ıgito 7,
constatou-se a emissão de 224 empenhos com valores iguais a R$ 76,00, os quais
representaram 24,67% do total de 908 empenhos emitidos pela UG no exerćıcio de
2010.

Tabela 4.2: Estat́ısticas calculadas para os dados obtidos das UG’s do estado E1

A Tabela 4.3 apresenta os resultados do Z-Teste e χ2-Teste aplicados na análise
individual do primeiro d́ıgito relativa às 20 UG’s integrantes da amostra obtida do
Estado E2. Os resultados individualmente observados para cada UG evidenciam
que em 47 resultados os valores do Z-Teste ficaram abaixo do Zcrítico para o ńıvel
de significância estabelecido, aceitando-se, consequentemente, a hipótese nula H0A
para tais ocorrências. Nos 133 testes restantes os resultados obtidos com o Z-Teste
ficaram acima do Zcrítico, ocasionando para estes d́ıgitos a aceitação da hipótese
alternativa H1A. Todas as UG’s apresentaram ao menos três d́ıgitos com desvios
significativos, desde a UG 11, que apresentou desvios nos d́ıgitos 2, 6 e 9, até as
UG’s 3 12 e 20 com desvios em todos os d́ıgitos. Ainda na Tabela 4.3 os resultados
do χ2-Teste, aplicado à análise global dos desvios de todos os d́ıgitos, evidenciam
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a necessidade de rejeição da hipótese nula H0B para todas as UG’s, desde a UG 11
com o menor desvio (40,47) até a UG 12 com o maior desvio (6.379,50) observado.

Tabela 4.3: Estat́ısticas calculadas para os dados obtidos das UG’s do estado E2

Detendo-se ainda a análise em relação aos dados da Tabela 4.3, observou-se
que os resultados obtidos pelas UGs 3, 11, 12, 16 e 17 apresentaram um padrão
de desvios com excesso de ocorrência no d́ıgito 7 e escassez para os d́ıgitos 6,
8 e 9. Costa, Santos e Travassos [21] observaram padrão similar analisando o
comportamento da despesa empenhada por 20 UG’s no exerćıcio de 2009, o qual
foi interpretado como uma provável influência do limite de dispensa do processo
licitatório no comportamento do gasto público.

Os desvios sugerem, dado que o limite de dispensa fixado na Lei Federal no
8.666/93 para compras e serviços que não de engenharia é de até R$ 8.000,00,
a ocorrência de um posśıvel deslocamento dos valores iniciados pelos d́ıgitos 8 e
9 para o d́ıgito 7, em valores inferiores ao limite legal estabelecido, evitando-se
desta forma a necessidade de realização de processos licitatórios. Por outro lado,
a escassez de ocorrências verificada para o d́ıgito 6 seria o reflexo deste mesmo
deslocamento, desta vez motivado por uma maximização do benef́ıcio da dispensa.

A Tabela 4.4 apresenta os resultados do Z-Teste e χ2-Teste aplicados na análise
individual do primeiro d́ıgito relativa às 20 UG’s integrantes da amostra obtida do
Estado E3. Os resultados individualmente observados para cada UG evidenciam
que em 69 testes os valores obtidos com o Z-Teste ficaram abaixo do Zcrítico para
o ńıvel de significância estabelecido, aceitando-se, consequentemente, a hipótese
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nula H0A para tais ocorrências. Nos 111 testes restantes os resultados do Z-Teste
ficaram acima do Zcrítico, ocasionando para estes d́ıgitos a aceitação da hipótese
alternativa H1A. A UG 3 apresentou o melhor resultado, visto que não foi obser-
vada diferença estatisticamente significativa para nenhum dos 9 d́ıgitos. As UG’s
11 e 19 apresentaram os piores resultados, obtendo diferenças estatisticamente
significativas para todos os 9 d́ıgitos.

Tabela 4.4: Estat́ısticas calculadas para os dados obtidos das UG’s do estado E3

Ainda na Tabela 4.4 os resultados do χ2-Teste, aplicado à análise global dos
desvios de todos os d́ıgitos, evidenciam uma aceitação da hipótese nula H0B apenas
para a UG 3 com 7,1. Houve aceitação da hipótese alternativa H1B para as 19
UG’s restantes, desde a UG 4 com o menor desvio (23,89) até a UG 14 com o
maior desvio (1.073,22) observado .

4.3 Exerćıcios

1. Aplique o Z-teste e o χ2 às listas encontradas nos exerćıcios do Caṕıtulo 1.

2. Uma das restrições de Negrini no Caṕıtulo 2 declara que “os dados não
podem ser valores atribúıdos por seres humanos como números de telefone
e códigos pessoais”. Considere os dados financeiros, que são produzidos
artificialmente, mas que satisfazem a NB-Lei, e discuta as diferenças.
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3. Discuta a importância dos desvios da segunda posição em diante, e como
uma métrica global deve levá-los em consideração.

4. A multiplicidade de empenhos é um dos desafios à efetividade de testes de
conformidade em dados reais. Discuta sobre que interpretação se deve dar
a este tipo de ocorrência, e de que forma a multiplicidade pode ser tratada
como desvio deliberado.

5. Fatores externos aos dados de empenhos em agências governamentais, in-
trodutores de vieses, tais como a Lei Federal No 8.666/93, podem afetar
o comportamento dos gestores, mesmo que de forma não fraudulenta. Dis-
cuta de que formas a detecção direta da conformidade à NB-Lei pode ainda
ser útil no procedimento anaĺıtico considerando-se a existência de fatores
externos.

6. Você considera que a Lei de Newcomb-Benford poderia ter mais utilidade
sendo aplicada em auditoria operacional onde o auditor precisa coletar evi-
dências de lit́ıgios para convencer o juiz que ocorreram irregularidades ou no
planejamento estratégico da auditora onde os gestores precisam determinar
onde os auditores deverão focar suas análises? Justifique.

7. Suponha que duas empresas apresentem (cada uma) uma lista dispondo gas-
tos diversos durante um exerćıcio fiscal. Caso sua função fosse referir apenas
uma das empresas para uma avaliação mais criteriosa por uma equipe de
auditoria externa, qual empresa você recomendaria? Justifique.

Empresa A: [9,12; 13,00; 15,00; 33,00; 36,00; 57,50; 83,20; 120,00; 220,00;
630,00; 1.000,00; 1.110,00; 1.700,00; 1.900,00; 2.500,00; 2.750,00; 3.000,00;
3.900,00; 4.300,00; 5.200,00; 6.900,00; 7.500,00; 14.500,00; 20.000,00;
47.900,00]

Empresa B: [17,46; 25,74; 29,65; 98,79; 141,61; 202,08; 263,67; 369,38;
1.588,50; 1.751,85; 2.512,55; 2.898,97; 3.053,88; 3.216,41; 3.571,73; 4.504,04;
6.897,87; 12.471,46; 16.458,33; 17.932,70; 21.400,94; 22.694,91; 25.835,58;
27.984,44; 29.050,21]

8. No caso da UG06 do Estado E1 na Tabela 4.2 o Z-teste rejeitou apenas o
d́ıgito 8, embora o chi2 aceitou globalmente. Qual é a interpretação para
desvios em apenas 1 d́ıgito, ou em números ı́mpares de d́ıgitos?

9. Na fórmula do χ2 percebe-se que o denominador é linear enquanto o nume-
rador é quadrático. Logo se as diferenças entre observado e esperado crescer,
o resultado do χ2 crescerá quadraticamente. Este crescimento pode ser es-
perado em listas cada vez maiores de dados aleatórios. Discorra sobre a
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efetividade da medição de conformidade na primeira posição pelo χ2 para
grandes listas (milhares de elementos).
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lommétricos no Campo da Auditoria Digital das Contas Públicas Municipais.
In: 6 Congresso Usp de Contabilidade. [S.L.: S.N.], 2006.

[24]C. Durtschi, W. Hillison e C. Pacini, “The Effective Use Of Benford’s Law
To Assist In Detecting Fraud In Accounting Data.” Journal Of Forensic Ac-
counting, V. 5, N. 1, pp. 17–43, 2004.



Bibliografia 73

[25]W. Feller, Introduction To Probability Theory. Second. [S.L.: S.N.], 1966.
(Wiley Series In Probability And Mathematical Statistics. Probability And
Mathematical Statistics, V. 2).

[26]D. G. Figueiredo, Análise de Fourier e Equacoes Diferenciais Parciais.
Quarta. [S.L.]: Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2009.
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Z cŕıtico, 63, 66
Z-Teste, 58, 63, 65, 66


