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Análise Discriminante 

• Classificação, grupamento, estratificação de 

observações. 

• Quando queremos prever a que grupo uma 

determinada observação, empresa, pessoa, cliente, 

produto pertence. 

• É uma técnica de previsão e classificação. 

• Permite conhecer as variáveis que se destacam na 

discriminação dos grupos. 
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Histórico 

• Primeiras ideias surgiram nos anos 20 em trabalhos 

do estatístico inglês Karl Pearson. 

• Edward Altman – 1968 – publicou no The Journal of 

Finance o artigo Financial Ratios, Discriminant 

Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. 

• Stephen Kanitz – 1974 – Termômetro de Insolvência. 



Exemplos de Aplicação 

• Companhias de seguro e a previsão do tipo e risco de 

cada cliente para determinar os valores dos prêmios 

de seguro (insurance rating). 

• Sucesso ou fracasso de novos produtos a serem 

lançados. 

• Avaliação de riscos de crédito e classificação dos 

tomadores de crédito (credit scoring). 
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Pressupostos para utilização da Análise 

Discriminante 

• Normalidade multivariada das variáveis explicativas 

– a combinação linear das varáveis deve apresentar 

distribuição normal 

• Homogeneidade das matrizes de variância e 

covariância – estatística Box’sM. Se não houver essa 

homogeneidade haverá uma tendência de classificar 

as observações no grupo de maior variância. 

• Inexistência de outliers. 

• A AD é uma técnica robusta à violação desses 

pressupostos desde que a dimensão do menor grupo 

seja superior ao no. de variáveis em estudo. 



Tamanho da amostra 

• Não deve haver uma grande variabilidade de 

dimensões entre os grupos. 

• 20 observações por variável independente, com um 

mínimo recomendado de 5 observações por variável. 

• No mínimo uma observação a mais por grupo do que 

o no. de variáveis independentes, sendo o ideal um 

mínimo de 20 observações por grupo. 

• Ter uma amostra grande o suficiente que permita 

dividi-la em duas: uma para estimação e uma para 

verificação da aderência da previsão à realidade. 

 

 

 



Análise Discriminante Simples 

• Exemplo pag. 154 Corrar: Dados de clientes de um 

banco de varejo 

– Grupo 1: clientes com margem de contribuição satisfatória 

– Grupo 2: clientes com margem de contribuição 

insatisfatória 

– Variáveis explicativas: renda e no. de dependentes 

• É possível prever a que grupo o cliente pertence, 

observando os dados de renda e no. de dependentes? 

• Construa o gráfico de dispersão identificando os 

grupos, centróides e tente traçar uma reta que divida 

os pontos em dois grupos. 



Qde. de funções discriminantes 

• Pelo gráfico pudemos ver que com dois grupos uma 

reta é suficiente para separá-los. 

• Isto sugere que regressões lineares podem ajudar a 

resolver o problema da Análise Discriminante. 

• Dois grupos => uma função discriminante 

• Três grupos => duas funções discriminantes 

– 1 para separar o grupo 1 dos grupos 2 e 3 

– Outra para separar o grupo 2 do grupo 3 

• K grupos => k – 1 funções discriminantes 



Regressão Linear no nosso exemplo 

Z = α + b1 renda + b2  dependentes 

 

• Esta equação é denominada função discriminante. 

• b1 e b2 são os coeficientes discriminantes. 

• Os valores de Z são denominados escores 
discriminantes, e serão comparados com um valor 
de corte para classificação em um ou outro grupo. 

• Estime, com o Excel, a função discriminante e 
calcule os escores discriminantes para o exemplo. 



Poder discriminatório da função 

• Avalie o nível de acerto da previsão através de uma 

tabela cruzada com grupos originais e grupos 

preditos. 

• Ressalva: estamos usando o mesmo grupo de previsão 

para checar o poder discriminatório. Essa situação 

não é a ideal! 

• Que chances de acerto você teria se tivesse que 

estimar sem o auxílio da função discriminante? 

• Que chances seriam essas em uma amostra em que 

20% das observações fossem de um grupo de 80% do 

outro? 



Critério para validação 

• Critério da chance proporcional 

 

Cpro = p2 + (1-p)2 

 

– Cpro = critério da chance proporcional 

– p = proporção de elementos do Grupo 1 

– (1-p) = proporção de elementos do Grupo 2 



Escore crítico ou ponto de corte 

• Até aqui adotamos como ponto de corte a média das 
médias dos grupos. 

• Está ok para grupos de mesmo tamanho. Para grupos de 
tamanhos diferentes considerar apenas as médias não é a 
solução ótima. 

• Solução: usar uma média ponderada que leve em 
consideração os tamanhos dos grupos: 

 

 

– ZBC = escore crítico para n diferentes 

– n1 = no. de observações do Grupo 1 

– n2 = no. de observações do Grupo 2 

– Z1 = centróide do Grupo 1 

– Z2 = centróide do Grupo 2 
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Escore crítico ou ponto de corte 

• Outro critério leva em consideração o custo de 

classificar erradamente uma observação. 

• Relevante se o custo de classificar erradamente uma 

observação do G1 como G2, for diferente do custo de 

classificar erradamente uma observação do G2 como 

G1. 

 



Escore crítico ou ponto de corte 

• Zi = escores discriminantes médios dos grupos 

• ln = logaritmo natural 

• pi = probabilidades a priori dos grupos 

• C(1/2) = custo de classificar erroneamente no grupo 1 uma 

observação que é do grupo 2 

• C(2/1) = custo de classificar erroneamente no grupo 2 uma 

observação que é do grupo 1 
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Análise Discriminante Múltipla 

• Quando há mais do que dois grupos. 

• Que regra utilizar para a classificação? 

• Ver exemplo anterior, do Banco Varejo, considerando 

3 grupos. 

• O gráfico de dispersão mostra que os pontos gravitam 

em torno dos centroides. 

• Uma solução pode ser calcular a distância da 

observação a ser classificada para cada centroide e 

classificá-la no grupo que apresentar a menor 

distância. 



Cálculo da distância entre dois pontos 

Xa = 1 Xb = 5 

Ya = 1 

Yb = 4 
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Cálculo da distância entre dois pontos 

• Entretanto, esse cálculo pode penalizar grupos com 

maior variância. As observações nesses grupos terão 

maior chance de serem classificadas em outros 

grupos. 

• Para tentar amenizar esse problema leva-se em 

consideração a variância de cada variável 

independente em cada grupo.  

• É a Distância de Mahalanobis: 

 





2

2

s

xx
D


