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Resumo: 
Este trabalho mostra a construção e a avaliação de regras de reconhecimento e classificação de 
padrões baseadas em três métodos: Função Discriminante Linear, Regressão Logística e Redes 
Neurais Artificiais. O objetivo é a classificação de clientes de um banco em um de dois 
grupos. Uma importante maneira de se julgar o desempenho de qualquer regra de classificação 
é o cálculo da sua taxa de erros, ou a probabilidade de classificação errônea. Um procedimento 
é a divisão da amostra em uma amostra de treinamento e uma amostra de validação. A amostra 
de treinamento é usada para construir a regra de classificação e a amostra de validação é 
utilizada para avaliar a mencionada regra. A taxa de erro é dada pela proporção de 
classificações erradas na amostra de validação. O Procedimento de Lachenbruch, Lachenbruch 
(1975), é uma abordagem alternativa para a avaliação da taxa de erros de uma regra de 
reconhecimento de padrões, e é computacionalmente compatível quando utilizado em 
conjunto com as regras acima. 
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Abstract:  
This paper shows  the construction and the evaluation of  pattern recognition and classification 
rules based on three methods: the Discriminant Linear Function, Logistic Regression, and a 
Artificial Neural Network.. The goal is to classify the clients of a bank in one of two groups. 
An important way of judging the performance of any classification procedure is to calculate its 
error-rates or misclassification probabilities. An procedure is to split the sample into a training 
sample and a validation sample. The training sample is used to construct the rule, and the 
validation sample is used to evaluated it. The error-rate is given by the proportion of 
misclassified in the validation sample. Although this method not using the same data to 
construct and evaluate the rule. The Lachenbruch’s Procedure, Lachenbruch (1975), is a 
alternative approach to evaluate the error-rate of a pattern recognition rule, and is 
computationally feasible when used in conjunction with the rules above. 
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