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Resumo 
 
 

A tese, aqui apresentada, propõe um modelo Multi-Agente para um Mercado 

Electrónico, no contexto do Comércio do tipo “Empresa com Consumidor”. 

Os Mercados Electrónicos atingiram uma complexidade e nível de sofisticação tão 

elevados, que tornaram inadequados os modelos de software convencionais. Tais 

mercados são caracterizados por serem abertos, dinâmicos e competitivos, e 

constituídos por várias entidades independentes e heterogéneas. 

Tais entidades desempenham os seus papéis de forma autónoma, seguindo os seus 

objectivos, reagindo às ocorrências do ambiente em que se inserem e interagindo 

umas com as outras. 

Foram estas características dos Mercados Electrónicos que conduziram ao projecto 

por nós desenvolvido, e aqui reportado, de um sistema Multi-Agente que representa 

um Mercado Electrónico. 

Os novos mercados devem, ainda, possuir mecanismos que lhes permitam exibir 

novas capacidades. Para tal, foi por nós usado o conceito de “conhecimento de 

mercado” que sustenta e apoia o comportamento estratégico dos Agentes Vendedores e 

Agentes Compradores. Foram identificadas as técnicas de Descoberta de 

Conhecimento capazes de gerar tal conhecimento e adequadas para utilizar em 

aplicações de Comércio Electrónico. 

Um dos aspectos fundamentais deste trabalho tem a ver com o estudo e 

desenvolvimento de estratégias dinâmicas, tanto para compradores como vendedores. 

Estas estratégias são apoiadas na análise do comportamento, exibido pelos diferentes 

intervenientes e sustentadas por informação de mercado, gerada com recurso a 

técnicas e ferramentas de Descoberta de Conhecimento. 

O projecto de modelação e desenvolvimento de um Mercado Electrónico com 

Agentes de software, MoDeMEAS, proposto nesta tese, é abordado como um processo 

estruturado, composto por um conjunto de passos identificados como fulcrais numa 

abordagem Multi-Agente ao Comércio Electrónico. 

Finalmente, foi também desenvolvido um sistema, denominado de ISEM (“Intelligent 

System for Electronic MarketPlaces”), que inclui as metodologias reportadas no 

presente trabalho e sobre o qual foram feitas várias experiências que permitiram tirar 

algumas conclusões significativas para o presente trabalho. 
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Abstract 
 
 

Through the thesis here reported, we are proposing a Multi-Agent Model for an 

Electronic Marketplace, in “Business-to-Consumer” context. 

Today Electronic Marketplaces are extremely complex and sophisticated, which 

becomes inadequate to use the conventional software models. These MarketPlaces are 

characterised to be open, dynamics, competitive, and composed by different 

independent heterogeneous entities. 

These entities develop their roles automatically, by following their business 

strategies, reacting and adapting to new environments as well as by interacting with 

other available entities. 

All these new Electronic MarketPlaces characteristics, led us to design and develop 

a project, here reported, of a Multi-Agent System for an Electronic MarketPlace. 

Innovative MarketPlaces should have mechanisms that can offer them the 

possibility to exhibit new capabilities. For that, we have used the “market knowledge” 

concept, which support the strategic behaviour of Buyer and Seller Agents. We also 

have identified the correct Knowledge Discovery techniques which are capable to 

generate the referred knowledge and also appropriate to use at Electronic Commerce 

applications. 

One of the fundamental aspects of this work is related with the development of 

dynamic strategies for Buyer and Seller Agents. These strategies are supported by the 

available capability of analysing different behaviours and based on “market 

knowledge” obtained with Knowledge Discovery tools. 

The modelling of an Electronic MarketPlace with software Agents, “MoDeMEAS”, 

has been proposed in this thesis, leading to a structured process, composed by a set of 

steps that we identified as essentials in a Multi-Agent approach to Electronic 

Commerce. 

Finally, an appropriate system was developed, named ISEM (Intelligent System for 

Electronic MarketPlaces), which includes and combines the methods reported in this 

thesis. ISEM has been used in several experiments, allowing to obtain conclusions for 

this work. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este capítulo pretende enquadrar o tema da dissertação, ou seja, o uso de Agentes 

para representar os intervenientes em aplicações de Comércio Electrónico, realçando a 

sua importância prática perante a nova Economia e os mercados globais. Após a 

apresentação do tema, são definidos os objectivos e descritas as contribuições dadas. Por 

último, é apresentada a estrutura do documento. 
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1.1 Tema 

O Tema abordado nesta tese consiste na aplicação de Sistemas Multi-Agente ao 

Comércio Electrónico, incidindo essencialmente na análise e desenvolvimento de 

estratégias de negociação e algoritmos de decisão, sendo também usados algoritmos de 

Descoberta de Conhecimento, de modo a permitir melhorar o desempenho das diferentes 

entidades envolvidas. 

O Comércio Electrónico é uma actividade em que as entidades envolvidas se dedicam à 

troca, compra e venda de bens e/ou de serviços com suporte em comunicações e redes de 

computadores como, por exemplo, a Internet. Os compradores e vendedores encontram-se 

geograficamente distribuídos, sendo a transacção comercial realizada num Mercado 

Electrónico através do uso de meios computacionais apropriados.  

Esta nova forma de efectuar negócios oferece um vasto leque de oportunidades, sendo 

necessário desenvolver novas estratégias e modelos de negócio, com vista a aproveitar as 

mais valias emergentes. 

Os Mercados Electrónicos atingiram uma complexidade e nível de sofisticação tão 

elevados que tornaram inadequados os modelos de software convencionais. Tais mercados 

são caracterizados por várias entidades (compradores, vendedores, mediadores, 

reguladores, etc.), desempenhando os seus papéis de forma autónoma, seguindo os seus 

objectivos, reagindo às ocorrências do ambiente em que se inserem e interagindo umas 

com as outras. Tudo parece apontar para a adequação dos Agentes Inteligentes e 

Sistemas Multi-Agente a este tipo de mercados. 

O estudo dos Sistema Multi-Agente insere-se no domínio da Inteligência Artificial 

Distribuída. A área de investigação associada aos sistemas Multi-Agente, à qual este 

trabalho dedica mais ênfase, é a interacção entre Agentes de software, autónomos e 

heterogéneos, capazes de exibirem comportamentos estratégicos que lhes permitam 

alcançarem os seus objectivos. 

Nesta nova Economia os compradores passarão cada vez mais a recorrer a Agentes de 

software para encontrar os bens e/ou serviços pretendidos e aos melhores preços, o que 

obrigará os vendedores a terem que adoptar comportamentos responsáveis, no que se 

refere às estratégias de preços praticadas. Para dar resposta à constante necessidade de 

efectuar correcções nos preços, os vendedores passarão também cada vez mais a recorrer 

a Agentes de software. 

Uma das importantes áreas de investigação no Comércio Electrónico com Agentes de 

software é o estudo do comportamento destes novos Agentes, economicamente motivados. 
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No âmbito desta dissertação, o trabalho desenvolvido tem por objecto de estudo a 

problemática relacionada com a aplicação dos Sistemas Multi-Agente ao Comércio 

Electrónico. 

1.2 Objectivos 

Os avanços nas Tecnologias de Informação e a popularidade da Internet tornaram 

possível o aparecimento de uma nova Economia, onde deixam de existir as tradicionais 

barreiras quer de tempo, quer de espaço. A globalização tornou possível o acesso a novos 

mercados, quer por parte dos vendedores, quer por parte dos compradores.  

A abertura dos mercados implica um aumento no número possível de participantes, 

originando uma maior competitividade. Estes novos participantes vão, concerteza, ter 

características muito diferentes, originando a que a heterogeneidade dos participantes 

seja elevada. As características dos mercados globais apresentam alguns desafios, sendo 

necessário desenvolver um conjunto de novas estratégias e comportamentos a adoptar.  

A motivação principal para este trabalho resultou da necessidade de desenvolvimento 

de metodologias próprias para tratamento dos novos requisitos que emergem da actual 

Economia, baseada em Mercados Electrónicos. 

Algumas das questões levantadas são objecto de estudo nesta dissertação: 

• Como dotar os Agentes de software do conhecimento necessário para 

representarem indivíduos ou organizações em ambientes de Comércio 

Electrónico? 

• Como formular as preferências, de forma a transmitir, com exactidão, o 

conhecimento necessário aos Agentes de software? 

•  Que características devem possuir esses Agentes? 

• Que comportamentos devem os Agentes de software exibir nos novos Mercados 

Electrónicos? 

• Que novas estratégias de negócio são as apropriadas para usar pelos diferentes 

intervenientes? 

• Como entender a informação proveniente de fontes necessariamente distintas? 

• Como tratar a informação gerada? 

• Que utilidade se pode retirar da informação gerada nos mercados? 

• Como reagir com eficácia nestes mercados extremamente competitivos? 
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Tais questões levaram à análise dos problemas associados e à proposta de um modelo 

para um Mercado Electrónico, onde Agentes de software representam indivíduos ou 

organizações. Com vista a suportar o comportamento estratégico dos Agentes foi 

desenvolvido um conjunto de estratégias de negociação e algoritmos de decisão, cujo 

objectivo é proporcionar melhores desempenhos em aplicações de Comércio Electrónico. O 

modelo proposto é abordado como um processo estruturado, composto por um conjunto 

de passos que correspondem às fases que irão ser identificadas, ao longo do estudo feito 

nesta dissertação, como fulcrais numa abordagem Multi-Agente ao Comércio Electrónico. 

Com vista a testar o modelo proposto e avaliar o desempenho das diferentes estratégias 

de negociação desenvolvidas, foi desenvolvido e implementado um sistema, chamado 

ISEM (“Intelligent System for Electronic MarketPlaces”), no qual Agentes de software 

autónomos e heterogéneos, com objectivos próprios e estratégias de negócio diferentes, 

passam a representar vendedores e compradores num Mercado Electrónico. Cada Agente 

é especificado do ponto de vista do conhecimento que possui, objectivos de negócio e ciclo 

de vida.  

Actualmente, já existem vários estudos relacionados com o Comércio Electrónico, 

nomeadamente, estudos sobre a aplicação dos Agentes de software e o desenvolvimento 

de várias estratégias de negociação. Porém, o estudo e o desenvolvimento de estratégias 

dinâmicas, tanto para compradores como vendedores, apoiado na análise do 

comportamento exibido pelos diferentes intervenientes e sustentado por informação de 

mercado, gerada com recurso a algoritmos de Data Mining, é um dos contributos 

específicos e originais desta tese de Doutoramento. 

1.3 Contribuições Científicas 

O trabalho desenvolvido e apresentado nesta tese procura dar respostas às questões 

levantadas anteriormente e a outras relacionadas. Com este trabalho procuramos dar um 

contributo científico para as áreas em estudo. 

Obtiveram-se alguns resultados relacionados com os diversos objectivos previamente 

enunciados, sendo este documento e o sistema desenvolvido a face mais visível desse 

esforço. 

Para desenvolver o presente trabalho, vários temas foram abordados, que vão desde os 

Sistemas Distribuídos, Sistemas Multi-Agente, Comércio Electrónico, ferramentas de 

Descoberta de Conhecimento e Aprendizagem Automática até à Tomada de Decisão, tendo 

esse conhecimento sido utilizado no desenvolvimento do sistema ISEM que simula o 

comportamento de um Mercado Electrónico. 
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As contribuições e originalidades do presente trabalho são a seguir enumeradas: 

• Definição e especificação de uma arquitectura para Mercados Electrónicos, é 

usada uma abordagem Multi-Agente para simular um Mercado Electrónico, 

tendo em linha de conta, entre outros factores, os objectivos de negócio dos 

diferentes intervenientes, a inexistência de um conhecimento global 

centralizado e o envolvimento de diversos paradigmas para a resolução de 

problemas. Atinge-se, assim, a conceptualização de um sistema Multi-Agente, 

com mecanismos inteligentes e autónomos, providenciando uma capacidade 

ímpar para apoiar comportamentos estratégicos em ambientes competitivos e 

de informação limitada [Viamonte e Ramos, 2000] [Viamonte e Ramos, 2001a] 

[Viamonte et al., 2004a] [Viamonte et al., 2004b]; 

• O projecto de modelação e desenvolvimento de um Mercado Electrónico com 

Agentes de software, MoDeMEAS, que propomos nesta tese, é abordado como 

um processo estruturado, composto por um conjunto de passos. Estes passos 

correspondem às fases identificadas como fulcrais numa abordagem Multi-

Agente ao Comércio Electrónico [Viamonte e Ramos, 2001a]; 

• O processo de desenvolvimento e análise de Agentes de software, para 

ambientes de Comércio Electrónico, é abordado por um processo simples, 

passando pela definição e especificação de uma arquitectura comum para os 

Agentes Compradores e Vendedores [Viamonte et al., 2004a] [Viamonte et al., 

2004b]. As arquitecturas convencionais são, normalmente, genéricas e não 

possuem mecanismos e funcionalidades específicas orientados para este tipo de 

ambientes. A originalidade desta arquitectura centra-se no facto de se propor 

uma arquitectura por camadas, onde o Agente pode representar compradores, 

vendedores ou novas entidades, como por exemplo, mediadores ou 

representantes de coligações de compradores;  

• Definição e especificação do processo de aquisição de conhecimento dos 

Agentes Vendedores e Agentes Compradores [Viamonte et al., 2001b] [Viamonte 

et al., 2004c]; 

• É usado o conceito de “conhecimento de mercado”, para apoiar o 

comportamento estratégico dos Agentes Vendedores e Agentes Compradores 

[Viamonte et al., 2004a] [Viamonte et al., 2004b]; 

• Faz-se a introdução do conceito de Agente de Conhecimento de Mercado, o qual 

procura responder aos problemas específicos da área do Comércio Electrónico, 

através de mecanismos que não estão, de forma directa, presentes em 

arquitecturas genéricas. Reduz-se, assim, a complexidade de análise com 

modelos generalistas, e procura-se dar resposta à necessidade emergente de 
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descoberta de conhecimento, nestes ambientes [Viamonte et al., 2004a] 

[Viamonte et al., 2004b]; 

• Definição e especificação de uma arquitectura para um Agente Conhecimento 

de Mercado, é introduzido um Agente “especial”, dotado de conhecimento de 

mercado que sustenta a aquisição de conhecimento por parte dos Agentes 

Compradores e Vendedores; 

• Concepção de um algoritmo para suportar e garantir comportamento 

estratégico por parte do Agente Comprador [Viamonte et al., 2003a] [Viamonte 

et al., 2004a] [Viamonte et al., 2004b] [Viamonte et al., 2004d]; 

• Concepção de um algoritmo para suportar e garantir comportamento 

estratégico por parte do Agente Vendedor [Viamonte et al., 2003a] [Viamonte et 

al., 2004a] [Viamonte et al., 2004b] [Viamonte et al., 2004d]; 

• Definição e especificação de um conjunto de estratégias de negociação, para 

Agentes Vendedores [Viamonte et al., 2002] [Viamonte et al., 2003a] [Viamonte 

et al., 2004b]; 

• Definição e especificação de um conjunto de estratégias de negociação para 

Agentes Compradores [Viamonte et al., 2002] [Viamonte et al., 2003a]. A 

disponibilidade de estratégias dependentes do comportamento para Agentes 

Compradores é uma característica inovadora num modelo para um Mercado 

Electrónico. A maioria das aplicações existentes para Mercados Electrónicos, 

que recorrem à tecnologia dos Agentes de software, não dispõe desta facilidade, 

concentrando a sua investigação no desenvolvimento de estratégias 

dependentes do comportamento para Agentes Vendedores; 

• Definição e especificação de um conjunto de estratégias de mercado, pretende-

se seleccionar e aplicar um conjunto de algoritmos para a descoberta de 

padrões e criação de modelos do comportamento dos consumidores. O objectivo 

é descobrir relações interessantes, não triviais, implícitas e previamente 

desconhecidas, com base na análise de dados sobre transacções comerciais. 

Pretende-se disponibilizar às diferentes entidades envolvidas um conjunto de 

informação de mercado, obtida através do uso de ferramentas de Descoberta de 

Conhecimento [Viamonte et al., 2003a] [Viamonte et al., 2004a] [Viamonte et 

al., 2004b]; 

• Concepção de um algoritmo para efectuar recomendações, em ambientes de 

Comércio Electrónico, que permite ultrapassar os problemas existentes nos 

algoritmos tradicionais [Viamonte et al., 2003a] [Viamonte et al., 2004c]; 

• Desenvolvimento de um sistema, apresentado no capítulo seis desta 

dissertação. O sistema ISEM foi desenvolvido de acordo com a arquitectura 
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especificada no capítulo cinco deste trabalho [Viamonte et al., 2002] [Viamonte 

et al., 2003a] [Viamonte et al., 2003b] [Viamonte et al., 2004b] [Viamonte et al., 

2004d]. Este sistema permite testar todas as contribuições até aqui 

enunciadas, inclusive a própria arquitectura proposta para um Mercado 

Electrónico. 

1.4 Impacto e Divulgação do Trabalho Associado a 
esta Tese de Doutoramento 

O presente trabalho foi seleccionado pela Rede de Excelência AgentLink como um dos 

trabalhos de impacto relativos à aplicação de Agentes de software ao Comércio 

Electrónico, tendo sido publicado um artigo sobre o presente trabalho num livro 

especialmente dedicado ao tema constituindo uma perspectiva europeia, “Agent-Mediated 

Electronic Commerce - European AgentLink Perspective”. 

O desenvolvimento deste trabalho originou, ainda oito publicações em Conferências 

Internacionais e sete publicações em Livros, além de um artigo a publicar brevemente 

numa revista científica. 

É de referir, ainda, a participação no grupo de trabalho Europeu, “AMEC – Special 

Interest Group on Agent-Mediated Electronic Commerce”, pertencente ao AgentLink Network 

of Excellence on Agent-based Computing. 

O trabalho aqui apresentado contribuiu, ainda, para o projecto de investigação “IMAGE 

- Integrated Tools for Computer Supported Manufacturing in the Global Economy”, 

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Este projecto visou a 

concepção e implementação de um “Framework” baseado no paradigma dos Sistemas 

Multi-Agente para empresas na área Produção de modo a que estas possam dar respostas 

aos requisitos impostos pela sociedade e economia global do século XXI, tais como, 

adaptabilidade, flexibilidade e agilidade. Conceitos como os de Empresa Virtual e 

Comércio Electrónico estão presentes no IMAGE. 

Tendo como base este trabalho, foram, ainda, elaborados e propostos à FCT dois novos 

projectos, o “Agents&Markets” e o “ArgEmotionAgents”. 
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1.5 Estrutura da Tese 

Esta secção apresenta a estrutura da dissertação, sendo apresentado um resumo do 

conteúdo de cada capítulo para fornecer uma noção geral do trabalho, antes de entrar em 

detalhe na sua descrição. 

A dissertação trata o tema da aplicação de abordagens inovadoras ao Comércio 

Electrónico. Para tal, numa primeira parte (capítulo 2), torna-se necessário apresentar o 

conceito de Comércio Electrónico, como uma nova forma de fazer negócios e identificar os 

problemas e desafios existentes nas aplicações tradicionais para este tipo de ambientes. 

Na tentativa de solucionar esses problemas e aproveitar as oportunidades emergentes, 

propõe-se, então, a aplicação dos Agentes de software e, em particular, a utilização de um 

Sistema Multi-Agente para modelar um Mercado Electrónico. O que originou o estudo dos 

paradigmas para a resolução de problemas que facilitem a implementação de tais 

sistemas. Assim sendo, é abordado o tema genérico dos Sistemas Multi-Agente e a 

problemática da interacção entre entidades computacionais autónomas (capítulo 3). O 

estudo das características dos Agentes de software revelou-se extremamente útil, no 

sentido em que facilitou a identificação dos papéis que os Agentes de software podem 

desempenhar enquanto mediadores em aplicações desenvolvidas para ambientes de 

Comércio Electrónico (capítulo 4), assim como, a identificação de outros paradigmas, que 

necessitamos considerar no nosso modelo, de forma a que este garanta a plena 

capacidade para que Agentes de software possam agir como compradores e vendedores na 

representação de indivíduos ou organizações que possuem objectivos de negócio 

específicos e diversos, assim como, modelos de preferências e de comportamento. E, 

porque o espaço de soluções, nestes novos ambientes, é simultaneamente extenso e 

dinâmico, revela-se extremamente útil a utilização de um processo de negociação 

automática. Sem a automação do processo de negociação, a discussão das opções, que se 

esperam, tão inúmeras e complexas, seria proibitiva, em termos de consumo de tempo. 

Este requisito obriga à consideração de dois pontos essenciais: como formular as 

preferências, de forma a transmitir com exactidão o conhecimento necessário, para que o 

Agente possa negociar por nós e como descrever os bens em negociação, é necessário 

utilizar uma ontologia suficientemente clara, para que não ocorra qualquer ambiguidade 

na identificação e correspondência da procura e da oferta no mercado. 

Na segunda parte (capítulo 5 e 6) são discutidas as propostas de trabalho associadas a 

este Doutoramento, de modo a apresentar soluções para os problemas identificados na 

primeira parte, utilizando os paradigmas enunciados. Sugere-se um Modelo Multi-Agente 

para um Mercado Electrónico (capítulo 5) e procura-se avaliar o desempenho do Modelo 

proposto com o desenvolvimento e implementação de um sistema denominado ISEM, 

apresentado no capítulo 6. 
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O conteúdo de cada um dos sete capítulos em que a tese se encontra dividida é 

apresentado em seguida de forma mais detalhada. 

O primeiro capítulo, é um capítulo introdutório, este em que se pretende situar o leitor 

relativamente às diferentes áreas científicas que se cruzam neste trabalho (i.e., 

Inteligência Artificial, Comércio Electrónico, Negociação, Tomada de Decisão, Descoberta 

de Conhecimento e Aprendizagem Automática). São também apresentados o tema, os 

objectivos gerais e as principais motivações do presente trabalho, assim como, as 

contribuições científicas dadas. 

O segundo capítulo, Comércio Electrónico, contempla um estudo e discussão dos 

aspectos relacionados com a realização de actividades comerciais num sistema 

electrónico. 

O terceiro capítulo, Sistemas Multi-Agente, além da apresentação do conceito de 

Agente de software e Sistemas Multi-Agente, contempla também uma análise sobre quais 

os atributos dos Agentes de software que os convertem nos principais candidatos a 

representar as diferentes entidades envolvidas em Mercados Electrónicos. 

No quarto capítulo, Fundamentos para a utilização dos Agentes como Mediadores no 

Comércio Electrónico, é feita uma análise sobre quais os papéis que os Agentes podem 

desempenhar, enquanto mediadores do Comércio Electrónico, segundo a perspectiva do 

Modelo do Comportamento do Consumidor. 

O quinto capítulo, Modelo Multi-Agente para um Mercado Electrónico: Especificação, 

apresenta a arquitectura de um sistema Multi-Agente apropriado para o contexto do 

Comércio Electrónico, nomeadamente para mercados virtuais, onde as diferentes 

entidades são representadas por Agentes de software. Além da especificação, dos 

diferentes Agentes envolvidos, do processo de aquisição de conhecimento, é feita, 

também, uma descrição dos algoritmos de Data Mining utilizados, assim como, 

explicitada a forma como o sistema utiliza a informação gerada. É, ainda neste capítulo, 

que apresentamos as estratégias de negociação adoptadas e os algoritmos desenvolvidos 

para suportar a Tomada de Decisão. 

O sistema ISEM implementa as metodologias propostas nos capítulos anteriores, e é 

descrito no sexto capítulo, ISEM: Descrição e Avaliação. Este capítulo apresenta ainda 

alguns resultados experimentais obtidos com o referido sistema. 

Por último, no sétimo capítulo, Conclusões, é feita uma breve reflexão relativa ao 

trabalho desenvolvido e apresentado na presente tese, sendo enumeradas algumas 

limitações e perspectivas de desenvolvimento futuro. Segue-se, no final, a lista de toda a 

bibliografia referenciada no presente documento. 

É ainda incluído um anexo (Anexo A) que apresenta, com algum detalhe, a ferramenta 

de Data Mining, Clementine, utilizada para a realização deste trabalho. 
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Capítulo 2 

Comércio Electrónico 

Neste capítulo é apresentado o conceito de Comércio Electrónico, como uma nova 

forma de fazer negócios, sendo a transacção comercial realizada em mercados abertos e 

dinâmicos. São distinguidos os diferentes tipos de comércio e apresentadas as diferentes 

fases que compõem o ciclo de vida de uma transacção de negócio. São também 

apresentados alguns dos mecanismos de negociação mais usuais. Por último, são 

apresentados, alguns dos sistemas existentes para Comércio Electrónico e feita uma 

análise comparativa. 
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2.1 Introdução 

O Comércio Electrónico é a actividade através da qual compradores e vendedores se 

encontram num local virtual em instantes específicos, anunciam as suas intenções de 

compra e venda e, eventualmente, chegam a um acordo, terminando a transacção pela 

entrega e pagamento do produto ou serviço. 

O Comércio Electrónico é uma actividade que assenta em transacções comerciais que 

se realizam através de meios computacionais electrónicos. Na realidade, o conceito já 

surgiu na década de 70 quando era utilizado preferencialmente para a transferência de 

fundos entre instituições bancárias. Na década seguinte adquiriu novos contornos com o 

aparecimento da tecnologia “Electronic Data Interchange” (EDI), mas devido à 

complexidade subjacente e aos custos elevados, esta tecnologia não provocou o 

crescimento esperado dos negócios [Silva et al., 2003]. A recente expansão da Internet, 

como meio privilegiado de acesso à informação, conjugada com a crescente inovação nas 

áreas das Tecnologias de Informação e Comunicações veio dar um novo alento a esta 

forma de fazer comércio, alterando, radicalmente, a forma de fazer negócios através da 

Internet. 

As primeiras aplicações de Comércio Electrónico não eram mais do que um conjunto 

de catálogos de produtos disponibilizados na Internet. Potenciais compradores, através da 

pesquisa nestes catálogos, seleccionavam os produtos em que estavam interessados, 

apenas evitando a necessidade de terem de se deslocar ao local da venda, beneficiando da 

isenção dos normais horários de funcionamento do Comércio Tradicional. 

Mas o Comércio Electrónico engloba bastante mais do que a simples disponibilização e 

posterior pesquisa de produtos em catálogos electrónicos ou em Mercados Electrónicos. O 

Comércio Electrónico pode incluir actividades, tais como, anúncio, procura, negociação, 

encomenda, envio, pagamento e avaliação do serviço.  

As actividades que têm tido especial atenção, por parte da comunidade científica, 

passam pela automação dos processos de negociação entre os diferentes intervenientes, 

assim como a construção e implementação de Empresas Virtuais, em que os participantes 

não são vendedores e compradores individuais, mas sim Empresas que pretendem aceder 

a bens e/ou recursos [Guttman et al., 1998] [Tian et al., 1998] [ Minghua et al., 2003]. 

De acordo com a natureza das transacções são distinguidos os seguintes tipos de 

comércio: “Empresa com Empresa” (“Business-to-Business”), “Empresa com Consumidor” 

(“Business-to-Consumer”), “Consumidor com Consumidor” (“Consumer-to-Consumer”), 

“Consumidor com Empresa” (“Consumer-to-Business”) e “Comércio Electrónico Sem 
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Empresa” (“NonBusiness E-Commerce”), que se refere à utilização da Internet por 

organizações não empresariais, tais como organizações académicas ou governamentais, 

para reduzir despesas ou melhorar os serviços disponibilizados. Contudo a maioria das 

aplicações são do tipo “Empresa com Empresa” e “Empresa com Consumidor” [Lomuscio 

et al., 2003] [Minghua et al., 2003]. 

O tipo de comércio, sobre o qual vai incidir o trabalho apresentado no âmbito desta 

dissertação, é o “Empresa com Consumidor”, onde vendedores e compradores interagem 

em Mercados Electrónicos com vista a efectuarem transacções [Viamonte, et al., 2003a]. 

O crescente uso das Tecnologias de Informação, neste tipo de comércio, levou ao 

aparecimento de alterações fundamentais na forma como esta actividade decorre, como 

por exemplo, o aparecimento de novas estratégias de negócio, o aparecimento de 

mecanismos de busca e comparação automáticos, assim como a possibilidade de negociar 

os termos da transacção de uma forma automática. 

2.2 O Mercado Electrónico 

Um Mercado Electrónico é um local virtual, onde os participantes numa área de 

negócio específica, que estão geograficamente distribuídos e são possivelmente 

desconhecidos uns dos outros, encontram-se e interagem com o intuito de satisfazer um 

objectivo de negócio comum [Bakos, 1998]. Segundo este autor, os Mercados Electrónicos, 

ou não, devem, ainda, assegurar três funções principais: permitir o encontro entre os 

diferentes intervenientes; facilitar a troca de informação, bens, serviços e pagamentos; e 

fornecer uma infra-estrutura institucional que estabeleça as regras de comportamento e 

de negócio. 

Em termos económicos, os mercados podem ser classificados como mercados 

monopolistas ou mercados competitivos [Varian, 1980]: 

• Mercado monopolista – um determinado produto é disponibilizado apenas por 

um vendedor; 

• Mercado competitivo – existem vários vendedores a disponibilizar um 

determinado produto. Este pode, ainda, ser dividido em mercado puramente 

competitivo, se os vários vendedores disponibilizarem o mesmo produto com 

idêntica qualidade ou mercado de competição monopolista, no caso de existirem 

vários vendedores a disponibilizar diferentes produtos que são substitutos. 

As figuras seguintes, figura 2.1 e figura 2.2 ilustram estes dois conceitos. 
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Figure 2.1.: Mercado Monopolista 
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Figure 2.2.: Mercado Competitivo 

Durante a apresentação desta dissertação, se nada for dito em contrário, assume-se 

que o mercado é sempre competitivo, onde os compradores, tipicamente, escolhem o 

vendedor que disponibiliza o produto pretendido (e da qualidade pretendida), ao mais 

baixo preço, embora outros critérios possam ser tidos em conta. Assim, um mercado 

competitivo é designado, simplesmente, por mercado. 

As entidades essenciais que estão envolvidas numa transacção de negócio são os 

vendedores e os compradores. Surgindo, por vezes, uma terceira entidade, o intermediário, 

cuja função é aumentar a eficiência do processo de transacção. 

O intermediário age de forma a estabelecer a ligação entre os vendedores e os 

compradores, fornecer informação relativa a produtos a compradores e informação 

relativa a mercados a vendedores, assegurar a entrega física dos bens e dos meios de 

pagamento, estabelecer relações de confiança e assegurar a integridade dos mercados. 

Estes, normalmente, são classificados de acordo com o tipo de funções exercidas: 
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• Gestores – o intermediário armazena informações relativas às competências 

disponíveis actualmente no sistema (quem são os vendedores, que produtos e 

em que condições são transaccionados, sendo esta informação consultada pelos 

compradores); 

• Centralizadores – entidades que funcionam como uma espécie de “Quadro 

Negro”, onde são depositados os registos dos pedidos feitos ao sistema (os 

compradores colocam os seus pedidos nesta entidade e os vendedores 

procuram, nesta entidade, pedidos que os possam satisfazer); 

• Mediadores – entidade que protege a privacidade do comprador e do vendedor. 

O mediador recebe e interpreta a informação proveniente, quer de compradores, 

quer de vendedores, servindo de intermediário entre estas duas entidades e 

envia os resultados às partes respectivas. 

2.2.1 Mercados Finitos 

Mercados finitos são aqueles em que existe um limite temporal finito para o seu 

funcionamento.  

Este tipo de mercado é caracterizado pelo valor pré-definido para o tempo de vida do 

mercado, pelo número de compradores e, ainda, pelos valores do inventário dos 

vendedores. Alguns exemplos deste tipo de mercados são a venda de bilhetes para 

espectáculos, venda de bilhetes de avião, vendas sazonais e vendas de bens com curto 

tempo de duração. 

O caso dos bens, com um tempo limite de vida, cai na situação dos mercados finitos, 

uma vez que estes bens só possuem valor até uma determinada data após a qual o valor 

dos bens cai para zero ou para o seu valor nominal. Alguns exemplos deste tipo de bens 

são produtos frescos, electricidade, e informação. 

A procura em mercados finitos é esporádica e determinada por vários factores, 

incluindo o instante em que ocorre a venda, a capacidade de aquisição dos compradores 

e, ainda, a chamada “psicologia dos compradores” a interagir em cada instante no 

mercado. 

Estes factores condicionam as análises das curvas da procura e da oferta a serem 

feitas, pelos vendedores e pelos compradores, não só porque não lhes dar o tempo 

suficiente para efectuarem as análises necessárias, como, também não lhes fornecem os 

dados indispensáveis 

É, também, necessário ter em conta que as análises feitas com base em valores da 

procura e da oferta de períodos anteriores de funcionamento do mesmo mercado podem 

não ser válidas para futuras interacções, surgindo a necessidade de recorrer a técnicas de 
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análise de dados mais poderosas e a ferramentas de Descoberta de Conhecimento, como 

por exemplo, ferramentas de Data Mining. 

Os mercados finitos, dadas as suas características, condicionam o tipo de estratégias 

de negócios a adoptar, tanto por parte dos vendedores, como dos compradores. 

O objectivo dos vendedores é vender a maior quantidade possível do seu inventário e 

ao melhor preço, antes do fim do funcionamento do mercado. Para alcançar este objectivo 

os vendedores apoiam-se em estratégias dinâmicas de preço que lhes determinam o preço 

apropriado ao qual os bens podem ser vendidos. 

O objectivo dos compradores é comprar todas as unidades pretendidas, de modo a ir 

de encontro às suas necessidades, antes do fim do funcionamento do mercado, e ao 

melhor preço possível. 

Durante este trabalho, a nossa investigação sobre estratégias de negociação vai ser 

feita, sobre este tipo de mercado, com todas as condicionantes que acabamos de referir, o 

que será objecto de estudo no capítulo 4 (Fundamentos para a Utilização dos Agentes 

como Mediadores do Comércio Electrónico) e capítulo 5 (Modelo Multi-Agente para um 

Mercado Electrónico: Especificação) desta dissertação [Viamonte e Ramos, 2000]. É, 

ainda, nosso objectivo desenvolver estratégias dinâmicas para apoiar tanto os vendedores 

como os compradores [Viamonte et al., 2002] [Viamonte et al., 2003a] [Viamonte et al., 

2004a] [Viamonte et al., 2004b]. 

2.3 Ciclo de Vida de um Negócio 

Um negócio desenvolve-se através de uma sequência finita de interacções, entre 

entidades com objectivos complementares: compradores que pretendem comprar um 

determinado bem e/ou serviço e os vendedores que têm algo para vender. 

O ciclo de vida de uma transacção de negócio é identificado pela maioria dos autores 

[Schmid, 1994], [Klein e Langenohl, 1994] como sendo decomposto em três fases 

distintas: informação, negociação e resolução. Segundo Guttman [Guttman et al., 1998], 

que analisa o ciclo de vida de uma transacção, através da perspectiva do consumidor, a 

primeira fase é, ainda, subdividida em três sub-fases: identificação das necessidades, 

pesquisa de produtos, e pesquisa de fornecedores; e, a última, em duas sub-fases: 

pagamento e entrega, e avaliação do serviço. 

A tabela seguinte (tabela 2.1) sumaria, segundo vários autores, cada uma das fases 

enunciadas. 
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Tabela 2.1: Ciclo de Vida de um Negócio 

 

Fases da Vida de um Negócio 

Identificação das 
Necessidades 

Pesquisa de Produtos 

 

Informação 

Pesquisa de Vendedores 

Negociação Negociação 

Pagamento e Entrega Resolução 

Avaliação 

[Schmid, 1994][Klein e Langenohl, 1994] [Guttman et al., 1998] 

2.3.1 Informação 

Nesta fase é descrita e caracterizada a situação do mercado, ou seja, é disponibilizada 

informação sobre quem é quem e que bens são objecto de possíveis transacções, 

passando pela identificação dos vendedores, produtos, condições oferecidas e 

identificação dos potenciais compradores e interesses. 

A função primária do mercado é permitir e facilitar a correspondência entre a procura 

e a oferta. Mas, no contexto actual, espera-se que os mercados sejam dinâmicos, ou seja, 

capazes de ir além da figura de meros repositórios de informação. Espera-se que sejam 

dotados de mecanismos que lhes permitam utilizar a informação de mercado, de forma a 

tentar satisfazer os requisitos dos seus participantes, bem como capazes de responder a 

necessidades e capacidades declaradas e ainda não satisfeitas. 

No contexto actual, podem ocorrer cenários em que não exista, sequer, 

correspondência entre necessidades e capacidades, tornando-se imperativo que os 

mercados possuam mecanismos que possam contribuir para a satisfação dos objectivos 

de todas as partes envolvidas. Um mercado dinâmico deve possuir mecanismos que lhe 

garantam a habilidade de, perante necessidades não satisfeitas, ser capaz de, por 

exemplo, sugerir a compra de produtos substitutos daqueles em que o comprador está 

interessado, bem como ser capaz de fornecer informação de mercado a quem estiver 

interessado. Estas são, aliás, vertentes que nos parecem bastante interessantes e que vão 

ser objecto de estudo e discussão no capítulo 5 (Modelo Multi-Agente para um Mercado 

Electrónico: Especificação) desta dissertação [Viamonte et al., 2003a] [Viamonte et al., 

2004c]. 
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2.3.2 Negociação 

Qualquer mercado obriga à existência de um processo de negociação para a realização 

da transacção. A negociação pode variar, conforme diz respeito à duração e à 

complexidade, dependendo do mercado em questão. A negociação é o processo que 

determina os termos da transacção, preço, forma de pagamento, prazo de entrega, 

garantia, serviço pós-venda, etc. É efectuado o contacto entre os potenciais parceiros e 

seleccionados os pares de compradores e vendedores, a incluir na transacção.  

Normalmente, os participantes de um mercado possuem um valor desejado e um valor 

de reserva, relativos a um determinado objecto de transacção. Por valor desejado 

entende-se o valor que o participante considera o óptimo. Por valor de reserva entende-se 

o valor limite pelo qual o participante está disposto a negociar. É frequente acontecer que, 

durante um processo de negociação, os diferentes intervenientes vão relaxando estes 

valores, seguindo as suas estratégias, de forma a alcançar um acordo, mas nunca 

ultrapassando os seus valores de reserva.  

A negociação e, em particular, o modo como ela se processa em Mercados Electrónicos, 

vai ainda ser objecto de estudo mais pormenorizado na secção seguinte (2.4). 

2.3.3 Resolução 

A resolução é a fase em que é efectivada a transacção. O comprador recebe o bem que 

constitui o objecto da transacção e o vendedor recebe o pagamento, acordado 

anteriormente. 

Esta fase pode ainda incluir serviços de pós-venda, que comprometem o vendedor a 

prestar serviços pré-especificados durante um período de garantia, assim como processos 

que tenham a ver com a avaliação do negócio e/ou a caracterização da idoneidade das 

partes envolvidas. 

2.4 Negociação em Mercados Electrónicos 

A negociação é uma forma de tomada de decisão, onde dois ou mais interessados 

pesquisam, possivelmente em competição, um conjunto de possibilidades, com o objectivo 

de atingir uma solução aceitável para todas as partes interessadas. 

Num processo de negociação, duas componentes básicas deverão ser definidas, um 

protocolo e uma estratégia [Lomuscio et al., 2003].  
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O protocolo de negociação especifica as regras do jogo, isto é, as normas pelas quais se 

guiam as interacções entre os participantes. São especificados os tipos de propostas 

admissíveis e os estados possíveis da negociação. 

A estratégia de negociação representa o plano de acção, usado pelas partes envolvidas, 

para atingir os seus objectivos. 

2.4.1 Caracterização da Negociação 

A negociação é um processo através do qual duas ou mais entidades interagem entre 

si, tendo em vista atingir um objectivo. As entidades usam o processo de negociação para 

a resolução de conflitos ou mesmo para coordenarem o próprio processo em si [Sandholm, 

1999]. Duas abordagens irão ser consideradas [Guttman e Maes, 1998a] [Guttman e 

Maes, 1998b]: 

• Negociação distributiva ou competitiva – é o processo de tomada de decisão, 

envolvendo duas ou mais partes na resolução de um conflito sobre um único 

objectivo mutuamente exclusivo. Este tipo de negociação é, geralmente, 

caracterizado pelo facto de o benefício de “um” ser o prejuízo do “outro”, isto é, 

o que um ganha, o outro perde; 

• Negociação integrativa ou cooperativa – é o processo de tomada de decisão, 

envolvendo duas ou mais partes, na resolução de um conflito sobre múltiplos 

objectivos inter-dependentes, mas não, mutuamente, exclusivos. Este tipo de 

negociação permite que, por manipulação dos múltiplos objectivos em 

negociação, as partes envolvidas tirem alguma mais valia do processo. 

A negociação em Mercados Electrónicos é, normalmente, um problema de negociação 

competitiva, onde as várias entidades envolvidas são independentes e com interesses 

próprios e que têm sempre por objectivo, a maximização da sua utilidade.  

Durante a apresentação desta dissertação, se nada for dito em contrário, assume-se 

que a negociação é competitiva e efectuada num mercado finito, onde os compradores, 

tipicamente, escolhem o vendedor que disponibiliza o produto que vai de encontro às suas 

necessidades e ao mais baixo preço [Viamonte e Ramos, 2000]. 

2.4.2 Espaço da Negociação 

Um protocolo de negociação adequado depende de um número de parâmetros que 

geram um conjunto de cenários possíveis. Na área do Comércio Electrónico é comum 

utilizar-se os seguintes parâmetros: número de participantes, domínio da negociação, 

objecto da negociação e fixação do acordo negocial. 
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Número de participantes 

Os participantes, numa negociação, possuem um dos dois papéis: contratante ou 

contratado. O contratante é a entidade que pretende atribuir a realização de uma tarefa 

ou de um papel a uma outra entidade exterior. O contratado é a entidade que possui as 

capacidades (conhecimento e recursos) necessários, para satisfazer os requisitos do 

contratante. Considera-se que o contratante é aquele que dá início à negociação. Assim, 

no Comércio Electrónico em particular, o contratante tanto pode ser o vendedor como o 

comprador, dependendo de quem foi o primeiro a manifestar interesse na transacção e 

consequentemente, originou a negociação. Uma negociação é categorizada, em termos do 

número de participantes e em função da existência de uma ou mais entidades em cada 

um dos dois lados da negociação: 

• Um-para-um – um participante está a negociar com, exactamente, um outro 

participante; 

• Um-para-muitos – um participante está a negociar com múltiplos participantes, 

múltiplos participantes que são capazes de satisfazer a necessidade expressa 

por outro participante. Os leilões são um exemplo de uma negociação um-para-

muitos, existindo um leiloeiro e múltiplos proponentes;  

• Muitos-para-muitos – múltiplos participantes negoceiam com múltiplos 

participantes. É o cenário mais complexo. São exemplos deste tipo de 

negociação os Mercados Electrónicos que utilizam contratos bilaterais ou leilão 

duplo contínuo. 

Domínio da negociação 

Por domínio da negociação entende-se o conjunto de informação sobre o qual os 

participantes irão negociar, ou seja, os atributos que caracterizam o objecto em 

negociação e sobre os quais vai incidir a negociação. 

• Atributo único – a negociação vai incidir apenas sobre um atributo, que 

geralmente, é o atributo preço; 

• Múltiplos atributos – a negociação vai incidir sobre múltiplos atributos. Este tipo 

de negociação é, normalmente, mais complexa. Sendo frequente a utilização de 

uma função de avaliação que combina as utilidades do participante para cada 

um dos atributos num valor total, de forma a permitir a avaliação das várias 

possibilidades. 
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Objecto da negociação 

O objecto da negociação é o item (produto, serviço, tarefa) ou conjunto de itens que se 

pretende transaccionar, podendo ser categorizado de acordo com a quantidade de itens a 

transaccionar e de acordo com a sua valia: 

• Quantidade 

→ Item único, quando o objecto da negociação é único; 

→ Multiplos Itens, quando há diferentes objectos a ser negociados; 

→ Combinação de Itens, quando a negociação não se limita a um único 

objecto, mas a uma combinação de objectos distintos. 

• Valia 

→ Valor privado, o valor que o item possui para o participante na negociação, 

é determinado localmente e não depende do valor que os outros lhe 

possam atribuir; 

→ Valor público, o valor que o item possui para um participante, depende da 

avaliação dos outros participantes, por exemplo, os títulos 

transaccionados numa bolsa de valores. 

Fixação do acordo negocial 

Uma entidade pode participar em várias negociações em simultâneo, sendo por isso 

muitas vezes exigido que assuma um compromisso relativo ao cumprimento dos acordos 

estabelecidos. O compromisso é estabelecido quando um indivíduo celebra um contrato e 

pode ser classificado em: 

• Não solúvel, após a existência de um acordo, nenhuma das partes pode desistir; 

• Solúvel, qualquer uma das partes pode desistir do compromisso assumido, de 

acordo com regras estipuladas no contrato de negociação.  

2.4.3 Mecanismos de Negociação 

Diversos foram os mecanismos, já desenvolvidos, para suportar a negociação entre 

duas ou mais entidades. São de referir: os Leilões, a Teoria de Jogos, as Redes de 

Contrato, as Aproximações Heurísticas e a Argumentação [Lomuscio et al., 2003]. 

Leilão 

O Leilão é o mecanismo de negociação mais comum e divulgado, devido à sua 

simplicidade e clareza de regras. É usado, muitas vezes, em vários sistemas de Comércio 



Comércio Electrónico 

22 

Electrónico [Wurman et al., 1998] [Tsvetovatyy et al., 1997] [Fishmarket]. Existe um 

número elevado de tipos de leilão, [Praça e Viamonte, 2001], mas aqui apresentamos 

apenas os mais, frequentemente, utilizados em Mercados Electrónicos. A categorização de 

um leilão é realizada segundo três dimensões: o objecto da transacção, número de 

participantes, e visibilidade da proposta. 

• Objecto da transacção – pode ser um item único, múltiplos itens ou uma 

combinação de diferentes itens; 

• Número de participantes – pode ser de um-para-muitos, designado de leilão 

simples ou de muitos-para-muitos, designado de leilão duplo; 

• Visibilidade da proposta – as propostas, em análise num leilão, podem ser do 

conhecimento de todos os participantes do leilão, tratando-se de um leilão 

aberto ou apenas do conhecimento da entidade receptora das propostas, o 

leiloeiro, tratando-se de um leilão fechado. Alguns exemplos de leilões abertos 

mais usuais são o “Holandês” e o “Inglês”, e de leilões fechados o “Oferta selada 

de primeiro preço” e o “Vickrey”. 

No entanto, os leilões têm algumas desvantagens: uma advém do facto de, 

normalmente, ser utilizado para negociações sobre um único atributo; outras estão 

relacionadas com o próprio funcionamento do leilão, podendo levar ao desincentivo do 

consumo, não só pelo facto de ter que se esperar pelo fim do funcionamento do leilão para 

se saber se conseguimos ou não adquirir o bem pretendido, como também não deixa 

espaço à estimulação do consumo (sub-fase de identificação das necessidades). 

Outro problema detectado neste tipo de mecanismo de negociação tem a ver com a 

possibilidade de permitir o aparecimento de falsos compradores ou carteis [Guttman et 

al., 1998], que pretendem influenciar os valores do mercado. 

Teoria de Jogos 

Na teoria de jogos, o processo de negociação é interactivo, onde as partes trocam 

propostas e contra-propostas entre si, visando atingir os seus objectivos ao mais baixo 

custo [Rosenschein e Zlotkin, 1994]. Basicamente, é um mecanismo em que cada uma 

das partes envolvidas vai cedendo nas suas pretensões, de forma a ser obtido o acordo 

mais consentâneo com as expectativas destas.  

Este mecanismo de negociação não se revela apropriado para todos os contextos, pois 

pressupõe a existência de dois pré-requisitos muito limitativos da sua aplicabilidade: 

informação perfeita, e racionalidade perfeita. 

• Informação perfeita – significa que a informação é entendida igualmente por 

todos os participantes; 



Comércio Electrónico 

23 

• Racionalidade perfeita – significa que os participantes dispõem de recursos 

computacionais ilimitados e possuem informação completa, quer sobre as suas 

próprias opções de negociação, quer sobre as opções dos seus oponentes. 

Redes de Contrato 

As redes de Contrato dão corpo a um processo, em que a parte que anuncia um 

produto, produz um anúncio e os potenciais interessados respondem com uma ou mais 

propostas, terminando com a aceitação, pela parte que anuncia, da melhor proposta 

[Smith, 1980]. 

A negociação, aqui, é um processo de interacção que não admite contra-propostas e 

decorre em três passos: pedido de propostas, ciclo de ofertas e decisão. Após este 

processo, ambas as partes estão comprometidas na satisfação do acordo (caso tenha 

existido) e sujeitas às penalidades de não cumprimento, especificadas na transacção. 

As penalidades são especificadas pelo contratante em função do tempo, sendo tanto 

mais elevadas quanto mais tarde o contratante decida não cumprir o acordo. Trata-se de 

um protocolo de compromissos por níveis. 

A negociação pode tornar-se bastante complexa, pois qualquer dos contratados pode 

anular o compromisso, anteriormente, estabelecido (pagando a respectiva penalidade) e 

obrigando o outro contratante a refazer o seu plano e a reformular os seus pedidos. 

Aproximações Heurísticas 

Este mecanismo de negociação pressupõe que as partes envolvidas possuem um 

conjunto de tácticas de negociação. As tácticas definem o comportamento de negociação 

de uma forma heurística e podem ser classificadas em três classes distintas [Faratin et 

al., 1998]: 

• Tácticas dependentes do tempo – os intervenientes realizam as suas propostas, 

de acordo com o tempo que dispõem para o efeito; 

• Tácticas dependentes de recursos – os intervenientes realizam as suas 

propostas, com base na disponibilidade dos recursos; 

•  Tácticas dependentes do comportamento – os intervenientes realizam as suas 

propostas, em função do comportamento dos seus oponentes, tentando, 

basicamente, imitar o comportamento dos seus adversários. 

Argumentação 

Num sistema com um mecanismo de negociação, baseado na troca de argumentos, as 

partes envolvidas deverão ter capacidade de formular propostas, sendo estas possíveis 
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soluções para a resolução de um dado problema [Kraus et al., 1998] [Jennings et al., 

1998]. 

A geração de uma proposta é realizada pela construção de argumentos para as 

intenções das partes envolvidas. A negociação procura influenciar os parceiros do 

negócio, persuadindo-os a agir de uma forma particular. 

Argumentos são expressões cujo objectivo é a alteração das intenções e, 

consequentemente, das acções da outra parte da negociação. Se os intervenientes apenas 

possuírem a capacidade de aceitar ou rejeitar propostas, a negociação pode tornar-se 

muito longa ou mesmo ineficiente. A eficiência do mecanismo de negociação pode ser 

melhorada se as partes envolvidas possuírem capacidade para elaborar comentários às 

propostas recebidas. Estes comentários podem ajudar o proponente na realização de uma 

nova proposta (se assim o pretender), permitindo-lhe movimentar-se na direcção de um 

possível acordo. 

O comentário pode assumir a forma de [Jennings et al., 1998]: 

• Crítica – comentários sobre a proposta recebida, indicando quais as partes que 

aceita ou não;  

• Contra-proposta – formulação de uma proposta alternativa como resposta à que 

foi recebida. O comentário é enviado de uma forma menos explícita, mas, 

geralmente, fornece mais detalhe do que no caso de uma crítica; 

Estes construtores, que formam a base da negociação por argumentação, apresentam 

o inconveniente de serem declarações sem fundamento daquilo que as partes envolvidas 

pretendem obter. Por essa razão outros construtores foram desenvolvidos e 

acrescentados: 

• Justificação das opções – justificação das opções e respectivas tomadas de 

decisão; 

• Persuasão – tentar convencer a outra parte da qualidade das suas propostas, 

construindo argumentos que justifiquem a bondade dos seus propósitos. 

O negociador tem como objectivo tornar a proposta mais aliciante, fornecendo 

informação adicional na forma de argumentos. 

A natureza e o tipo de argumentos podem levar a: 

• Um castigo – a não aceitação da proposta, por parte da parte oponente, significa 

que algo de negativo lhe irá acontecer; 

• Uma Recompensa – a aceitação da proposta, por parte da parte oponente, 

significa que algo de positivo lhe irá acontecer; 



Comércio Electrónico 

25 

• Um Apelo – funciona como um aviso, levando as partes a tomar uma posição, 

não necessariamente, à que se sentiriam inclinados a subscrever. 

Se as propostas, contra-propostas ou críticas estiverem associadas a uma 

explicação [Parsons et al., 1998], é provável que o acordo seja conseguido mais 

rapidamente. A explicação é uma informação adicional que indica o porquê do 

envio da proposta, contra-proposta ou crítica, sendo uma espécie de justificação da 

posição tomada. 

2.5 Sistemas para Comércio Electrónico 

Tal como foi apontado na Introdução desta Tese, a tecnologia dos Agentes Inteligentes 

e Sistemas Multi-Agente (a abordar mais em detalhe no capítulo seguinte) parece, 

particularmente, vocacionada para lidar com o Comércio Electrónico. Por essa razão serão 

apresentados, aqui, alguns sistemas, envolvendo tal tecnologia. 

No passado, diversos sistemas, envolvendo a tecnologia dos Agentes, foram 

desenvolvidos e destes destacam-se os seguintes: AuctionBot, Kasbah, MAGMA e Tête-à-

Tête. Posteriormente, vários outros sistemas foram desenvolvidos, tal como acontece com 

o sistema ISEM, apresentado nesta tese. Contudo vamos apresentar aqui, de uma forma 

resumida, as principais características e funções de cada um dos sistemas inicialmente 

citados, referindo quais as fases do ciclo de vida de uma transacção de negócio que cada 

um contempla. 

2.5.1 AuctionBot 

Este sistema resultou de um projecto desenvolvido no laboratório de Inteligência 

Artificial da Universidade de Michigan [Wurman et al., 1998]. Os diferentes participantes 

inscrevem-se no mercado através do preenchimento de uma ficha, onde declaram 

expressamente, as suas intenções de compra ou de venda e o seu endereço de correio 

electrónico, para posterior contacto por parte do mercado. O sistema colecciona as 

propostas existentes e, periodicamente, determina o resultado da negociação que é feito 

com recurso a um leilão, notificando, posteriormente, os participantes através do envio de 

uma mensagem, por correio electrónico. Não existe qualquer comunicação directa entre 

os participantes. 

Este sistema apenas cobre a fase de negociação da transacção de negócio. 
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2.5.2 Kasbah 

O Kasbah é um Mercado Electrónico que permite a criação de Agentes de software 

autónomos para comprar e vender bens num Mercado Electrónico [Chavez e Maes, 1996]. 

Cada Agente tem como objectivo realizar o melhor acordo possível, em função de um 

conjunto de restrições previamente especificadas. Os Agentes são representados como 

objectos locais, isto é, não são distribuídos. Após a realização da transacção, ambas as 

partes envolvidas na transacção podem, ainda, avaliar o desempenho da outra parte no 

acordo, com o objectivo de poderem utilizar essas avaliações em posteriores negociações.  

Quando um Agente Comprador entra no mercado, é notificado de quais os Agentes que 

estão interessados em vender os produtos que este novo Agente pretende. No caso de um 

Agente Vendedor ser adicionado ao mercado, este é informado acerca dos potenciais 

compradores. 

A negociação é realizada de uma forma directa entre Agentes Vendedores e Agentes 

Compradores. A negociação é efectuada em múltiplas rondas, em que os diferentes 

Agentes vão relaxando os valores. A negociação termina quando uma proposta é aceite ou 

caso o tempo limite para negociar seja atingido. 

Este sistema contempla parte da fase de informação da transacção de negócio, 

incluindo a capacidade de pesquisa de parceiros, através da correspondência entre os 

bens que os Agentes previamente indicaram querer comprar ou vender. O Kasbah 

contempla também a fase da negociação. 

2.5.3 MAGMA 

O MAGMA, Minnesota AGent Marketplace Architecture [Tsvetovatyy et al., 1997] é uma 

arquitectura desenvolvida na Universidade de Minnesota que pretende simular o 

funcionamento de um mercado real. Esta arquitectura também recorre à Tecnologia dos 

Agentes de software para representar as várias entidades envolvidas nos mercados, 

possuindo quatro tipos de Agentes: Agentes de comércio, servidor de publicidade, banco e 

servidor de comunicações. O mecanismo de negociação utilizado é o leilão. 

Todos os Agentes são, funcionalmente, independentes e comunicam uns com os outros 

através de ligações por sockets. O servidor de comunicações funciona como um ponto 

central para a comunicação entre os diferentes Agentes, encaminhando as mensagens de 

uns para os outros, com base em nomes únicos. 

Este sistema contempla parte da fase de informação da transacção de negócio, 

incluindo a pesquisa de parceiros, por correspondência entre os bens indicados para 

comprar ou vender.  
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2.5.4 Tête-à-Tête 

Tête-à-Tête é um sistema de Comércio Electrónico que permite uma descrição multi-

atributo dos produtos a transaccionar [Guttman et al., 1998] [Guttman e Maes, 1998b]. A 

negociação é um processo bilateral com argumentação, onde um comprador negoceia com 

múltiplos vendedores e usa um módulo de suporte de decisão baseado em uma função de 

utilidade multi-atributo. O sistema, ainda, ajuda o comprador noutras tarefas 

importantes: a de determinar o que comprar e a de decidir de quem comprar. 

O processo de negociação compreende a troca de propostas, críticas e contra-

propostas. O comprador dá início ao processo de negociação, através do envio de um 

anúncio a todos os vendedores capazes de satisfazer as suas necessidades. Neste anúncio 

o comprador indica as suas preferências sobre o objecto da negociação. Os vendedores 

respondem com uma proposta que é enviada apenas para os emissores dos anúncios. 

Caso não haja acordo imediato, os compradores podem construir uma crítica sobre um ou 

mais atributos. Esta crítica é enviada ao vendedor em questão que a pode utilizar para a 

construção de uma contra-proposta. 

Este sistema contempla parte da fase de informação, incluindo a procura de produtos e 

a pesquisa de parceiros, por satisfação por restrições e, ainda, a fase da negociação. 

2.5.5 Análise Comparativa 

Do estudo dos sistemas apresentados, na secção anterior, é possível fazer uma análise 

comparativa, no que respeita à cobertura das diferentes fases do ciclo de vida de uma 

transacção de negócio. Esta análise é apresentada na tabela seguinte. 

Pela análise da tabela constata-se que a primeira sub-fase, da fase informação 

(identificação das necessidades) não é tratada por nenhum dos sistemas. Todos os 

sistemas assumem que as partes envolvidas sabem claramente o que querem, que bens 

comprar ou vender. Alguns apoiam o processo de identificação dos vendedores, mas 

apenas o Tête-à-Tête possui mecanismos de pesquisa de produtos através da satisfação 

por restrições. A fase da negociação é implementada em todos os sistemas analisados com 

recurso a mecanismos de leilão ou contactos bilaterais, podendo, em alguns, ser 

negociação multi-lateral e multi-atributo. Constata-se ainda, que em todos os sistemas 

analisados, existe a figura de intermediário nas suas diversas formas. 
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Tabela 2.2: Sistemas de Comércio Electrónico e o Ciclo de Vida de uma Transacção 
 

Fases 

 

Informação 

 

 

 

Sistemas 
Identificação 

das 

Necessidades 

Procura 

de 

Produtos 

Procura 

de 

Vendedores 

 

Negociação 

 

Resolução 

AuctionBot não não não leilão não 

Kasbah não não correspondência directa e 

bilateral 

não 

MAGMA não não correspondência leilão não 

 

Tête-à-Tête 

 

não 

satisfação  

por restrições 

satisfação     

por restrições 

função de 

utilidade   

multi-atributo 

 

não 

2.6 Conclusão 

O Comércio Tradicional refere-se ao estabelecimento de transacções negociais, onde os 

participantes se encontram pessoalmente em determinado local físico. Aí, negoceiam entre 

si, os termos contratuais para a compra e venda de determinado produto. Neste tipo de 

comércio não só há regras bem definidas que são estipuladas pelas leis vigentes em cada 

local (país) e pelo próprio mercado, como também têm, como principais intervenientes, 

Agentes com uma grande sensibilidade para o negócio, adquirida com base numa longa 

experiência na actividade. 

Quando passamos para os mercados virtuais, essa sensibilidade perde-se, passando a 

haver uma espécie de negociação “cega”. 

O Comércio “Empresa com Consumidor”, normalmente, quando é efectuado em 

Mercados Electrónicos, levanta novos desafios relativamente às fases da informação e da 

negociação. 

Alguns dos desafios passam por desenvolver metodologias que dotem os Mercados 

Electrónicos de mecanismos que os habilitem a: 

• Captar o perfil dos potenciais compradores; 

• Identificar segmentos de mercado; 

• Descobrir novo conhecimento; 
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• Sugerir, perante necessidades não satisfeitas, produtos alternativos; 

• Estimular o consumo através da sugestão de um produto complementar; 

• Sugerir um produto em função, por exemplo, da situação climatérica, onde se 

encontra o comprador; 

• Sugerir um produto com base no perfil do comprador; 

• Desenvolver estratégias de negócio adequadas à nova dinâmica dos mercados; 

• Mudar de estratégia de negócio, face à situação do mercado; 

• Reconhecer a integridade das partes envolvidas. 

Algumas destas questões vão ser objecto de discussão no capítulo 5 (Modelo Multi-

Agente para um Mercado Electrónico: Especificação), desta dissertação, onde é 

apresentado um modelo para um Mercado Electrónico baseado na tecnologia dos Agentes 

Inteligentes, que tem como objectivo melhorar o desempenho das diferentes partes 

envolvidas [Viamonte et al., 2001a] [Viamonte et al., 2003a] [Viamonte et al., 2003b]. 

No entanto, como já foi referido, a própria natureza dos Mercados Electrónicos, só por 

si, já apresenta um conjunto de mais valias sobre o Comércio Tradicional. 

Como conclusão, sumariamos, nos pontos seguintes, algumas das principais 

características que o Comércio Electrónico exibe e que representam vantagens sobre o 

Comércio Tradicional: 

• Redução de custos para compradores e vendedores – as redes de comunicação 

actuais, porque são de fácil acesso e custo reduzido, permitem que potenciais 

compradores efectuem pesquisas sobre um maior número de vendedores e 

produtos. Por outro lado, os vendedores reduzem o custo de comunicar e 

anunciar os seus produtos a um maior número de potenciais compradores. 

Este facto conduz também à característica seguinte (comodidade); 

• Comodidade – os compradores podem facilmente procurar e comparar um 

conjunto quase ilimitado de produtos; os vendedores podem, facilmente, 

actualizar a carteira de produtos ou a informação sobre os produtos que 

disponibilizam; 

• Disponibilidade permanente – os Mercados Electrónicos funcionam 

ininterruptamente; 

• Aumento do número de participantes – como os Mercados Electrónicos estão 

disponíveis a qualquer potencial comprador e vendedor, bastando para isso que 

aceda à rede de comunicação que o suporta, é de esperar que o número de 

intervenientes seja também maior e também com perfis muito diferentes, o que 

origina, também, o aparecimento da característica seguinte (competição); 
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• Competição – como consequência do aumento do número de participantes, a 

competição, neste tipo de negócios, passa a ser também maior, podendo 

originar melhores resultados para as partes envolvidas; 

• Descentralização – os participantes podem estar localizados geograficamente 

em pontos diferentes e encontrando-se apenas virtualmente, num dado 

instante e num Mercado Electrónico localizado na rede de comunicação que o 

suporta; 

Por todas as razões enumeradas, as aplicações de Comércio Electrónico têm sido alvo 

de estudo por parte de diferentes áreas da comunidade científica, sendo também uma das 

áreas de aplicação, por excelência, da Inteligência Artificial e, em particular, dos Sistemas 

Multi-Agente. 
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Capítulo 3 

Sistemas Multi-Agente 

As características e os requisitos necessários, para o desenvolvimento de novos 

modelos para Mercados Electrónicos, implicam o uso de capacidades distribuídas, cujo 

projecto, implementação, operação e reconfiguração, permitam a integração de 

competências numa rede dinâmica. Estas capacidades podem ser realizadas com sucesso, 

através de soluções baseadas em Sistemas Multi-Agente. 

Para além das características, que se prendem com o aspecto social (o conjunto de 

Agentes), há que considerar as características dos indivíduos constituintes. As 

características associadas a um Agente de software revelam-se extremamente 

interessantes no âmbito do Comércio Electrónico. 

Neste capítulo é apresentado o conceito de Agente e Sistema Multi-Agente, 

evidenciando as suas características essenciais e requisitos próprios. É também feita uma 

análise sobre quais os atributos dos Agentes de software que os convertem nos principais 

candidatos a representar as diferentes entidades e que interagem nos novos Mercados 

Electrónicos. 
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3.1 Introdução 

Um Agente é uma figura metafórica usada em várias áreas do conhecimento humano. 

Nas Ciências da Computação, o conceito de Agente foi introduzido pela comunidade da 

Inteligência Artificial e, em especial, por intermédio do Sistema Actor [Hewitt, 1977]. 

Foram ainda apresentadas novas entidades, designadas como objectos autocontidos, 

interactivos e concorrentes, que comunicavam por troca de mensagens e que 

demonstravam possuir um certo tipo de comportamento. Estas novas entidades foram 

designados de actores. 

No início da década de 80, a comunidade científica da Inteligência Artificial organiza 

uma série de encontros, em que aparece a proposta de um novo ramo de actuação: a 

Inteligência Artificial Distribuída. Esse novo ramo de actuação resultava da junção de duas 

áreas: a Inteligência Artificial e a Computação Distribuída. 

A Inteligência Artificial Distribuída engloba duas áreas: a Resolução Distribuída de 

Problemas e os Sistemas Multi-Agente. 

Na Resolução Distribuída de Problemas considera-se que o trabalho que visa resolver 

um problema pode ser dividido num dado número de módulos ou nós, que cooperam 

entre si, dividindo e partilhando conhecimento acerca do problema e da solução em 

desenvolvimento. 

Nos Sistemas Multi-Agente, a atenção centra-se no modo de coordenação dos 

comportamentos inteligentes de uma comunidade de Agentes (pré-existentes ou não, 

autónomos ou semi-autónomos), de modo a partilhar conhecimento, objectivos, 

capacidades e planos para que se tomem acções ou se resolvam problemas. Os Agentes 

devem, ainda, ser capazes de raciocinar acerca dos processos de coordenação entre eles. 

O termo Agente atinge o seu auge, a partir da década de 90, com a expansão da 

Internet, devido ao facto de ter aparecido todo um novo conjunto de aplicações, nas quais 

o conceito de Agente aparece como a resposta mais adequada em termos tecnológicos. 

As aplicações distribuídas são apelativas, quando aplicadas na obtenção de soluções 

para problemas, que contemplam múltiplos intervenientes e encapsulam a complexidade 

e as especificidades próprias dos sistemas físicos que lhes deram origem. Os 

intervenientes têm uma base de conhecimento individual ou partilhada com capacidade 

de processamento e de aquisição de conhecimento, assim como de formas de raciocínio e 

são, por isso, catalogados como inteligentes, isto é, partindo de uma definição muito 

genérica de Agente, pode-se afirmar que estes são entidades em que os humanos delegam 

tarefas a serem executadas e que têm a ver com a sua capacidade de cálculo, de 

memorização ou de perseverança. Isto, apenas, para nomear algumas entre tantas. 
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3.2 Agentes 

Não existe uma definição comum, na literatura, para a noção de Agente. Isto advém do 

facto de um Agente ser usado para caracterizar muitas e diferentes espécies de entidades. 

Se efectuarmos uma pesquisa no dicionário, o termo Agente poderá aparecer com um 

dos três seguintes significados: 

1. Algo que produz ou é capaz de produzir um efeito; 

2. Algo ou alguém que age por ou em lugar de outrem, por autorização deste 

último; 

3. Um meio ou instrumento através do qual uma entidade inteligente obtém um 

resultado. 

As definições 2 e 3 parecem ser interessantes, nomeadamente, porque indicam as 

capacidades de representação (definição 2) e de inteligência (definição 3). A etimologia 

Latina da palavra Agente é “agere”, que significa agir. 

No domínio das Ciências da Computação também aparecem diferentes definições para 

o conceito de Agente, não existindo nenhuma definição consensual. 

Um Agente obtém informação e/ou conhecimento do seu universo de discurso, através 

de sensores e actua nesse ambiente, através de actuadores [Russel e Norvig, 1995]. Pode 

dizer-se que os Agentes são componentes persistentes e activos que percebem, 

raciocinam, actuam e comunicam [Huhns e Singh, 1998]. Pode-se entender que os 

Agentes são entidades que habitam em ambientes complexos, sentem esses ambientes e 

actuam de modo autónomo, procurando executar um conjunto de tarefas para as quais 

receberam procuração [Maes, 1990]. 

Na comunidade científica existe, no entanto, um certo acordo sobre algumas das 

facetas dessas entidades, as que se prendem com o conceito da autonomia e as que se 

prendem com a capacidade de raciocínio. Por exemplo, Wooldridge [Wooldridge, 1999] 

afirma que um Agente corporiza um sistema computacional capaz de uma acção flexível e 

autónoma, desenvolvido num determinado meio ou sobre um dado universo de discurso. 

Entende-se por flexível um Agente que é reactivo, pró-activo e com capacidade de 

socialização. 

3.2.1 Propriedades dos Agentes 

Wooldridge e Jennings [Wooldridge e Jennings, 1995] apresentam aquilo a que, nos 

dias de hoje, se pode definir como o fio condutor que levou a uma das primeiras 

formulações e/ou quantificações, sob o ponto de vista formal, da noção de Agente ou 



Sistemas Multi-Agente 

34 

Sistema Multi-Agente. Estes autores realizam uma distinção clara entre a noção fraca e a 

noção forte de Agente. 

A noção de Agente fraco deriva, essencialmente, das áreas da Computação Distribuída 

e da Inteligência Artificial, onde se entende o Agente como um paradigma para a 

automação dos procedimentos de cooperação, situações que se desenvolvem quando se 

olha para a resolução de problemas distribuídos. Assim, um Agente é definido como uma 

entidade computacional resolvente de problemas e que exibe as propriedades de: 

• Autonomia – um Agente executa as suas tarefas, sem intervenção directa do 

humano ou de outros Agentes. Possui controlo sobre as suas próprias acções e 

sobre o seu estado interno; 

• Capacidade Social – o Agente interage com outros Agentes ou com o humano, 

no sentido de finalizar a resolução de um seu problema ou ajudar os outros na 

sua actividade. Esta função requer a existência de um meio de comunicação 

que lhe permita informar os outros acerca de quais são os seus requisitos e um 

mecanismo interno de decisão, sobre como e quando as interacções com os 

outros são apropriadas; 

• Reactividade – o Agente tem a percepção do que ocorre no seu universo e 

responde, atempadamente, a mudanças ocorridas nesse ambiente, tendo em 

vista os seus objectivos; 

• Pró-actividade – o Agente não actua apenas em resposta à observação do 

ambiente, mas possui objectivos e exibe comportamentos oportunistas, sendo 

capaz de tomar a iniciativa, sempre que apropriada, na tentativa de cumprir os 

seus objectivos; 

• Racionalidade – um Agente deve actuar racionalmente, na tentativa de 

satisfação dos seus objectivos, tentando maximizar o seu desempenho, 

relativamente a uma função de avaliação própria. 

Por outro lado, a noção de Agente forte que deriva, essencialmente, da área da 

Inteligência Artificial, envereda por uma visão antropomórfica, onde um Agente é visto 

como uma entidade cognitiva e com uma consciência que é capaz de exibir sentimentos, 

percepções e emoções, à semelhança dos humanos. Neste sentido, um Agente apresenta 

as seguintes propriedades: 

• Conhecimento e Crença – possuir conhecimento é muito mais do que possuir 

informação e, além da colecção dinâmica de informação, é feito também um 

raciocínio sobre essa informação. É, pois, necessário decidir qual a melhor 

estratégia de raciocínio a aplicar numa determinada situação e o porquê 

(meta-conhecimento). Uma crença representa a noção actual que o Agente 
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possui sobre determinado facto. As crenças são, geralmente, dinâmicas, isto é, 

podem alterar o seu valor de verdade com o tempo; 

• Intenções e Obrigações – intenções são objectivos que o Agente possui a longo 

prazo e que resultam em padrões de comportamento que levam à execução de 

acções individuais. As obrigações estão relacionadas com compromissos que o 

Agente assumiu. A partir do momento em que o Agente expressou a sua 

disponibilidade, para executar determinada tarefa, é responsável pela realização 

das acções necessárias para tal; 

• Veracidade e Benevolência – um Agente baseia-se na manutenção da verdade. 

Benevolência significa que o Agente não deve assumir um comportamento 

contra-produtivo, antes pelo contrário, deve tentar sempre satisfazer os pedidos 

que lhe são dirigidos. 

3.2.2 Agentes versus Objectos 

O conceito de Agente de software é, muitas vezes, confundido com o conceito de 

Objecto, pelo que é conveniente e oportuno esclarecer com rigor os dois conceitos. 

Um objecto encapsula algum estado e tem algum controlo sobre esse estado, devido ao 

facto de só poder ser acedido ou modificado pelos métodos que o objecto disponibiliza. 

Os Agentes encapsulam estados do mesmo modo. Contudo, os Agentes controlam o 

seu estado e o seu comportamento, são autónomos e podem recusar pedidos, o que não 

acontece com os Objectos. Um objecto não encapsula comportamentos e não tem controlo 

sobre a execução dos métodos [Wooldridge, 1999] [Jennings, 2001]. 

Se um objecto x invocar um método m num objecto y, então y não tem controlo sobre 

se m é executado ou não. Nesse sentido o objecto y não é autónomo e não tem controlo 

sobre as suas acções. Em antítese, o Agente tem o controlo sobre as acções que realiza. 

Dada essa distinção, não pensamos nos Agentes como “invocando métodos (acções) sobre 

Agentes”, mas sim pensamos nos Agentes como “requerendo acções a serem realizadas”. 

A decisão de como agir reside em quem recebe o pedido. 

Uma outra distinção é ao nível da comunicação. Nos Objectos a definição dos 

mecanismos de comunicação dá-se através da indicação dos métodos que podem ser 

invocados, o que faz com que estes procedimentos sejam intrínsecos aos Objectos em que 

se desencadeiam. Nos Agentes, o conceito de mensagem e da linguagem de comunicação 

a utilizar, é definido ao nível do colectivo ou comunidade de Agentes e não 

individualmente. 

As características dos Agentes, a enaltecer, dependem da comunidade em questão. Por 

exemplo: para a comunidade dos Sistemas Distribuídos, a Mobilidade é uma 
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característica vital; a comunidade da Robótica realça o comportamento reactivo e a 

interacção com um mundo físico; enquanto que para a comunidade da Inteligência 

Artificial, características como o raciocínio, a aprendizagem e as capacidades sociais são 

fundamentais. 

Alguns autores [Wooldridge, 1999] [Jennings, 2001] e defensores da tecnologia dos 

Agentes advogam que o conceito de Programação Orientada para Agentes ou Programação 

Baseada em Agentes, será o novo paradigma da programação no século XXI e será tanto 

ou mais marcante como foram a Programação Estruturada e a Programação Orientada 

por Objectos no passado. 

3.2.3 Agentes versus Sistemas Periciais 

A tecnologia dos Sistemas Periciais foi uma das mais importantes tecnologias 

desenvolvidas na área científica da Inteligência Artificial nos anos 80 [Hayes-Roth et al., 

1993]. 

Um Sistema Pericial tem, como principal objectivo, o apoio à resolução de problemas e 

a tomada de decisão, num determinado domínio de conhecimento, agindo essencialmente 

como um consultor. 

Os Sistemas Periciais possuem uma representação do ambiente ou universo de 

discurso, mas não são capazes de o manipular directamente nem têm meios para se 

aperceberem de uma forma imediata do resultado das suas acções. 

Os Sistemas Periciais são, normalmente, utilizados em tarefas de alto nível, assistindo 

os peritos na resolução de problemas de uma determinada área do conhecimento. 

Uma clara diferença reside no facto de ao Agente não bastar ser inteligente, no domínio 

para que é destinado. O Agente necessita, também, de incorporar conhecimento sobre o 

modo como deve interagir numa comunidade de Agentes ou com seres humanos e deve 

saber em que Agentes ou pessoas deve confiar ou não, como negociar com Agentes ou 

seres com culturas diferentes, como lidar com os conflitos, como conviver e partilhar os 

seus conhecimentos, etc. 

3.2.4 Tipos de Agentes 

A classificação dos Agentes pode ser elaborada em função do conjunto de 

características ou propriedades que estes podem possuir. É difícil encontrarmos um 

Agente que possua todas as propriedades que se podem citar, embora algumas destas 

pareçam ser determinantes no estabelecimento do conceito de Agente.  

• Quanto à mobilidade têm-se dois tipos de Agentes: 
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→ Móveis, os que se movem entre diferentes equipamentos e/ou redes (por 

exemplo, na Internet); 

→ Estacionários, os que se encontram adstritos a um equipamento, do qual 

não podem migrar. 

• Quanto às tarefas, que realizam, têm-se também dois tipos de Agentes: 

→ Pessoais, Agentes que realizam tarefas de apoio ao utilizador, de acordo 

com os requisitos e preferências deste; 

→ Serviços, Agentes que são responsáveis por executar tarefas de natureza 

repetitiva, também normalmente designadas de tarefas de rotina e que, 

normalmente, servem de apoio a outras entidades. 

• Quanto ao modo de funcionamento há diferentes tipos de Agentes, a 

considerar: 

→ Reactivos, Agentes que agem de acordo com a percepção que têm do 

universo de discurso, isto é, não possuem qualquer modelo simbólico do 

mundo nem requerem raciocínio simbólico complexo. O Agente 

comporta-se como um autómato inserido no ambiente que o rodeia, 

baseado numa lógica modal de conhecimento. Os Agentes reactivos 

realizam as suas decisões em tempo real, geralmente, com base num 

conjunto de informação muito limitado e em regras simples do tipo 

situação/acção que têm o nome de comportamentos; 

→ Com Memória, Agentes que baseiam as suas tomadas de decisão em 

memórias do passado; 

→ Orientados por Objectivos, Agentes que baseiam as suas tomadas de 

decisão, não só no conhecimento que têm acerca do mundo ou universo de 

discurso, mas também em informação particular, acerca dos problemas 

em equação. Esta informação é obtida mediante a invocação de 

procedimentos de análise e/ou Descoberta de Conhecimento; 

→ Baseados na Utilidade, Agentes que recorrem a medidas de satisfação 

pessoal, quando há que decidir entre diferentes objectivos a cumprir ou 

quando estão numa situação de possível conflito; 

→ Adaptativos, Agentes que alteram, ao longo do tempo, a sua forma de 

interactuar com o seu mundo ou universo de discurso. 

Segundo Nwana [Nwana, 1996], um Agente deve possuir um conjunto mínimo de 

atributos, tais como, a autonomia, a cooperação, a aprendizagem e a adaptação, figura 

3.1. 
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Cooperação

Autonomia Aprendizagem

Agente Inteligente

Agente Colaborativo Agente Colaborativo
com aprendizagem

Agente de Interface

 

Figure 3.1: Tipologia de um Agente de Software 

Esta é aliás, uma visão que vai de encontro à de Wooldridgde e Jennings [Wooldridgde 

e Jennings, 1995], em que agrupam os Agentes de software em: 

• Colaborativos; 

• De Interface; 

• Com Aprendizagem; 

• Inteligentes. 

Pode concluir-se que os Agentes de software devem exibir um conjunto de propriedades 

que lhes permita operar com base em objectivos, possuir formas de adquirir novo 

conhecimento e capacidade para se adaptarem face a novas realidades. 

3.2.5 Arquitecturas de Agentes 

A arquitectura de um Agente determina a sua estrutura interna, definindo os módulos 

que irão estar envolvidos nas várias tarefas cobertas pelo Agente e a forma como tais 

módulos se vão interagir entre si, com vista a operarem no ambiente em que estão 

inseridos. 

Geralmente, um Agente está envolvido numa ou mais comunidades Multi-Agente. 

Assim, também podemos referir arquitecturas de Sistemas Multi-Agente, que definem o 

modo como os Agentes se organizam, com vista a resolverem, em conjunto, um dado 

problema. 

A inteligência Artificial classifica os Agentes de software em três grandes categorias: os 

Agentes Deliberativos, Reactivos e os Híbridos [Wooldridgde e Jennings, 1995]. 
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3.2.5.1 Arquitectura Deliberativa 

Um Agente deliberativo possui um modelo simbólico explícito do mundo e realiza as 

suas decisões, isto é, a escolha de qual a acção executar, num instante específico, através 

de raciocínio lógico. O Agente possui uma representação interna do mundo e um estado 

mental explícito que pode ser modificado por alguma forma de raciocínio simbólico, figura 

3.2. A construção deste tipo de Agentes tem levantado, no entanto, dois tipos de 

problemas: 

• Como traduzir o mundo real para uma descrição simbólica em tempo útil; 

• Como representar, simbolicamente, a informação sobre os processos e 

entidades existentes no complexo mundo real e como levar os Agentes a 

raciocinar sobre essa informação em tempo útil. 

Mundo

Sensores Actuadores

Percepção

Modelo Simbólico
do

Mundo

Raciocínio

Decisão

Soluções Possíveis

Conhecimento

Solução

 

Figure 3.2: Arquitectura Deliberativa 

Arquitectura BDI 

A arquitectura BDI (“Belief-Desire-Intention”) é uma arquitectura deliberativa, onde os 

chamados estados mentais do Agente apresentam um papel principal. A ideia básica é a 

descrição do estado de processamento interno de um Agente, através de categorias 

mentais e do estabelecimento de uma arquitectura de controlo, através da qual o Agente 

selecciona, racionalmente, as acções a tomar, tendo em conta as suas representações. 

Os estados mentais adoptados diferem de autor para autor. No entanto, a noção de 

Crença, Desejo e Intenção são aceites unanimemente, até porque estão na origem do nome 
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atribuído a esta arquitectura. De seguida, iremos descrever cada uma das referidas 

categorias mentais: 

• Crenças – São expectativas do Agente, acerca do estado actual do mundo que o 

rodeia, considerando a possibilidade de uma determinada acção causar certos 

efeitos. As crenças representam informação. Um outro conceito, relacionado 

com as crenças, é o conceito de conhecimento. O conhecimento do Agente é, 

geralmente, definido como sendo uma crença verdadeira; 

• Desejos – Correspondem a uma noção abstracta que indica preferências sobre 

os estados futuros do mundo ou sobre o curso de acções a seguir. Os desejos 

referem-se ao que o Agente deseja obter, não necessitando de conhecer como o 

realizar. Num dado momento, os desejos podem ser inconsistentes. Um outro 

conceito relacionado com o desejo é o conceito de objectivo. Os objectivos de um 

Agente resultam de um processo de raciocínio, por parte do Agente, que 

consiste numa escolha de um subconjunto dos desejos que são consistentes e 

atingíveis; 

• Intenções – As intenções referem-se a um conjunto de acções ou tarefas que o 

Agente seleccionou e que o podem ajudar na concretização dos seus objectivos. 

As intenções devem ser consistentes internamente. Um conjunto de intenções é 

o resultado de uma deliberação. 

O comportamento de um Agente BDI é ditado pelas relações existentes entre os três 

estados mentais básicos: crença, desejo e intenção. Na literatura são identificados três 

tipos de comportamento nestes Agentes [Rao e Georgeff, 1995]: 

• Realismo forte – O conjunto de intenções é um subconjunto de desejos, que é, 

por sua vez, influenciado por um subconjunto de crenças. Se um Agente não 

acreditar em algo, nunca irá desejar ou intencionar esse algo. 

    DESEJA (p) ⇒ACREDITA (p) 

    INTENCIONA (p) ⇒ DESEJA (p) 

• Realismo – O conjunto de crenças é um subconjunto do conjunto dos desejos 

que é, por sua vez, influenciado por um subconjunto do conjunto de intenções. 

Se um Agente acredita em algo, então deseja e intenciona esse algo. 

    ACREDITA (p) ⇒ DESEJA (p) 

    DESEJA (p) ⇒  INTENCIONA (p) 

• Realismo fraco – O Agente não deseja algo se a negação desse algo é acreditada; 

e não intenciona algo se a negação desse algo é desejada; e não intenciona algo 

se a negação desse algo é acreditada. 
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    DESEJA (p) ⇒ ACREDITA (p) 

    INTENCIONA (p) ⇒ DESEJA (p) 

    INTENCIONA (p) ⇒ ACREDITA (p) 

3.2.5.2 Arquitectura Reactiva 

Um Agente reactivo não inclui qualquer modelo simbólico do mundo nem requer 

raciocínio simbólico complexo. O Agente comporta-se como um autómato inserido no 

meio ambiente que o rodeia, baseado numa lógica modal de conhecimento. O Agente 

reactivo realiza as suas decisões em tempo real, geralmente, com base num conjunto de 

informação muito limitado e em regras simples de situação/acção que têm o nome de 

comportamentos. Não necessitam de qualquer representação simbólica do mundo, 

efectuando todas as suas decisões com base em informação proveniente de sensores, 

figura 3.3. 

Um exemplo paradigmático desta arquitectura é a Arquitectura de Subsunção [Brooks, 

1986], onde existe um sistema organizado em camadas, em que cada uma responde por 

certo tipo de comportamento do sistema, isto é, as diferentes camadas do sistema têm 

capacidade própria de percepção/acção, podendo ser invocadas de forma concorrente 

[Russel e Norvig, 1995]. 

Mundo

Sensores Actuadores

Solução

Situação / Acção
Situação / Acção
Situação / Acção
Situação / Acção
Situação / Acção

Decisão

 

Figure 3.3: Arquitectura Reactiva 

3.2.5.3 Arquitectura Híbrida 

Os Agentes reactivos podem ser considerados, de certa forma, redutores, uma vez que 

apresentam uma limitação muito importante, a dificuldade em implementar um 
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comportamento direccionado a um objectivo, isto é, a dificuldade em implementar 

estratégias direccionadas para atingir um certo objectivo. Por outro lado, os Agentes 

deliberativos, ao apresentarem formas de raciocínio e/ou de representação de 

conhecimento algo complexas, tornam-se, em muitas situações, incapazes de reagir de 

uma forma imediata, a estímulos exteriores. 

Naturalmente, surgiram os Agentes híbridos que combinam as virtualidades das 

arquitecturas baseadas em Agentes deliberativos e reactivos. A ideia subjacente é 

categorizar as funcionalidades do Agente em camadas dispostas hierarquicamente, onde à 

camada reactiva é atribuída alguma prioridade sobre a deliberativa, isto porque se 

pretende potenciar uma das principais características dos Agentes reactivos que é a 

capacidade em dar resposta, de uma forma rápida, a eventos detectados no ambiente ou 

universo de discurso, figura 3.4. 

Estes tipos de Agentes, porque a sua arquitectura apresenta uma disposição de 

componentes em níveis, podem ser incrementados dinamicamente, por adição de planos 

que são criados quando ocorrem eventos externos específicos ou por alterações no estado 

interno do Agente. 

Esta arquitectura, devido à sua robustez e bom desempenho, quando comparada com 

as que estiveram na sua génese, é frequentemente usada em sistemas robóticos. 
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Figure 3.4: Arquitectura Híbrida 
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3.3 Sistemas Multi-Agente 

O estudo dos sistemas Multi-Agente teve a sua génese na área da Inteligência Artificial 

Distribuída. É uma das áreas do conhecimento, onde se tem realizado muita investigação, 

e que tem originado novos produtos, desde o sector comercial, industrial ao dos serviços. 

Por outro lado, com a expansão da Internet e a consequente necessidade de conectar 

pessoas e máquinas, fisicamente, distribuídas, surgiu a necessidade do aparecimento de 

uma nova era de sistemas Multi-Agente. 

A concepção de um Sistema Multi-Agente é mais do que a compreensão de protocolos 

de comunicação e paradigmas da computação, ligados à programação distribuída. É 

necessário dominar tecnologias ligadas às linguagens de comunicação entre Agentes, 

arquitecturas de Agentes, resolução de problemas em ambientes distribuídos, concepção 

de protocolos, assim como a definição de ontologias. 

Um sistema Multi-Agente pode ser definido como um grupo de Agentes que combinam 

as suas competências e cooperam com o intuito de satisfazer um objectivo comum. A 

adopção de mecanismos de cooperação eficientes atribui ao sistema Multi-Agente uma 

capacidade superior à soma das capacidades individuais dos Agentes, porque o 

desempenho emerge através das interacções dinâmicas que ocorrem naturalmente entre 

os Agentes individuais. 

Um sistema distribuído obriga a uma interacção constante entre os seus membros, 

partilhando competências, com vista à resolução conjunta de um problema. Um dos 

problemas que se colocam nos sistemas distribuídos é o da comunicação entre os seus 

membros. Torna-se necessário encontrar respostas para questões como: que meio de 

comunicação utilizar; qual a informação a transmitir e em que formato; de que forma 

aplicações heterogéneas se vão entender. 

Um sistema Multi-Agente tem subjacente a ideia da cooperação, como por nós já foi 

referido, sendo esta característica a que irá garantir que, em conjunto, os Agentes vão ser 

capazes de resolver problemas que individualmente não conseguiriam. Os sistemas só 

podem interagir se forem capazes de trocar mensagens entre si e se entenderem o seu 

significado. O conceito de interacção é descrito em [Aagedal e Oldevik, 1997] como: 

“Dois componentes X e Y podem inter-operar se X puder enviar pedidos Ri de serviços a 

Y, com base num entendimento comum de Ri por parte de X e Y, e se Y pode retornar 

respostas Si a X.” 

A interacção entre Agentes é construída na partilha de conhecimento que inclui, quer a 

comunicação de conhecimento, quer o entendimento comum desse conhecimento. A 

interacção entre os Agentes, que constituem um sistema Multi-Agente, obriga à análise, 

definição, especificação e implementação de um conjunto base de funcionalidades: 
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• A plataforma de comunicação; 

• A linguagem de comunicação; 

• A ontologia. 

Estes pontos vão ser abordados nas secções seguintes. 

3.3.1 Plataforma de Comunicação 

A plataforma de comunicação é o meio físico para a transmissão de informação entre 

os Agentes que constituem o sistema Multi-Agente, sendo os Agentes entidades 

heterogéneas. A interoperabilidade também é um factor a ter em conta no 

desenvolvimento de uma plataforma de comunicação.  

A Internet é, por definição, um veículo importante para a transmissão da informação, 

assim como, todos os serviços que lhe estão associados, tais como, WWW, FTP, E-Mail, 

Telnet. É um importante suporte para diferentes entidades distribuídas que necessitem de 

interagir no decurso das suas actividades, isto, porque a Internet é uma rede pública, 

acessível a todos, de fácil utilização e com baixos custos. No entanto, a Internet e os seus 

serviços não resolvem, por si só, o problema da interoperabilidade entre os sistemas. 

Foram desenvolvidas outras plataformas de comunicação, para suportar a ligação de 

entidades não apenas distribuídas, mas também heterogéneas. Existe, ainda, uma outra 

classe de plataformas de comunicação que foram desenvolvidas com o intuito de suportar 

a ligação de entidades inteligentes distribuídas. 

A seguir, apresentamos duas plataformas que facilitam a troca de mensagens entre os 

elementos constituintes de uma comunidade, facilitando, assim, o comportamento social 

(CORBA DCOM) e três plataformas para sistemas integrados de Agentes (JaTLite, OAA, 

ZEUS). 

CORBA 

A plataforma CORBA (“Common Object Request Broker Architecture”) é uma 

arquitectura de objectos distribuídos, proposta pelo consórcio Object Managment Group 

(OMG) e que permite a interoperabilidade de objectos entre redes em ambientes 

heterogéneos [Vinoski, 1997].  

O núcleo da arquitectura CORBA é o Object Request Broker (ORB) que age como o 

canal, onde os objectos interagem, de forma transparente, com outros objectos locais ou 

remotos. Um objecto CORBA é representado ao mundo exterior por uma interface com um 

conjunto de métodos. Esta interface é descrita numa linguagem declarativa, denominada 

IDL (“Interface Definition Language”). 
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A ideia é normalizar a interface dos serviços ou funcionalidades de cada uma das 

aplicações do sistema, de modo a dar-se a conhecer às outras aplicações do mesmo 

sistema, e, ao mesmo tempo, permitir que a implementação seja realizada de uma forma 

independente. 

Uma instância particular de um objecto é identificada por uma referência ao objecto. O 

cliente de um objecto CORBA adquire a sua referência ao objecto e utiliza-a para invocar 

métodos, como se o objecto estivesse situado no espaço de endereço do cliente. O ORB é 

responsável por todos os mecanismos requeridos, para encontrar a implementação do 

objecto, prepará-la para receber pedidos, comunicar-lhe o pedido e carregar a resposta (se 

alguma) ao cliente. A implementação do objecto interage com o ORB, através de um Object 

Adapter (OA) ou através da interface do ORB.  

A figura seguinte, figura 3.5 mostra uma possível arquitectura de aplicação CORBA, 

neste caso concreto, usando sockets. 

 

 
Figure 3.5: Plataforma CORBA [Chung, 1997] 

Algumas das principais vantagens da plataforma CORBA são: 

• Grande suporte para computação heterogénea; 

• Modelo de programação simples; 

• Suporte para herança de múltiplas interfaces; 

• Interoperabilidade comprovada; 

• Especificação de serviços úteis:  

→ Directório  

→ Eventos  

→ Persistência  
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→ Transacções  

→ Concorrência  

→ Segurança  

Esta plataforma não trata, no entanto, de problemas mais complexos ligados à 

distribuição de aplicações, nomeadamente, falhas parciais ou comunicação de grupo. 

DCOM/OLE 

A plataforma DCOM/OLE (“Distributed Component Object Model/Object Linking 

Embeding”) é uma especificação proprietária da Microsoft, que privilegia a 

interoperabilidade entre objectos desenvolvidos, segundo diferentes linguagens de 

programação e tendo em vista os sistemas operativos Windows. 

O DCOM acrescenta uma camada de Object Remote Procedure Call ao RPC DCE para 

suportar objectos remotos. O DCOM surgiu com o Windows-NT 4.0.  

Um servidor COM pode suportar diversas interfaces, cada uma, representando uma 

vista sobre a funcionalidade do objecto. Uma interface é um conjunto de métodos, 

funcionalmente relacionados.  

Um cliente COM interage com um objecto COM, adquirindo um ponteiro para uma das 

interfaces do objecto e invocando métodos através desse ponteiro, como se o objecto 

residisse no espaço do endereço do cliente. O COM especifica que todas as interfaces 

devem seguir uma disposição padrão na memória, que é a mesma da tabela virtual de 

funções da linguagem C++. Como a especificação está ao nível binário, é possível a 

integração de componentes binários escritos em linguagens de programação diferentes 

tais como C++, Java e Visual BASIC.  

As principais características do COM são as seguintes: 

 
• Plataforma de objectos da Microsoft;  

• Muito difundido no mercado desktop (Windows); 

• Norma binária ;  

• A funcionalidade é fornecida na implementação de uma interface; 

• O ponteiro para uma interface é semelhante a um ponteiro para uma função 

virtual em C++;  

• Cada objecto pode suportar várias interfaces; 

• Futuro: COM+, programação mais simplificada. 

As principais vantagens do DCOM são as seguintes: 



Sistemas Multi-Agente 

47 

• Base de utilizadores e mercado de componentes de grande dimensão; 

• Integração a nível binário; 

• Reutilização em grande escala (sem código fonte); 

• Suporte multi-linguagem; 

• Integração de ferramentas COTS (Custom Off The Shelf); 

• Actualização de componentes on-line permite a actualização de um 

componente, sem ser necessário recompilar a aplicação ou, até mesmo, sem a 

sua reinicialização; 

• Múltiplas interfaces por objecto; 

• Selecção variada de ferramentas de programação e automação do código 

normalizado. 

As figuras seguintes permitem ter uma ideia geral da arquitectura DCOM. 

 

Figure 3.6: Arquitectura de Aplicação DCOM [Alho, 1998] 

 

Figure 3.7: Arquitectura DCOM [Chung, 1997]. 
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JATLite 

JATLite (“Java Agent Template Lite”) [JATLite] é uma plataforma desenvolvida na 

Universidade de Stanford, cujo objectivo é facilitar a comunicação entre Agentes 

heterogéneos e distribuídos com o requisito de que estes devem entender a linguagem 

Java. Esta plataforma é constituída por um conjunto de programas escritos em Java e 

disponibiliza um conjunto de serviços úteis à comunicação num ambiente distribuído. 

A comunicação, entre os Agentes, é realizada através do envio de mensagens. JATlite 

facilita, especialmente, a troca de mensagens, usando a linguagem de comunicação KQML 

(que vamos abordar nas secções seguintes). 

Esta plataforma assenta num componente denominado AMR (Agent Message Router), 

figura 3.8. Um Agente, que queira pertencer ao sistema, é obrigado a registar-se no AMR, 

usando um nome e uma palavra-chave. 

O AMR é uma aplicação especializada que gere todo o processo de encaminhamento de 

mensagens, recebendo mensagens de um Agente emissor e entregando essa mensagem ao 

Agente receptor respectivo, retirando ao emissor a necessidade de conhecer o endereço do 

receptor da mensagem. É da responsabilidade do AMR garantir essa entrega, assim como 

a de manter actualizados os endereços de todos os Agentes do sistema. 

De entre os serviços disponibilizados, pela plataforma JATLite, para a comunicação em 

ambientes distribuídos, destaca-se a possibilidade de reenvio de mensagens, caso exista 

alguma falha temporária, dada a sua importância. 

Nesta plataforma, o sistema distribuído é formado por aplicações que são 

implementadas através de Agentes e que comunicam através do envio de mensagens. 

AMR

Agente a

Agente eAgente b

Agente c Agente f

Agente d

 

Figure 3.8:  Plataforma JATLite 
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OAA 

A plataforma Open Agent Architecture (OAA) foi desenvolvida na SRI Internacional 

[Martin et al., 1999] [Martin e Cheyer, 2001], com o objectivo de integrar uma 

comunidade heterogénea de Agentes de software, num ambiente distribuído. Com esta 

plataforma tem-se a natureza dinâmica e extensível dos sistemas baseados em Quadros 

Negros (ver secção 3.3.4), a eficiência dos objectos móveis e a dinâmica resultante das 

interacções entre os diferentes Agentes.  

Esta plataforma está estruturada de forma a, não só minimizar os esforços envolvidos 

na criação de novos Agentes, desenvolvidos em várias linguagens de programação e para 

operar em diferentes sistemas operativos, como também estimular a reutilização de 

Agentes já existentes. 

Um dos grandes propósitos desta plataforma é permitir a criação de uma comunidade 

dinâmica e flexível de Agentes de software. 

A plataforma OAA baseia-se, essencialmente, num componente denominado 

Facilitador, figura 3.9. O Facilitador é um Agente especial que coordena a comunidade de 

Agentes, a operar na plataforma OAA. 

Facilitator

Application
Agent

Meta
Agent

API
Application
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Interface

Agent

Interagent
Communication

Language

Modality Agents

 

Figure 3.9: Estrutura da Plataforma OAA [Martin et al., 1999] 

A ideia subjacente é a delegação. Em vez de cada Agente coordenar as suas 

interacções, especificando como e com quem vai interagir, os Agentes OAA expressam as 

suas interacções em termos de pedidos ao Agente Facilitador. 

O Agente Facilitador vai coordenar a comunidade de Agentes na execução das tarefas, 

providenciando serviços, tais como, paralelismo, tratamento de falhas, detecção de 

conflitos, coordenação das comunicações entre os diferentes Agentes e cooperação entre 

os Agentes envolvidos na resolução de um dado problema. Em alguns sistemas, o 

Facilitador é, ainda, utilizado para armazenar dados globais do sistema que podem ser 
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usados pelos outros Agentes, o que lhes permite adoptar um estilo de interacção igual à 

existente nos sistemas baseados em Quadros Negros (ver secção 3.3.4). 

A plataforma OAA não restringe a configuração de sistemas a um só Facilitador, 

sistemas com maiores dimensões podem ser associados a mais do que um 

Facilitador/Grupo de Clientes, em que cada um vai ter a estrutura do tipo que podemos 

ver na figura anterior, figura 3.9. 

Todos os Agentes que não são Agentes Facilitadores, são chamados de Agentes 

Clientes, uma vez que necessitam dos serviços fornecidos pelo Agente Facilitador. 

A OAA Interagent Communication Language (ICL) é a interface e linguagem de 

comunicação partilhada por todos os Agentes, independentemente da máquina na qual 

estão a operar e da linguagem em que foram desenvolvidos. 

Os Agentes usam a linguagem ICL para registar as suas capacidades no Agente 

Facilitador, efectuar pedidos à comunidade de Agentes, com vista à realização de tarefas, 

executar acções, trocar informação, para ler ou escrever informação, etc. 

As actividades de cada Agente, assim como as comunicações entre os Agentes, são 

estruturadas à volta da transmissão e manuseamento de eventos, sendo estes escritos na 

linguagem ICL. 

Cada evento tem um tipo, um conjunto de parâmetros e um conteúdo. Nas 

comunicações entre Agentes, os eventos funcionam como mensagens trocadas entre os 

Agentes. Na regulamentação das actividades de cada Agente, a operar no sistema, os 

eventos podem ser vistos como os objectivos a serem satisfeitos. 

As restantes categorias de Agentes, apresentadas na figura anterior, figura 3.9, são 

apenas exemplos de categorias possíveis e não categorias formais, existentes na 

plataforma. De qualquer das formas, para melhor demonstrar as potencialidades desta 

plataforma, vamos ilustrar qual o papel a desempenhar por cada uma das categorias 

apresentadas. 

Os Agentes de aplicação são, normalmente, especialistas que providenciam um 

conjunto de serviços. Estes serviços podem ser independentes do domínio (como por 

exemplo, processamento de linguagem natural, serviços de e-mail, algumas formas de 

obtenção de dados e Data Mining), ou específicos de um domínio (como por exemplo, 

Agentes que planeiam e efectuam reservas de viagens). 

Os Meta Agentes desempenham, normalmente, a função de ajudantes do Agente 

Facilitador, durante o processo de coordenação dos vários Agentes do sistema. Enquanto 

que o Agente Facilitador processa um número de estratégias de coordenação 

independentes do domínio, os Meta Agentes melhoram-nas, aplicando conhecimento 

específico ou interpretando-as, com recurso a regras, algoritmos de aprendizagem, 

planeamento, etc. 
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O Agente Interface do utilizador desempenha um papel importante nos sistemas 

desenvolvidos com a plataforma OAA. Em alguns sistemas, eles são implementados como 

uma colecção de Micro-Agentes, em que cada um está a monitorar uma tarefa diferente. 

Estes Micro-Agentes estão representados na figura 3.9 como “Modality Agents”. 

Quando invocado, um Agente Cliente estabelece uma conexão com um Agente 

Facilitador, que é conhecido como o seu Facilitador Pai. Uma vez conectado, o Agente 

Cliente informa o Agente Facilitador Pai, sobre quais os serviços que disponibiliza. 

Quando um Agente é necessário, o Facilitador envia-lhe um pedido escrito na linguagem 

ICL. O Agente trata o pedido e, posteriormente, se for caso disso, envia ao Facilitador a 

resposta ao pedido em questão. No tratamento dos pedidos, os Agentes podem, ainda, 

utilizar serviços fornecidos pela plataforma OAA, como por exemplo, requisitar serviços de 

outros Agentes, definição de triggers, ler ou escrever dados partilhados pelo Facilitador 

ou, mesmo, por outros Agentes Clientes. 

A plataforma OAA foi a seleccionada para o desenvolvimento do nosso sistema, entre 

outras razões, pelo facto de permitir integrar uma comunidade heterogénea de Agentes de 

software, num ambiente distribuído, que podem ser desenvolvidos em várias linguagens 

de programação e para operar em diferentes sistemas operativos, além de que facilita a 

gestão da comunicação entre estes através do uso da linguagem ICL. 

ZEUS 

O ZEUS [Nwana, 1996] [Nwana e Wooldridge, 1997]] é uma plataforma para a 

construção de Agentes, desenvolvida pelos laboratórios da British Telecom. O ZEUS foi 

implementado em Java, procurando as mais-valias desta linguagem: independência da 

plataforma, execução concorrente, orientação à Internet e um conjunto de APIs 

(Application Programming Interfaces), em constante evolução. 

Cada Agente é composto por três camadas: 

• Camada de definição – responsável por enunciar e implementar as capacidades 

particulares de um Agente; 

• Camada organizacional – responsável por definir as relações estabelecidas entre 

conjuntos de Agentes; 

• Camada de coordenação – responsável por fornecer as técnicas de negociação e 

coordenação para que um Agente possua habilidade social. 

Para além de fornecer um enquadramento arquitectural, para a construção de Agentes 

de software, o ZEUS fornece um conjunto de ferramentas que ajudam na definição da 

informação manipulada, isto é, na definição das restrições, tarefas e ontologias que 

alimentarão um gerador de código. 
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O conjunto de ferramentas é composto por: Ontology Editor, Task Description Editor, 

Organisation Editor, Agent Definition Editor, Coordination Editor, Fact/Variable Editor, 

Coinstraint Editor e Code Generator. O ZEUS inclui também um conjunto de bibliotecas e 

utilitários, tais como, uma biblioteca de grafos de coordenação, uma API, para a execução 

de tarefas com avaliação de custo, comunicação KQML, algoritmos de planeamento e 

escalonamento, serviço de “páginas amarelas” e visualizadores. 

Esta plataforma foi desenvolvida com o intuito de disponibilizar a capacidade de 

construir, colocar em funcionamento e controlar Agentes com pouco esforço de 

programação e portabilidade máxima. No entanto, a curva de aprendizagem é íngreme. 

3.3.2 Linguagem de Comunicação 

Uma linguagem de comunicação configura a forma pela qual é comunicado o conteúdo 

de uma mensagem [Labrou e Finin, 1997]. 

A interacção entre Agentes obriga a que estes comuniquem, independentemente da 

heterogeneidade que possa, eventualmente, existir entre eles, relativa a plataformas de 

desenvolvimento, linguagens de programação, linguagens de representação interna do 

conhecimento ou sistemas de raciocínio. 

Nos sistemas Multi-Agente, a linguagem usada deve ser comum e o conteúdo 

semântico deve ser independente do Agente. Neste tipo de sistemas, a comunicação entre 

os Agentes não se limita à troca de informação simples, mas implica, também, a 

comunicação de atitudes mais complexas, como questionar outros Agentes, informar 

outros Agentes de algo que possa ser relevante para eles, requerer os seus serviços, 

verificar o estado de um determinado processo, etc. 

Foram desenvolvidos alguns formatos e linguagens de comunicação, de forma a 

resolver o problema da comunicação entre Agentes, sendo de mencionar: 

• KIF (Knowledge Interchange Format); 

• KQML (Knowledge Query Manipulation Language); 

• ICL (InterAgent Communication Language); 

• FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents – Agent Communication 

Language); 

• XML (Extended Markup Language), que fornece um mecanismo genérico para a 

produção de informação declarativa. 
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O formato KIF 

O KIF denota um formalismo computacional para a troca de conhecimento entre 

programas. É do tipo declarativo e suporta a interpretação de expressões formuladas em 

termos da Lógica de Predicados de Primeira Ordem. 

A Linguagem KQML 

A KQML é uma linguagem de comunicação que se desenvolve segundo três camadas: 

• O Conteúdo – passa não só pela explicitação da informação a ser transmitida, 

mas também pela indicação da linguagem em que esta é representada. O 

Agente receptor interpreta a mensagem recebida; 

•  A Mensagem – é a parte central desta linguagem e codifica a totalidade da 

informação que um Agente deseja transmitir a outro. A mensagem inclui, não 

apenas o conteúdo, mas também a intenção do emissor da mensagem. A estes 

itens, que dão corpo à mensagem, é ainda possível complementá-los com 

informações como, a identidade do receptor, do formato da informação, ou da 

ontologia adoptada; 

• A Comunicação – codifica um conjunto de características para descrição de 

parâmetros de comunicação de baixo nível (por exemplo, identidade do emissor 

e do receptor ou identificador único associado à comunicação), sem os quais 

não é possível efectuar a transmissão de informação entre Agentes. 

A sintaxe de uma mensagem KQML é baseada numa lista, cujo primeiro elemento 

representa a intenção e o resto da lista são os restantes parâmetros na forma de pares 

atributo/valor. 

A Linguagem ICL 

A linguagem ICL é baseada numa extensão da linguagem Prolog e usa a sintaxe do 

Prolog. 

A linguagem ICL inclui uma camada de protocolo de comunicação, cujo papel é similar 

ao da camada de comunicação, disponibilizada pela linguagem KQML e uma camada de 

conteúdo, análoga à providenciada pelo formato KIF. 

A camada de comunicação ICL é definida pelos tipos de eventos, juntamente com a 

lista de parâmetros que lhes estão associados. 

A camada de conteúdo consiste nos objectivos específicos, triggers e os elementos de 

dados que podem ser embebidos com os vários eventos. 
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A Linguagem FIPA-ACL 

A linguagem ACL da FIPA permite uma abordagem diferente ao problema da 

comunicação entre Agentes, sendo composta por: 

• O KQML como linguagem de comunicação; 

• O KIF como formalismo; 

• Ontologias, que definem um conjunto de classes, funções e alfabetos com 

aplicação a um determinado mundo ou universo de discurso, a que se associa 

uma axiomática que permite a interpretação das mensagens. 

A Linguagem XML 

A XML é, neste momento, a linguagem mais promissora para o armazenamento e a 

difusão de informação na Web. Tal como a HTML (HyperText Markup Language) 

desempenhou um papel preponderante no desenvolvimento da Internet e, em particular, 

do serviço WWW (World Wide Web), também a linguagem XML pretende ter tal impacto. 

A linguagem HTML é um padrão, para a escrita de páginas publicadas na Internet, 

fornecendo um conjunto de marcas ou etiquetas que anotam um texto para que se 

depreenda a sua estrutura. Marcando o texto, a sua visualização depende do conceito 

associado à marca e de algumas definições ao nível do browser. 

No entanto, a linguagem HTML possui limitações, em matéria de armazenamento da 

informação. 

Pelo contrário, a XML possui um alto nível de flexibilidade que permite descrever, 

virtualmente, qualquer tipo de informação, (como por exemplo, entidades, objectos, 

Agentes, estruturas de dados complexas). Além de que, a XML alarga o conceito para que 

as marcas possam ser definidas de acordo com a utilização a dar ao documento. 

Em conjunto com style sheets ou DTSs, um documento ou ficheiro XML pode 

facilmente ser apresentado em formato HTML e visualizado num qualquer web browser. 

A informação pode ser pesquisada, extraída, integrada, ordenada, filtrada, manuseada 

ou simplesmente usada, a partir de documentos em XML. 

A XML está, integralmente, orientada para a difusão rápida da informação na Web em 

quantidade e em qualidade, providenciando uma forma rápida de troca de informação 

entre empresas, uma vez que apenas se requer o fornecimento de uma gramática que 

defina a estrutura documental, o estabelecimento de uma infra-estrutura comercial é 

facilitado.  
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Ao contrário, das linguagens, KQML, ICL e da FIPA-ACL, não possui mecanismos 

integrados para a comunicação entre Agentes, mas, dada a sua flexibilidade e a sua 

ampla base de implantação, é de utilizar, mesmo, neste âmbito. 

3.3.3 Ontologia 

A troca de informação entre Agentes requer mais que um formato comum e uma 

linguagem de comunicação. Os Agentes, como entidades autónomas, heterogéneas e 

especialistas na resolução de um determinado problema, possuem, geralmente, diferentes 

modelos do mundo, nos quais os objectos e propriedades podem ser conceptualmente 

diferentes. É necessário que os Agentes concordem num modelo do mundo, de forma a 

assegurar um entendimento correcto e mútuo da informação a tratar, isto é, que 

concordem numa ontologia comum. 

Com uma linguagem de comunicação comum, um conteúdo de linguagem comum e 

uma ontologia partilhada, os Agentes conseguem comunicar entre si, na mesma forma, na 

mesma sintaxe e com o mesmo entendimento do mundo. 

Uma Ontologia corresponde à especificação explícita de uma conceptualização [Gruber, 

1993]. Por conceptualização entende-se a visão simplificada e abstracta do mundo, onde 

se representam, formalmente, os objectos, conceitos e outras entidades que existem em 

alguma área de interesse e as relações existentes entre elas. A ontologia fornece, por 

outras palavras, o vocabulário de representação para o domínio em questão e um 

conjunto de definições e axiomas que restringem o significado dos termos nesse 

vocabulário, de forma a permitir uma interpretação consistente e única.  

A adopção de uma ontologia comum garante a consistência e compatibilidade da 

informação presente no sistema. 

A consistência garante que a mesma expressão tem o mesmo significado em qualquer 

Agente. A compatibilidade da informação presente no sistema, garante que qualquer 

conceito é designado pela mesma expressão em qualquer Agente [Gruber, 1993]. 

Um dos estudos, mais referenciados, relativamente à construção de ontologias, é o 

sistema Ontolingua [Farquhar et al., 1996]. O Ontolingua é um sistema desenvolvido no 

laboratório Stanford Knowledge Systems, que permite a descrição de ontologias numa 

forma que é compatível com múltiplas linguagens de representação. Este sistema permite, 

através do WWW, o acesso a ontologias armazenadas num servidor e, consequentemente, 

pesquisa, publicação, criação e edição. 

As ontologias escritas, em Ontolingua, podem ser partilhadas por múltiplos 

utilizadores, usando os seus próprios sistemas de representação e são portáveis de 

sistema para sistema. 
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O projecto de criação da Ontolingua obedeceu a três requisitos básicos: 

• Oferecer uma linguagem expressiva, declarativa e independente do sistema, no 

qual se escrevem as definições; 

• Suportar a tradução noutras linguagens, possivelmente, menos expressivas; 

• Permitir uma extensão fácil. 

A construção de um modelo, para um Mercado Electrónico, onde Agentes de software 

compram e vendem bens e/ou serviços de uma forma automática, para um dado contexto 

económico, como nesta tese é proposto implica a construção prévia da ontologia a adoptar 

para esse domínio, que será partilhada por todos os Agentes envolvidos nas transacções 

comerciais. 

3.3.4 Sistemas Baseados em Quadros Negros 

Um sistema baseado em Quadros Negros configura uma meta-arquitectura, ou seja, 

uma arquitectura a partir da qual é possível gerar novas arquitecturas. 

Os sistemas baseados em Quadros Negros têm vindo a ser utilizados como ferramenta 

de prototipagem rápida em arquitecturas para Sistemas Multi-Agente, assim como no 

desenvolvimento desses sistemas [Neves et al., 1997] [Machado et al., 1997]. 

Estes sistemas são baseados em três peças chave [Luger e Stubblefield, 1998]: 

• O Quadro Negro – este componente actua como uma plataforma de 

comunicação, entre as fontes de conhecimento/Agentes, permite e facilita a 

gestão global de todo o sistema e é um repositório de informação, 

comportando-se como uma base de dados. É, ainda, o responsável por informar 

sobre o estado dos processos computacionais que estão a correr; 

• As Fontes de Conhecimento/Agentes – que denotam os diversos especialistas 

ou actores que aí co-habitam, ou seja, os intervenientes na resolução dos 

problemas; 

• A unidade de controlo – componente do sistema responsável pela monitorização 

das alterações ao estado do conhecimento do Quadro Negro, assim como das 

acções a executar pelos Agentes e/ou sistemas Multi-Agente, no processo de 

geração de soluções para um dado problema. 
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3.4 Conclusão 

Neste capítulo faz-se uma abordagem à computação, baseada em Agentes de software e 

aos Sistemas Multi-Agente para a resolução de problemas. Estas entidades possuem 

características e comportamentos próprios quando inseridas num determinado ambiente 

e que coordenam as suas próprias acções no sentido de alcançarem os seus objectivos. 

Um Mercado Electrónico é constituído, em princípio, por múltiplas entidades 

independentes e heterogéneas que, de acordo com os seus objectivos, vão interagir 

temporariamente e estabelecer transacções comerciais. 

A cooperação temporária entre as várias entidades, a interagir no mercado, resulta da 

dinâmica do mercado. As necessidades e as capacidades do mercado alteram-se muito 

rapidamente porque vendedores e compradores estão, permanentemente, a entrar e a 

sair, modificando, assim, as necessidades e as capacidades do mercado. 

Um Sistema Multi-Agente, pelas características apresentadas ao longo deste capítulo, 

revela-se um paradigma adequado ao Mercado Electrónico. 

Os Agentes que constituem o Sistema Multi-Agente representam entidades individuais, 

vendedores e compradores com objectivos e estratégias de negócio próprias. Os Agentes 

possuem autonomia para desempenhar as suas funções e exibem um comportamento 

estratégico que lhes garante a obtenção dos seus objectivos de negócio. 

Neste capítulo apresentámos, ainda, uma arquitectura para os Agentes, a incluir no 

Sistema Multi-Agente, tendo sido também descrita a ontologia genérica a utilizar no 

Mercado Electrónico. 
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Capítulo 4 

Fundamentos para a Utilização 
dos Agentes como Mediadores 
no Comércio Electrónico 

A Internet tem vindo a contribuir para o aparecimento de novos mercados, tendo 

também influído nas convenções dos mercados. As práticas comerciais convencionais são 

alteradas ou mesmo adaptadas, ao mesmo tempo que novos produtos e serviços surgem, 

assim como, novos hábitos se instalam. 

As tecnologias, baseadas em Agentes de software, podem desempenhar um papel 

crucial, na forma como as actividades de Comércio Electrónico podem ser conduzidas, 

proporcionando um elevado nível de autonomia, de personalização e mesmo de 

sofisticação. 

Neste capítulo, vamos analisar quais as características dos Agentes de software que os 

tornam apropriados, para utilização em sistemas de Comércio Electrónico. É também feita 
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uma análise sobre quais são os papéis que os Agentes de software podem desempenhar 

enquanto mediadores do Comércio Electrónico, segundo a perspectiva do Modelo do 

Comportamento do Consumidor. Durante a nossa discussão, são apresentados alguns 

exemplos de sistemas existentes para Comércio Electrónico, que recorrem à tecnologia 

dos Agentes de software, sendo feita uma análise comparativa. Na parte final deste 

capítulo, é feita uma análise crítica aos algoritmos de recomendação de produtos 

utilizados na maioria, das aplicações de Comércio Electrónico. 

4.1 Introdução 

Actualmente já foram utilizadas algumas técnicas para estruturar a relação existente 

entre compradores e vendedores na Internet e uma certa praxis se instala, em que se 

começa por pedir aos utilizadores que indiquem os atributos dos bens a transaccionar (a 

adquirir e/ou a vender) e que forneçam os seus perfis e preferências. No entanto, a 

maioria destas abordagens centra-se num tipo de iteração passiva, não tirando partido da 

infra-estrutura, em que assentam [Sierra e Dignum, 2001]. 

Com o aumento do grau e sofisticação da automação, tanto no lado dos compradores 

como dos vendedores, o Comércio Electrónico tornou-se muito mais dinâmico, 

personalizado e sensível ao contexto. Estas alterações podem converter-se em benefícios 

para ambas as partes envolvidas. 

É desejável, na perspectiva dos compradores, ter software que seja capaz de, visitar o 

maior número possível de mercados, de modo a encontrar não só, o bem pretendido, 

como também o mais adequado (por exemplo, aquele que oferece o melhor preço, a 

melhor qualidade, o prazo mais curto de entrega, etc.); apoiar o utilizador no restante 

processo da compra; negociar os termos da transacção; efectuar os pagamentos e 

estabelecer os termos da entrega do bem dentro dos limites que vão de encontro aos 

interesses do utilizador. 

Na perspectiva dos vendedores, é desejável ter software que seja capaz de: fazer variar 

as ofertas (no que respeita a preços, prazos de entrega, garantias, etc.), dependendo do 

consumidor com quem está a negociar (por exemplo, oferecendo descontos ou ofertas 

especiais a segmentos específicos de consumidores); averiguar o que estão os seus 

competidores a fazer, monitorizando, continuamente, os seus preços e garantindo que os 

preços de quem representam sejam competitivos; ter capacidade para analisar o estado 

corrente do seu negócio (por exemplo, caso exista uma grande quantidade de um 

determinado bem em stock, talvez seja apropriado efectuar uma redução no preço, no 

sentido de tentar aumentar a procura). 
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Para alcançar este grau de automação e passarmos para a chamada “segunda geração” 

de aplicações para Comércio Electrónico, acreditamos que é necessário um novo modelo 

de sistemas de software. Este modelo é baseado na noção dos Agentes como mediadores 

no Comércio Electrónico [Jennings, 2001]. 

A Mediação é a base central das actividades de comércio. Conseguiremos alcançar 

formas de interacção mais ricas e flexíveis com a ajuda dos Agentes, a desempenhar o 

papel de mediadores nas transacções comerciais.  

Segundo [Wiederhold, 1992] e [Klusch, 2001], o Mediador é uma entidade que se 

caracteriza por fornecer, não só a infra-estrutura computacional em que assenta, mas 

também por desempenhar múltiplos papéis, nomeadamente o papel de vendedor e/ou 

comprador. 

Um Agente é um programa de software que actua de uma forma flexível, de acordo com 

os interesses do utilizador que representa [Jennings, 2001]. Para exibir este 

comportamento, o software deve possuir as seguintes características [Wooldridge e 

Jennings, 1995]: 

• Autonomia – capacidade de tomar decisões sobre que acções adoptar, sem ter 

que pedir apoio constante do utilizador que representa; 

• Reacção – capacidade de responder, apropriadamente, às circunstâncias 

actuais no contexto de um ambiente dinâmico e em constante mutação; 

• Proactividade – capacidade de agir, por antecipação, de forma a alcançar 

futuros objectivos de quem representa. 

No sentido de desempenharem as suas funções e alcançarem os seus objectivos, os 

Agentes vão necessitar de interagir com outros Agentes. Esta interacção pode ir desde a 

simples comunicação (por exemplo, efectuar uma pergunta a um determinado Agente) a 

formas mais elaboradas de interacção social (tais como, cooperação, coordenação, 

argumentação e negociação). 

Os Agentes, além de poderem representar compradores e vendedores, podem também 

representar uma terceira entidade, o Agente Mercado. Esta nova entidade vai ter um 

papel fulcral na mediação. Este Agente pode representar um indivíduo ou uma 

organização, cuja função é a de controlar o ambiente, no qual vendedores e compradores 

vão interagir e efectuar negócios. 

Normalmente, nas primeiras aplicações de Comércio Electrónico, aquela terceira figura 

não era mais do que uma figura sinónima da do vendedor. No entanto, é comum 

encontrar o Agente Mercado, com um papel mais elaborado em aplicações mais recentes 

[eBay] [Fastparts] [Freemarkets]. 
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O número e género de entidades que podemos encontrar neste tipo de aplicações 

depende da forma como os mercados estão organizados, podendo ir desde formatos 

simples, como é o caso dos mercados de preço fixo, passando por mercados que assentam 

em leilões, ou até em formatos mais complexos, que são aqueles em que compradores e 

vendedores podem negociar directamente os termos da transacção. 

Como já foi referido, o tipo de comércio sobre o qual vai incidir o trabalho apresentado, 

no âmbito desta dissertação, é o comércio “Empresa com Consumidor”, onde vendedores 

e compradores interagem em Mercados Electrónicos, com vista a efectuarem transacções. 

Durante a apresentação desta dissertação, se nada for dito em contrário, assume-se que, 

quando nos referimos a aplicações de Comércio Electrónico, nos referimos a aplicações 

deste tipo. 

Nas Aplicações de Comércio Electrónico detecta-se que a sua forma tradicional requer 

muito esforço, por parte dos utilizadores e implica procura, por parte dos interessados, 

em descobrir o que na realidade se pretende comprar ou o que existe para vender em 

catálogos, jornais, lojas virtuais, etc. É ainda necessário comparar preços e ter em conta 

outros factores, antes de se tomar a decisão de efectuar uma transacção. Estão, assim, 

reunidas as condições que fundamentam o uso da tecnologia dos Agentes no 

desenvolvimento de aplicações de Comércio Electrónico. 

4.2 Modelo do Comportamento do Consumidor 

É útil explorar os papéis que os Agentes de software podem desempenhar, enquanto 

mediadores em aplicações de Comércio Electrónico no contexto de um modelo padrão. 

Neste sentido, vamos efectuar uma análise sistemática sobre as tarefas que os Agentes 

podem desempenhar nas actividades de Comércio Electrónico, segundo o modelo do 

Comportamento do Consumidor (“Customer Buying Behaviour Model”) [Runyon e Stewart, 

1987] [Hawkins et al., 1980]. Este nasceu de estudos efectuados, no sentido de melhor 

compreender o comportamento do consumidor e contempla as acções e decisões 

envolvidas no acto de comprar e utilizar bens e/ou serviços. Este modelo é composto por 

seis fases fundamentais que guiam o comportamento do consumidor, figura 4.1. De 

seguida, iremos dar uma breve noção de cada uma. Nas subsecções seguintes serão 

apresentadas as seis fases com mais detalhe. 

Identificação das necessidades 

Nesta fase, procura-se identificar as necessidades dos consumidores, estando 

subjacente o reconhecimento de que o consumo pode ser estimulado através do 

fornecimento de informação sobre os bens e/ou serviços disponíveis. 
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Procura de Produtos 

Caracteriza o acto de aquisição de informação consistente que apoie na decisão o que 

se pretende comprar. A avaliação das alternativas possíveis é baseada num ou mais 

critérios fornecidos pelo consumidor. O resultado desta fase é o conjunto de produtos 

e/ou serviços sugeridos. 

Procura de Vendedores 

A procura de vendedores combina a lista de produtos e/ou serviços sugeridos 

anteriormente, com a informação disponível, sobre os vendedores, de modo a determinar 

de quem comprar. Inclui, ainda, a avaliação dos vendedores alternativos, com base em 

critérios fornecidos pelo consumidor, como por exemplo, preço, garantia, disponibilidade, 

tempo de envio, reputação, etc. 

Negociação 

A Negociação trata dos termos sobre os quais vai decorrer a transacção. A negociação 

varia na duração e na complexidade, dependendo do mercado em questão. Normalmente, 

nos mercados comerciais convencionais, os preços e outros factores da transacção são 

preestabelecidos, não deixando espaço para qualquer tipo de negociação. Nos Mercados 

Electrónicos (como por exemplo, mercados de stocks, de retalho, bilhetes de avião, etc.) é 

frequente existir uma fase de negociação entre as partes interessadas. A negociação pode 

decorrer, apenas sobre um, dos atributos que caracterizam o bem ou serviço a 

transaccionar, sendo denominada de negociação de atributo único. Em alternativa a 

negociação pode decorrer sobre vários atributos que caracterizam o bem ou serviço a 

transaccionar, sendo denominada de negociação multi-atributo, na qual é definido o valor 

dos vários atributos da transacção, como, por exemplo, o preço, o prazo de entrega, 

descontos por quantidade, etc. 

Compra e Entrega 

A fase da compra e entrega do produto pode ser considerada como o fim da negociação. 

Podendo, ainda, acontecer que os termos em que se processa influenciem a procura de 

produtos e a procura de vendedores. As questões relacionadas com esta fase passam por 

encontrar meios de pagamento seguros e formas de entrega dos bens e/ou serviços, sendo 

estas questões comuns ao Comércio Electrónico em geral. 

Assistência e Avaliação do Produto 

Por último, vem a etapa que diz respeito aos serviços de assistência, se for o caso, e à 

avaliação da satisfação do consumidor, com os bens e/ou serviços adquiridos e com o 
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processo de compra e decisão. Naturalmente, que este processo depende do vendedor que 

foi eleito para a aquisição do bem e/ou serviço. 

Identificação das Necessidades

Procura de Produtos

Procura de Vendedores

Negociação

Compra e Entrega

Assistência e Avaliação do Serviço
 

Figure 4.1: Modelo do Comportamento do Consumidor 

Como todos os modelos, estas etapas representam uma aproximação e simplificação, 

para regular todo o complexo processo do comportamento exibido por parte dos 

consumidores. Convém também realçar que a fronteira entre as várias fases nem sempre 

é muito explícita e linear. 

Trabalhos mais recentes, sobre Agentes como mediadores em aplicações de Comércio 

Electrónico, identificam uma nova fase entre a procura de produtos e a procura de 

vendedores [Minghua et al., 2003], denominada de coligação de compradores, figura 4.2. 

Identificação das Necessidades

Procura de Produtos

Formação de Coligação de Compradores

Negociação

Compra e Entrega

Assistência e Avaliação do Serviço

Procura de Vendedores

 

Figure 4.2: Modelo do Comportamento do Consumidor, segundo Minghua 
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Segundo estes autores, uma vez determinado qual o produto e/ou serviço a comprar, 

os consumidores podem ir directamente para a etapa de procura de vendedores ou 

procurar outros compradores similares, de forma a tentar formar uma coligação. A 

coligação é vista como um grupo de entidades que vão cooperar com o fim de alcançarem 

um objectivo comum [Shehory e Kraus, 1998]. 

Segundo a perspectiva do modelo do Comportamento do Consumidor, podemos 

identificar os papéis que os Agentes podem desempenhar como mediadores nas aplicações 

de Comércio Electrónico. O seu elevado nível de autonomia, de personalização e de 

sofisticação transformam-nos em fortes candidatos a representar o comportamento dos 

consumidores, podendo efectuar tarefas que envolvem obtenção e filtragem de 

informação, avaliações personalizadas e coordenações complexas. Podemos concluir que 

estas características são as indicadas para a identificação das necessidades, procura de 

produtos, coligação de compradores, procura de vendedores e negociação. 

As duas últimas fases caracterizam a parte do processo da compra que, normalmente, 

não é da responsabilidade dos Agentes, enquanto mediadores do comércio, pelo que não 

vão ser objecto de estudo desta dissertação. 

4.2.1 Identificação das Necessidades 

O consumidor reconhece a necessidade por um determinado bem e/ou serviço. Esta 

necessidade pode ser estimulada de várias formas, como por exemplo, através de 

anúncios. 

No universo dos Agentes, enquanto mediadores em aplicações de Comércio Electrónico, 

pode-se utilizar um Agente para estimular o consumo. Para levar a cabo tal função, o 

Agente necessita de conhecer o perfil do utilizador em questão. 

O perfil pode ser capturado de diferentes formas: através da observação do 

comportamento do utilizador [Billsus e Pazzani, 1998]; através de técnicas directas de 

dedução [Ribeiro, 1996]; através de técnicas de programação em lógica indutiva [Dastani 

e Jacobs, 2001]; ou através de técnicas de Descoberta de Conhecimento [Viamonte et al., 

2003a], [Viamonte et al., 2004a] [Viamonte et al., 2004b]. Uma vez detentor do perfil do 

utilizador, o Agente pode notificá-lo, sempre que um bem e/ou serviço adequado apareça 

disponível no mercado. 

4.2.2 Procura de Produtos 

Uma vez encontrada uma necessidade, passa-se para a procura de produtos, na qual 

um Agente tem a função de determinar quais os produtos e/ou serviços que são 

apropriados para satisfazer essa necessidade. 
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Com o aumento exponencial do número de aplicações de Comércio Electrónico e do 

número de produtos disponíveis, surgiu a necessidade de se recorrer a mecanismos que 

recomendem produtos. Estes mecanismos aplicam técnicas de Descoberta de 

Conhecimento para efectuar recomendações personalizadas aos consumidores e, em 

muitos casos, fornecem informação para os apoiar na escolha do produto a adquirir. 

As principais técnicas utilizadas por estes mecanismos são: 

•  Filtragem Baseada em Características (“Feature-based Filtering”) – a 

recomendação é feita com base em palavras-chave que descrevem a 

necessidade a satisfazer; 

• Filtragem Colaborativa (“Collaborative Filtering”) [Resnick et al., 1994] 

[Shardanand e Maes, 1995] [Herlocker et al., 1999] – esta técnica efectua 

recomendações personalizadas. Para tal, constrói uma base de informação com 

preferências por produtos e por consumidor. Para um novo consumidor, é feita 

uma pesquisa na base de informação, de forma a encontrar consumidores 

similares, que são os consumidores, cujo registo histórico de compras indica 

gostos similares ao do novo consumidor. Os produtos adquiridos, pelos 

vizinhos, são os produtos a ser recomendados. Tal heurística assenta no 

princípio de que compradores com o mesmo perfil, frequentemente, adquirem 

os mesmos produtos. 

• Filtragem Baseada em Restrições (“Constaint-based Filtering”) [Guttman et al., 

1998] – envolve o fornecimento da gama de valores possíveis para cada uma 

das características do produto que se pretende adquirir. Os mecanismos de 

recomendação são depois guiados por um vasto leque de possibilidades até 

encontrarem o produto que melhor satisfaz as necessidades dos utilizadores 

que representam. 

A tabela 4.1 mostra as principais diferenças existentes entre as técnicas que acabámos 

de apresentar. Na tabela 4.2, apresentamos alguns exemplos de sistemas existentes para 

Comércio Electrónico que empregam as técnicas mencionadas. 

Da análise da tabela 4.2, podemos constatar que algumas aplicações usam mais do 

que uma técnica, para efectuar recomendações personalizadas de produtos. Esta situação 

advém do facto de algumas das técnicas acabadas de referir possuírem limitações quanto 

à eficiência e eficácia. Uma análise mais detalhada será apresentada na secção 4.5 deste 

capítulo. 

Os Agentes, que representam os utilizadores na fase da procura, devem ser capazes de 

encontrar os bens e/ou serviços que melhor satisfaçam as suas necessidades, sempre 

com base nos pedidos efectuados e no respectivo perfil do utilizador. 
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Tabela 4.1: Comparação das Diferentes Técnicas para Procura de Produtos 

 Filtragem Baseada 
em Características 

Filtragem 
Colaborativa 

Filtragem 
Baseada em 
Restrições 

 

Quando se Aplica 

Conhecidas as 
necessidades do 

utilizador 

Não são 
conhecidas as 

necessidades do 
utilizador 

Alguma ideia 
sobre quais são as 
necessidades do 

utilizador 

Requisitos Palavras-chave Perfil dos 
utilizadores 

Condições a que o 
produto deve 

satisfazer 

Interacção com o 
Utilizador 

Média Baixa Média 

Resultados 
Obtidos 

O produto satisfaz os 
requisitos 

preestabelecidos 

Sugestão de 
produtos a 
comprar 

Produtos que 
satisfazem 
condições 

particulares 

A que Produtos se 
Aplica 

 
Quase todos 

Produtos bem 
definidos, tais 

como, livros, CDs, 
etc. 

 
Quase todos 

 

Tabela 4.2: Técnicas de Filtragem para Procura de Produtos em Aplicações para 
Comércio Electrónico 

 Filtragem 
Baseada em 

Características 

Filtragem 
Colaborativa 

Filtragem Baseada em 
Restrições 

Amazon √  √ 

eBay √  √ 

CDNOW √ √  

Yahoo Shopping √  √ 

Net Perceptions  √  

 

4.2.3 Formação de Coligações de Compradores 

Uma vez determinado o produto e/ou serviço a comprar, os consumidores podem 

passar directamente para a fase de procura de vendedores (secção 4.2.4) ou podem 

interagir com outros compradores similares, com o objectivo de constituírem uma 

coligação, antes de passarem à fase de procura de vendedores. 

No Universo dos Agentes, enquanto mediadores em aplicações de Comércio 

Electrónico, a coligação é vista como um grupo de Agentes a interagir uns com os outros, 
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de forma a alcançarem um objectivo comum. Na coligação, cada comprador é 

representado pelo Agente que o representa.  

O objectivo da coligação é ter um valor para a procura de bens e/ou serviços mais 

elevado e, com isso, tentarem obter mais valias, como por exemplo, descontos por 

quantidade. 

Existem várias abordagens para a formação da coligação. No esquema proposto por 

Yamamoto e Sycara em [Yamamoto e Sycara, 2001], cada Agente comprador específica 

múltiplos itens de uma dada categoria e a respectiva avaliação desses itens. O Agente que 

lidera o grupo é o responsável por dividir o grupo em coligações e de efectuar os cálculos 

dos ganhos entre os diversos Agentes compradores. 

Outra abordagem similar é a proposta por Tsvetovat e Sycara em [Tsvetovat e Sycara, 

2000], onde o modelo de coligação de compradores é visto, como sendo composto, por 

cinco fases: negociação, eleição de líder, formação da coligação, recolha dos pagamentos e 

execução das fases. 

Nestas duas abordagens é fundamental possuir um Agente que seja aceite e 

considerado credível pelos outros Agentes, uma vez que existe a figura de Agente líder que 

vai efectuar a recolha da informação dos consumidores, dividir os Agentes em coligações e 

negociar com os vendedores. 

4.2.4 Procura de Vendedores 

Uma vez seleccionados os produtos e/ou serviços e, talvez, depois de se ter efectuado 

uma coligação, a fase de procura de vendedores envolve um Agente a procurar o vendedor 

apropriado para comprar os itens pretendidos. 

Os trabalhos iniciais, feitos nesta área, centravam-se na procura do vendedor que 

oferecia o produto ao melhor preço, como é o exemplo, do BargainFinder [BargainFinder] 

[Krulwich, 1996], cujo funcionamento era, basicamente, recolher ofertas de um conjunto 

pré-definido de vendedores para um determinado produto e escolher aquele que oferecia o 

melhor preço. Um exemplo similar é o sistema Priceline [Priceline] que foi desenvolvido 

para efectuar a mesma tarefa na procura de bilhetes de avião, quartos de hotel e aluguer 

de carros. 

De qualquer das formas, e em muitas situações, o preço não é o único atributo 

determinante para o consumidor. Existem outros atributos que podem ser considerados 

como relevantes para o consumidor, tais como, prazos de entrega, garantia, qualidade, 

etc. 
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Do ponto de vista dos vendedores, também existem aqueles que preferem não ver os 

seus bens avaliados, apenas em função do preço, permitindo-lhes poder operar com 

produtos diferenciados. 

Pelo exposto, surgiu a necessidade de se evoluir para modelos de Agentes que sejam 

capazes de efectuar avaliações com base em múltiplos atributos. Naturalmente que a 

importância de cada atributo vai variar entre os diferentes consumidores, sendo, 

portanto, necessário encontrar formas de passar essa informação ao Agente. O Agente 

tem que ser informado sobre quais os valores dos pesos atribuídos a cada uma das 

características do produto, por parte do consumidor que representa. 

Um exemplo é a plataforma Frictionless Sourcing [Frictionless Sourcing], na qual são 

efectuadas comparações multi-atributo, para avaliar as ofertas dos vendedores. Nesta 

plataforma é efectuado o cálculo da utilidade de cada uma das possibilidades existentes, 

com base nos pesos atribuídos, pelo consumidor, a cada uma das características do 

produto a adquirir. Posteriormente, é feita uma análise comparativa dos valores 

encontrados e seleccionada a alternativa que ofereça a melhor utilidade para o 

consumidor. 

4.2.5 Negociação 

Uma vez seleccionado o vendedor ou conjunto de vendedores, o próximo passo é 

negociar os termos da transacção. 

A habilidade de negociar, por parte dos diferentes intervenientes, é uma característica 

essencial em aplicações de Comércio Electrónico [Beam e Segev, 1996]. 

Segundo [Minghua et al., 2003], uma das mais valias, que a tecnologia dos Agentes 

trouxe para as aplicações de Comércio Electrónico, foi o facto das estratégias dinâmicas 

de preço e as ofertas personalizadas passarem a ser uma realidade. 

Nas negociações efectuadas entre dois seres humanos, duas ou mais partes 

interessadas discutem, entre si, no sentido de determinarem os valores do preço e dos 

outros termos da transacção. No domínio da negociação automática, os Agentes de 

software substituem as pessoas na mesma tarefa [Fisher e Ury, 1981]. 

Os Agentes são capazes de efectuar, de uma forma automática, tarefas, como, 

elaboração de propostas, análise de ofertas obtidas, negociação e revisão de estratégias 

adoptadas, tendo sempre em conta o utilizador que está a representar e procurando, 

sempre, obter o máximo benefício. 

No projecto de um sistema de negociação automática para um Mercado Electrónico, a 

chave da interacção em sistemas Multi-Agente, é importante a definição das seguintes 
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componentes básicas: protocolo de negociação; estratégias de negociação; os estados de 

informação a que o Agente tem acesso e o equilíbrio da negociação. 

As acções dos Agentes seguem um plano, ditado pela estratégia de negociação 

adoptada. Para tal é necessário existir um protocolo de negociação que é, normalmente, 

determinado pelo Mercado Electrónico no qual os Agentes estão inseridos. 

O protocolo define as regras [Rosenschein e Zlotkin, 1994] entre os diferentes Agentes, 

isto é, define quem pode dizer o quê, a quem e quando. 

Dada a diversidade das possibilidades existentes, não existe uma forma ou técnica 

para a negociação automática que possa ser considerada como a melhor a adoptar 

[Jennings et al., 2001] e a escolha dos protocolos e estratégias deve ser feita em função da 

situação concreta [Friedman, 1993]. 

Uma estratégia de negociação de um Agente é a especificação da sequência de acções 

(por exemplo, ofertas ou resposta) que um Agente planeia executar durante uma 

negociação. Existem, normalmente, várias estratégias compatíveis com um determinado 

protocolo de negociação, e cada uma pode conduzir a diferentes resultados. 

Por estados de Informação, entende-se o conjunto de informação que o Agente possui 

acerca do “jogo” de negociação. Von Neumann e Morgenstern [Von Neumann e 

Morgenstern, 1947] introduziram o conceito de “jogos” de informação completa ou 

informação incompleta. 

No primeiro tipo, considera-se que os jogadores conhecem toda a informação 

considerada de relevante, sobre as regras do jogo e sobre as preferências dos jogadores. 

Sendo representada por funções de utilidade. 

A segunda diz respeito à situação em que a informação acerca de vários factores no 

problema de negociação pode ser desconhecida. Cada jogador, possui informação privada 

acerca de si próprio, que não é disponibilizada para os restantes jogadores, e algum 

conhecimento probabilístico acerca da informação privada dos outros jogadores. 

Por último, o equilíbrio da negociação é um conceito antigo baseado no “Nash 

equilibrium” para jogos de ofertas simultâneas [Nash, 1950]. Duas estratégias encontram-

se em equilíbrio, segundo o “equilíbrio de Nash”, se a estratégia de um Agente é a melhor 

resposta à estratégia do seu opositor. É uma condição necessária para a estabilidade do 

sistema quando ambos os Agentes actuam de uma forma estratégica.  

Para protocolos de ofertas sequenciais o conceito de equilíbrio de Nash torna-se ainda 

mais forte, sendo necessário que as estratégias estejam em equilíbrio em cada instante do 

jogo [Damme, 1983]. 

Com base nestes conceitos, vários são os modelos que se podem desenhar para levar a 

cabo negociações automáticas por Agentes de software.  
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A análise que vamos fazer, sobre os modelos de negociação automática disponíveis 

para as aplicações de Comércio Electrónico, vai ser dividida em duas categorias: leilões e 

negociações bilaterais. 

Leilões 

Os Leilões são um dos modelos de negociação mais estudados e usados em aplicações 

de Comércio Electrónico [Parkes et al., 1998]. 

Os leilões on-line resolvem as limitações físicas dos leilões tradicionais e oferecem a 

milhões de consumidores, dispersos pelo mundo, uma grande variedade de bens que 

podem ser seleccionados através de um mecanismo de preços flexível. 

Num leilão, um ou mais Agentes, denominados de leiloeiros, iniciam o funcionamento 

do leilão e os outros Agentes, que representam os consumidores, denominados de 

licitantes, fazem licitações, de acordo com o protocolo estabelecido. O protocolo vai 

estabelecer o número de rondas que são permitidas no leilão em causa. 

Normalmente, o resultado do leilão é um negócio entre o leiloeiro e o Agente que foi o 

vencedor do processo da licitação. 

O papel, a desempenhar pelos Agentes nos leilões, é o de representar utilizadores, o 

que implica monitorizar os leilões, analisar a situação dos mercados e decidir, quando e 

quanto licitar, de forma a conseguir adquirir os produtos pretendidos. A automação 

destas actividades permite poupar tempo e, em muitas situações, conclui-se que os 

Agentes são mais eficientes do que os humanos, na tarefa de efectuar licitações. 

Além disso, os Agentes podem competir em mais do que um leilão em simultâneo. Esta 

versatilidade traz inúmeras vantagens, tais como: aumentar a probabilidade de adquirir o 

bem pretendido; ganhos para os consumidores, uma vez que a comparação em vários 

leilões permite efectuar a transacção ao mais baixo preço; levar a que os próprios 

mercados sejam mais eficientes e com preços mais próximos do equilíbrio do mercado 

[Preist et al., 2001a]. 

De modo a alcançarem os seus objectivos, as estratégias utilizadas pelos Agentes, nos 

leilões, dependem do tipo de leilão, no qual estão a operar. Vamos apresentar, de uma 

forma resumida algumas dessas estratégias nos tipos de leilões mais utilizados, um 

estudo mais detalhado pode ser encontrado em [Praça e Viamonte, 2001]: 

• Leilão Inglês – a estratégia dominante é licitar acima da licitação mais alta, mas 

em incrementos pequenos e, parar quando a licitação atinge o valor atribuído 

pelo consumidor ao bem em questão. A estratégia de um participante será 

função da avaliação que fez do item, da estimativa que fez sobre a avaliação dos 

outros acerca do item e das propostas que os outros licitantes foram fazendo; 
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• Leilão de Oferta Selada de Primeiro Preço – normalmente, não existe uma 

estratégia dominante para efectuar as licitações neste tipo de leilão, onde o 

valor do preço a licitar e o momento correcto para parar de o fazer, são 

determinados em função da avaliação do bem, feita pelo Agente e pelas suas 

crenças sobre as avaliações, feitas pelos outros Agentes ao mesmo bem. Uma 

boa estratégia é efectuar uma licitação inferior ao real valor atribuído ao bem 

pelo utilizador. A determinação do valor correcto, para licitar, depende do risco 

que o utilizador está disposto a correr, da avaliação privada do utilizador e das 

crenças que o Agente tem sobre as licitações anteriores, feitas pelos outros 

Agentes. Uma análise sobre estas estratégias pode, também, ser encontrada no 

trabalho dos autores McAfee e McMillan [McAfee e McMillan, 1987]. 

• Leilão de Segunda Melhor Proposta Secreta (Vickrey) – Num leilão de proposta 

secreta a melhor estratégia será licitar ao verdadeiro preço de reserva do bem. 

Um participante que faça uma licitação mais baixa corre o risco de perder o 

leilão, licitações mais altas correm o risco de valorizar demasiado o bem. 

Qualquer decisão não irá afectar o preço a pagar no caso de o participante 

ganhar. Quando os licitantes adoptam a estratégia de licitar ao verdadeiro valor 

do bem, aquele para quem o bem em questão tem mais valor é quem vai ficar 

com ele. A existência de uma estratégia dominante neste tipo de leilão faz com 

que os licitantes possam definir as suas propostas secretas sem necessidade de 

conhecer as decisões dos outros. Os Agentes revelam exactamente as suas 

preferências. 

• Leilão Holandês – É um mecanismo de preço descendente que funciona de 

forma aberta. Existe alguma confusão sobre este mecanismo, uma vez que, nos 

mercados financeiros o nome Dutch Auction é usado para designar o que no 

meio académico se denomina de Leilão Preço da Segunda Proposta (Second-

Price Sealed-Bid Auction). Neste trabalho, o Leilão Holandês, será abordado na 

perspectiva do meio académico, ou seja, considerando-o um leilão aberto de 

preço descendente. Estrategicamente, este tipo de leilão é igual ao leilão oferta 

selada de primeiro preço. Em ambos os leilões, a licitação vencedora é a mais 

alta e não é revelada nenhuma informação relevante, durante todo o processo 

de licitação [Sandholm, 1999]. É por isso, difícil de definir uma estratégia 

única. A melhor estratégia a seguir pelo Agente deve estar directamente 

dependente do objectivo de negócio do utilizador que representa, assim como, 

do risco que ele está disposto a correr. Possíveis estratégias podem ser, licitar 

valores elevados para ganhar mais frequentemente, ou licitar valores mais 

cautelosos para obter melhor margem de lucro quando se ganha. Muitas vezes 

os licitantes optam também por licitar valores próximos dos do mercado, o que 

evita que se criem situações em que alguém ganha porque arrebatou o item a 



Fundamentos para a Utilização dos Agentes como Mediadores no Comércio Electrónico 

73 

um valor demasiado elevado que o seu valor de mercado. Uma análise sobre 

estratégias, a utilizar em leilões deste tipo pode, também, ser encontrada no 

trabalho [Milgrom, 1989]. 

• Leilão Duplo Contínuo – este tipo de leilão é eficiente e responde facilmente às 

alterações das condições do mercado. Existe uma grande variedade de leilões 

deste tipo, [Easley e Ledyard, 1993] [Gjerstad e Dickhaut, 1998], nos quais a 

grande diferença reside no facto de se poderem efectuar licitações e ofertas para 

uma só unidade ou para várias unidades de um determinado bem. Neste tipo 

de leilões, os intervenientes podem fazer ofertas de compra ou venda e aceitar 

ofertas, a qualquer momento do processo. As mensagens trocadas consistem, 

normalmente, em licitações (pedidos de compra), propostas (propostas de 

venda) para unidades de um determinado bem e aceitação da melhor licitação 

ou proposta de venda. Várias estratégias, para licitar, têm sido propostas na 

literatura. Gode e Sunder propõem em [Gode e Sunder, 1993] a estratégia 

denominada de “Inteligência ZERO”, Tesauro e Bredin propõem, em [Tesauro e 

Bredin, 2002], um método para licitações sequênciais que usa a programação 

dinâmica. 

• Leilões Múltiplos – neste tipo de leilões, o Agente tem que monitorizar todos os 

leilões relevantes, decidir no qual vai fazer uma licitação e de que valor, de 

forma a adquirir o bem pretendido e ao melhor preço. Existem, uma série de 

ferramentas disponíveis, que permitem monitorizar vários leilões, como, por 

exemplo, o BidXS [BidXS] que permite procurar um determinado bem em mais 

de quinhentos leilões. No entanto, neste tipo de leilão, também não existe uma 

estratégia que possa ser considerada como a melhor. Preist et al. propõem um 

algoritmo concebido para Agentes que pretendam participar, em simultâneo, 

em múltiplos leilões do tipo Inglês [Preist et al., 2001a] [Preist et al., 2001b]. 

Outra abordagem é proposta pelo sistema BiddingBot [BiddingBot], trata-se de 

um sistema Multi-Agente que apoia os utilizadores na utilização, monitorização 

e licitação em leilões múltiplos, através de licitações cooperativas [Ito et al., 

2000]. 

Negociações Bilaterais 

As negociações bilaterais envolvem duas partes, um vendedor de bens e/ou serviços e 

um consumidor que procuram chegarem a um acordo comum, sobre os termos e as 

condições de um negócio [Sierra et al., 1997a]. Em oposição à maioria do trabalho 

desenvolvido para os leilões, as negociações bilaterais são, normalmente, do tipo multi-

atributo (preço, qualidade, prazo de entrega, garantia, etc.). 
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Como acontece nos leilões, também não existe um modelo ou estratégia que possa ser 

considerado como sendo recomendado para todas as situações. 

Podemos dividir o trabalho, desenvolvido para negociações bilaterais, em três grandes 

grupos: 

• Tomada de Decisão, através da análise do comportamento dos opositores – os 

Agentes que utilizam estratégias deste tipo raciocinam, de uma forma explícita, 

sobre os objectivos e os comportamentos dos seus oponentes e decidem qual é o 

comportamento apropriado a exibir. Uma abordagem importante é dada na área 

da teoria de jogos não cooperativa para analisar interacções estratégicas entre 

Agentes [Kreps, 1990] e Tirole [Tirole, 1998]. O método da modulação recursiva 

[Vidal e Durfee, 1996] [Gmytrasiewicz e Durfee, 1995] é utilizado pelo Agente 

para raciocinar, sobre o seu oponente e desenvolver a sua própria estratégia 

como resposta. Uma outra abordagem interessante é a apresentada por Praça 

em [Praça et al., 2003] onde é aplicado um método, baseado na teoria de jogos, 

que analisa as possíveis estratégias a seguir pelos oponentes em função dos 

resultados obtidos em negociações anteriores e, determina para cada uma, a 

melhor estratégia a seguir como resposta para a próxima ronda de negociações.  

• Tomada de Decisão, através da procura da melhor solução corrente – os 

algoritmos deste grupo centram-se na descoberta da proposta/contra-proposta 

que maximize os lucros do Agente, tendo em conta as condições, preferências, 

situação de negócio actual e a última oferta dos seus oponentes. O sistema 

Tête-à-Tête [Guttman et al., 1998b] [Guttman e Maes, 1998a] [Guttman e Maes, 

1998b] entra em linha de conta com as características do bem e/ou serviço e 

com as características dos vendedores para decidir o que comprar e a quem. 

Em [Luo et al., 2003] é sugerido um framework desenvolvido para negociações 

múltiplas num ambiente competitivo. Faratin et al. desenvolveram um conjunto 

de algoritmos para negociações multi-atributo e procuram encontrar uma 

solução em que ambas as partes sejam vencedoras [Faratin et al., 2002]. 

• Argumentação – numa negociação baseada na argumentação os Agentes 

trocam informações sobre os termos e condições do contrato [Jennings et al., 

2001]. Esta informação pode ser de diversos tipos, mas trata-se sempre de uma 

espécie de argumento que explica/justifica a posição tomada pelo Agente. Este 

tipo de informação, juntamente com a recusa de uma determinada proposta, 

pode ajudar os Agentes na formulação de novas propostas. A forma como a 

argumentação é enquadrada no processo de negociação é definida em [Sierra et 

al., 1997b]. 
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4.3 Heurísticas de Negociação 

As transacções comerciais são guiadas por relacionamentos que, quer táctica, quer 

efectivamente se estabelecem entre diferentes actores. As negociações desenvolvem-se em 

termos de processos completamente independentes [Jennings, 2001]. Todavia, no mundo 

real, a negociação não pode ser tomada como um processo que decorre isoladamente, 

[Novais et al., 2000], ou seja, os Agentes devem considerar a estratégia dos utilizadores 

que representam e, ao mesmo tempo, atender às decisões tomadas no passado que podem 

vir a influenciar as do presente. A possibilidade de aprender, com as vitórias e as 

derrotas, será o garante de sucesso de todo este processo. 

4.3.1 Tácticas de Negociação 

A habilidade de regular ou dirigir um negócio, isto é, táctica, pode ser materializada 

através de heurísticas. Os mecanismos de formação e de evolução das características, que 

caracterizam o bem e/ou serviço a transaccionar, são utilizados, normalmente, na 

maioria das aplicações de Comércio Electrónico e têm como base trabalhos de autores, 

como Faratin [Faratin et al., 1998] e Jennings [Jennings et al., 2000]. Estes autores 

apresentam a negociação como uma combinação linear de um conjunto de tácticas ou 

procedimentos, como o tempo disponível, a existência de recursos ou o comportamento de 

terceiros. 

A negociação pode ser vista como um processo que se desenvolve, num espaço multi-

dimensional ou que pode decorrer sobre cada uma das dimensões que caracterizam o 

bem e/ou serviço a ser transaccionado. Onde as tácticas são simples funções que são 

usadas para gerar uma proposta, ou contra-proposta, com base em diferentes critérios. 

A estratégia é a forma como o Agente altera os pesos das diferentes tácticas ao longo do 

tempo. 

4.3.1.1 Tácticas Dependentes do Tempo 

Nesta táctica, o factor predominante para elaborar uma proposta é o tempo. Os 

Agentes variam as suas propostas, de acordo com o tempo de que dispõem para negociar. 

Estas tácticas usam uma função dependente do tempo que pode ser parameterizada. 

Um Agente a tem que alcançar um acordo até a
máxt . Uma proposta x para a dimensão j 

do Agente a para o Agente b, a realizar no tempo t, com a
máxtt ≤≤0 , pode ser calculada da 

seguinte forma: 
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Onde 
a
jV

 é a função de pontuação, cujo gradiente reflecte a intenção do Agente. Por 

exemplo, para a dimensão preço, os Agentes a representar os compradores terão uma 

função de pontuação decrescente e, os Agentes, a representar os vendedores terão uma 

função crescente. 

Qualquer função ( )ta
jα , definindo o comportamento dependente do tempo, deve 

satisfazer as seguintes restrições: 

• ( ) 10 ≤≤ ta
jα , as propostas estão dentro da gama de valores; 

• ( ) a
j

a
j k=0α , a variável a

jk  ajusta o valor inicial, dentro da gama de valores, para 

o tempo inicial; 

• ( ) 1max =aa
j tα , no final do tempo disponível para a negociação, será proposto o 

valor de reserva que oferece o menor resultado da função de pontuação a
jV . 

Para a satisfazer estas restrições são apresentadas duas classes de funções: 

• Polinomiais; 
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• Exponenciais.  
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O parâmetro β∈ℜ+ é usado para ajustar o grau de convexidade da curva, permitindo a 

criação de um número infinito de tácticas possíveis: 

• Um valor β=1, representa uma curva linear; 

• Para valores de β<1, o comportamento de ambas as classes pode ser descrito 

como ambicioso, isto é, as concessões são feitas perto do final do tempo 

disponível para negociar, mudando apenas, ligeiramente, os valores antes do 

final; 

• Para β>1, o comportamento é chamado de concedente, um Agente que adopte 

este comportamento está ansioso por um acordo e, normalmente, alcança 

rapidamente o seu valor de reserva. 
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4.3.1.2 Tácticas Dependentes dos Recursos e do Comportamento 

Os Agentes podem variar as suas propostas de acordo com a disponibilidade de um 

determinado recurso. Estas tácticas são semelhantes às dependentes do tempo, só que o 

domínio da função usada é a quantidade de um recurso e não o tempo disponível para 

negociar. Isto pode ser conseguido, tornando o tempo máximo de negociação variável ou, 

então, fazendo com que a função objectivo dependa de uma estimativa da quantidade de 

um recurso. 

Um comportamento ambicioso, utilizado na presença de grandes quantidades de 

recursos, deve mudar para um comportamento concedente quando os recursos se tornam 

escassos. 

Tácticas de Tempo Máximo 

Este tipo de táctica faz variar o tempo máximo de negociação, de acordo com a 

disponibilidade de um determinado recurso. O recurso passa a ser função do número de 

Agentes que estão a negociar e do tamanho médio dos fluxos de negociação activos. Se 

um Agente vendedor a detecta muitos compradores interessados no seu produto, então 

não há necessidade de obter rapidamente, um acordo. O grupo de Agentes a negociar com 

o Agente a no tempo t será: 

( ) { }activoestáxtN t
ai

a
↔=  

O tempo máximo de negociação variável, usando o recurso acima descrito é: 

( )

∑ ↔

+=

i
a

t
i

a
aa

x

tN
utt

2

max , 

onde ua é o tempo que o Agente a considera necessário numa negociação com um só 

oponente e t
aix ↔  é o tamanho do fluxo de negociação entre o Agente a e o Agente i. 

Tácticas de Estimativa de Recursos 

As tácticas de estimativa de recursos medem a quantidade de um recurso disponível 

para uma negociação, num certo tempo t. A função α pode ser usada para modelar: 

( ) ( ) ( )trecursoa
j

a
j

a
j et −−+= κκα 1  

A função recurso é usada para avaliar a quantidade de recursos disponíveis no tempo 

t.  
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Podemos ainda modelar: 

• Os oponentes interessados, ou seja, o número de Agentes que se encontram a 

negociar, num dado momento, é tido em conta para quantificar o recurso: 

( ) ( )tNtrecurso a=  

• Os oponentes interessados e o tamanho dos fluxos de negociação, ou seja, o 

número de Agentes a negociar e a cardinalidade do conjunto de mensagens 

trocadas são considerados para a quantificação do recurso: 

( )
( )

∑ ↔
=

i

t
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a
a

ax

tN
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2

µ  

• O tempo, a coordenada tempo, é usada como o recurso disponível, decrescendo 

linearmente com o tempo: 

( ) ( )tttrecurso −= max,0min  

Generalizando, tem-se que os recursos necessários para que o Agente a, no tempo t, 

leve a bom termo uma negociação, serão dados por: 
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4.3.2 Estratégias de Negociação 

O objectivo de uma estratégia de negociação é determinar a melhor forma de guiar as 

acções do Agente, de forma a obter um acordo que maximize a função de avaliação ( )xV a . 

O modelo seguido por Faratin [Faratin et al., 1998] pressupõe que o Agente possui 

uma representação do seu estado mental, com informação sobre as suas crenças, além de 

informação acerca do ambiente no qual está inserido (tempo, recursos, etc.), e informação 

sobre outras atitudes que se considerem apropriadas, tais como, desejos, objectivos, 

obrigações, intenções, etc. O estado mental do Agente a no instante tempo ti é dado por 

( )i
a tMS , onde o conjunto dos estados mentais possíveis do Agente a, no intervalo 

[ ]kttt ,1= , será dado por ( )tMS a , na forma: 

( ) ( )U
k

j
j

aa tMStMS
1=

=  

Por outro lado, tem-se que o conjunto de excepções às extensões dos predicados que 

corporizam o estado mental do Agente a é dado por: 
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U
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Quando um Agente a recebe uma proposta do Agente b, esta passa a ser o último 

elemento existente no espaço de informação sobre a negociação entre o Agente a e o 

Agente b. Se a proposta não for satisfatória, o Agente a vai gerar uma contra-proposta. 

Como já foi referido anteriormente, podem ser usadas diferentes combinações de tácticas 

para elaborar uma contra-proposta. A estratégia do Agente vai determinar qual a 

combinação a ser usada em cada instante. 

Definição: Sendo a e b Agentes, ti um instante de tempo, ( )i
ba tMS ,

 e ( )i
ba tMS

excepção ,  

expressões que denotam, respectivamente, os estados mentais dos Agentes a e b no 

instante ti e o conjunto de excepções a esse estado, uma estratégia de negociação do Agente 

a para o Agente b ( )ba
tiT →  pode ser dada por uma função f, na forma: 

 

( ) ( )( )
i

ba
i

tMSi
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ba excepçãotMSfT ,,,=→  

4.4 Agentes de Software e os Preços Dinâmicos 

Uma estratégia de preços dinâmicos utiliza mecanismos de formação e de evolução da 

característica preço do bem e/ou serviço a transaccionar. 

Uma política, deste tipo, permite que os vendedores obtenham mais lucros do que uma 

política de preços fixos, permitindo operar com preços que estejam de acordo com o real 

estado da procura e da oferta, em cada instante de funcionamento do mercado. 

A prática de preços dinâmicos, on-line, estimulou o interesse da comunidade comercial 

e da comunidade científica. O aumento dos lucros e a rápida clarificação sobre os 

resultados dos inventários, resultante de uma política eficiente de preços, estimulou o 

desenvolvimento de ferramentas de software, tais como, por exemplo, Buy.com [Buy.com], 

Live Exchange [Moai], Site-Sell [Site-Sell], Talus Solutions [Talus Solutions], Bargain 

Finder [Bargain Finder] e Jango [Jango]. 

Como consequência da existência de uma grande diversidade de produtos e preços nos 

Mercados Electrónicos foram criados novos tipos de Agentes de software, desenvolvidos 

especificamente, para lidar com a problemática dos preços dinâmicos, tais como os, 

Pricebots e Shopbots. 
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Os Shopbots, também denominados de Agentes de comparação, não são mais do que, 

Agentes que pesquisam e comparam preços de potenciais vendedores de um determinado 

bem, no sentido de apoiar os consumidores na decisão de compra [Greenwald e Kephart, 

1999]. 

Os Pricebots são a resposta dos vendedores ao aparecimento dos Agentes de 

comparação e, actuam por manipulação dos preços dos bens e/ou serviços, ajudam na 

formação dos preços levando em linha de conta as condições do mercado [Greenwald e 

Kephart, 1999]. 

Vários modelos matemáticos foram desenvolvidos para suportar estratégias de preços 

dinâmicos conduzidas por Agentes de software. Kephart e Greenwald [Kephart et al., 

2000] olharam para o problema dos preços dinâmicos, como se de um jogo se tratasse. Os 

vendedores utilizam Agentes de software para ajustarem os preços, durante períodos 

certos de funcionamento do mercado, segundo diferentes estratégias, tais como: 

“Derivative Following”; “Goal Directed”; “Myoptical Pricing”; “Q-learning” e “No-regret 

pricing”. Os resultados obtidos, por estes autores, mostram que os vendedores passam a 

competir uns com os outros, provocando uma verdadeira “guerra” de preços. 

As estratégias “Myoptimal” (“myopically optimal”) e “No-regret”, estudadas no trabalho 

destes autores, necessitam de muita informação e requerem conhecimento detalhado da 

função de procura dos compradores, competidores e do valor das vendas. 

Nos mercados tradicionais, a obtenção de informação acerca dos preços praticados 

pelos nossos competidores envolve, normalmente, muito esforço. Além disso, em muitas 

situações, essa informação não está disponível (leilões de oferta selada) ou pode mesmo 

não ser permitido obter e guardar tal informação.  

Pelo contrário, nos Mercados Electrónicos a monitorização dos preços praticados pelos 

competidores é uma prática comum e relativamente fácil de implementar. No entanto, não 

é garantido que os nossos competidores mantenham a mesma política de preços. 

Um vendedor inteligente implementa uma política de preços que efectue alterações 

regulares, de forma a manter os seus competidores, sem informação consistente sobre 

qual a política que é praticada. Além disso, num cenário onde existam muitos vendedores 

a praticar políticas dinâmicas de preços, não é fácil obter, em tempo útil, uma análise 

conclusiva sobre as políticas praticadas. 

No âmbito deste trabalho, focámo-nos, no que na literatura se denomina de preços 

dinâmicos preestabelecidos (“dynamic posted pricing”), que se refere a uma política de 

preços dinâmica do tipo “pegar-ou-largar” (“posted”), na qual os vendedores alteram os 

preços a qualquer instante. O adjectivo “preestabelecido” é utilizado para enfatizar, que 

não estamos a considerar o mecanismo de preços dinâmicos usado nos leilões, que 

constitui uma outra importante classe de mecanismo para preços dinâmicos. 
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Tecnicamente, preços preestabelecidos, pode ser considerada uma forma simples de 

leilão, no entanto, existe uma grande diferença, nos leilões as alterações nos preços 

ocorrerem durante o decurso de cada transacção, enquanto que nos mecanismos de 

preços dinâmicos preestabelecidos, aos quais aqui nos referimos, as alterações nos preços 

ocorrem entre diferentes transacções. 

O nosso objectivo, no âmbito deste trabalho, é investigar e desenvolver estratégias para 

os Agentes Vendedores e para os Agentes Compradores. 

Na perspectiva dos vendedores, pretende-se desenvolver estratégias que lhes permitam 

maximizar os lucros. Por oposição, na perspectiva dos consumidores, pretende-se 

desenvolver estratégias que lhes permitam diminuir os gastos. 

Para levar a cabo tal tarefa os Agentes, que representam os vendedores, devem ser 

capazes de identificar indicadores para os preços, sem possuir conhecimento directo 

sobre os preços praticados pelos seus competidores, assim como, sem possuírem 

conhecimento directo sobre os consumidores, mas tendo sempre em conta as 

características do mercado, no qual estão a operar e procurando aceder a informação de 

mercado que lhes fornece indicadores para apoiar as suas estratégias e tomada de 

decisão. 

Por outro lado, os Agentes que representam os compradores devem também ser 

capazes de elaborar propostas razoáveis para as suas licitações, tendo em conta não só os 

utilizadores que representam, como também as condições de mercado. 

As estratégias “Derivative following” e “Goal Directed”, não utilizam informação sobre os 

competidores nem informação sobre os compradores, simplesmente efectuam 

experiências ao longo do funcionamento do mercado, nas quais efectuam aumentos (ou 

diminuições) incrementais no preço, até se verificar que a política está a falhar, ponto no 

qual a direcção do movimento é invertida. Apesar destas estratégias serem de fácil 

implementação e servirem para efectuar um conjunto de análises, que ajudam a 

compreender como se comportam os Agentes de software a gerar dinamicamente preços, 

são, em muitos casos, ineficientes e, em muitas situações, resultam mesmo em resultados 

catastróficos. 

Recentemente foi proposta por Kong em [Kong, 2004] uma estratégia de preços 

dinâmica para Agentes Vendedores. A estratégia, denominada de “Sales-Directed Neural 

Network - SDNN”, é desenvolvida utilizando redes neuronais e baseada em aprendizagem 

on-line. A estratégia entra em linha de conta com a incerteza e a natureaza dinâmica dos 

novos Mercados Electrónicos mas não incorpora um período de treino para a rede 

neuronal. Nesta abordagem os Agentes não utilizam informação acerca dos consumidores, 

nem informação sobre os preços praticados pelos competidores. A aprendizagem é feita 

através da observação dos valores das vendas e construção de um modelo de vendas 

esperadas para um determinado intervalo de tempo por preço. A previsão da curva da 
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procura é feita através de análises feitas a dados históricos. A autora compara o 

desempenho desta nova estratégia com as já referidas, “Goal Directed” e “Derivative 

following” concluindo que esta nova estratégia exibe melhores. 

Com base nestas análises e tendo por objectivo o desenvolvimento de um conjunto de 

estratégias dinâmicas para os diferentes Agentes, optamos pela redefinição das 

estratégias “Derivative following” e “Goal Directed”, através da introdução de algoritmos 

optimizadores que permitem que vendedores e compradores sejam mais competitivos em 

ambientes com informação limitada. 

As estratégias que nós desenvolvemos e as que adoptamos, para implementar 

estratégias dinâmicas de preços, no nosso simulador, vão ser apresentadas no capítulo 5 

(Modelo Multi-Agente para um Mercado Electrónico: Especificação) desta dissertação.  

4.4.1 Preços Dinâmicos para Bens com Tempo Limite de 
Duração 

O objectivo de um vendedor de bens, com tempo limite de duração, é vender o maior 

número possível e ao melhor preço, antes do fim do tempo disponível. Exemplos deste tipo 

de bens são produtos frescos, bilhetes para espectáculos, bilhetes de avião, etc. Este tipo 

de bens, apenas, possui valor até um determinado horizonte temporal, após o qual o seu 

preço desce até ao valor zero ou para o seu valor nominal. 

Para alcançar este objectivo, os vendedores utilizam Agentes para inspeccionar o 

estado do mercado e determinar o valor do preço que garanta a venda dos bens dentro do 

limite temporal estabelecido. 

Tradicionalmente, isto era conseguido através da inquirição a vários compradores, da 

análise das respostas, e seguindo-se a posterior determinação do preço óptimo, que 

garantia o máximo retorno para o vendedor. 

Aplicações mais recentes estão munidas de Agentes mais sofisticados, capazes de 

efectuar este tipo de tarefa de uma forma mais dinâmica. Onde os preços são 

determinados durante o funcionamento do mercado.  

Implementar uma política de preços dinâmica para bens com tempo limite de duração, 

envolve um trabalho mais complexo do que o que está subjacente a uma política de 

preços dinâmica para os bens que não possuem qualquer restrição temporal. 

A procura, para este tipo de bens, é esporádica e determinada por vários factores, 

incluindo o momento da venda, a capacidade de compra dos consumidores e, até mesmo, 

factores de génese psicológica. Como consequência, os dados recolhidos de vendas 

anteriores podem, em muitas situações, não ser válidos para apoiar as vendas actuais. 

Além disso, o número de compradores para estes bens é finito e a oferta está limitada ao 



Fundamentos para a Utilização dos Agentes como Mediadores no Comércio Electrónico 

83 

fim de vida útil do bem. Estes factores não proporcionam, ao vendedor, o tempo e os 

dados suficientes para efectuar análises e construir a curva da procura. 

Uma política de preços dinâmica, sem o conhecimento da curva da procura, requer que 

os vendedores estimem o valor da curva da procura, durante o tempo de funcionamento 

do mercado e obriga-os a utilizar a curva estimada para ajustar, dinamicamente, os 

preços com o objectivo de maximizarem os lucros. 

No capítulo 5 (Modelo Multi-Agente para um Mercado Electrónico: Especificação) desta 

dissertação iremos apresentar as estratégias, por nós adoptadas e desenvolvidas, para 

gerar preços dinâmicos para bens com tempo limite de duração.  

4.5 Sistemas de Recomendação para Aplicações de 
Comércio Electrónico 

Com o aumento exponencial das actividades de Comércio Electrónico passou a ser 

possível coleccionar e guardar grandes quantidades de informação, acerca de todo o 

processo. Tal requer a utilização de formas mais eficientes para extrair conhecimento útil. 

Por outro lado, a aplicação de técnicas de “Web mining” [Cooley et al., 1997] [Kosala e 

Blockeel, 2000] podem, não só, oferecer conhecimento útil em tempo real, sobre o 

comportamento dos consumidores, mas também permitir melhorar a eficiência e a 

qualidade do processo de tomada de decisão, permitindo ultrapassar algumas das 

limitações, das técnicas tradicionalmente utilizadas nos mecanismos de recomendação 

[Sarwar et al., 2000] [Mobasher et al., 2000a] [Mobasher et al., 2000b]. 

4.5.1 Requisitos e Desafios 

A maioria dos sistemas de recomendação, como já foi dito anteriormente, utiliza uma 

ou mais técnicas para efectuar recomendações personalizadas em aplicações de Comércio 

Electrónico. Esta situação advém da constatação de alguns problemas nas técnicas 

tradicionalmente utilizadas quando aplicadas ao contexto actual do Comércio Electrónico. 

A técnica de filtragem colaborativa é uma das mais antigas e mais utilizadas para 

suportar recomendações personalizadas. Embora seja uma técnica relativamente simples, 

do ponto de vista computacional, possui, no entanto, alguns problemas quando se trata 

de utilizar a lista dos “vizinhos” que são considerados como os mais próximos 

(consumidores similares) para efectuar recomendações. 

Um dos problemas passa pela necessidade de se efectuarem melhoramentos no 

desempenho dos algoritmos. Os algoritmos tradicionalmente utilizados, estão preparados 

para procurar em dezenas de milhares de potenciais vizinhos em tempo real, mas as 
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necessidades das actuais aplicações de Comércio Electrónico, são as de procurar em 

dezenas de milhões de potenciais vizinhos. Além disso, os algoritmos existentes possuem 

problemas de desempenho para os utilizadores, sobre os quais a aplicação possui muita 

informação disponível, resultando numa lista “pesada” de possibilidades. Por oposição, 

encontrar uma lista de “vizinhos” para utilizadores sobre os quais o sistema possua 

pouca, ou nenhuma informação, também não é uma tarefa fácil, e em muitas situações 

resulta em nenhuma recomendação.   

Não menos importante é o facto de a fase de criação da “vizinhança” ser feita, durante 

o próprio processo de recomendação, não permitindo garantir a eficiência que se espera 

destes sistemas no contexto actual. 

Um outro problema surge do reconhecimento da necessidade de efectuar 

melhoramentos na qualidade das recomendações feitas ao consumidor. Os consumidores 

necessitam e procuram mecanismos de recomendação, capazes de os ajudar a encontrar 

os bens com os quais vão ficar satisfeitos. Se o consumidor confia no mecanismo de 

recomendação, em princípio, vai adquirir o produto recomendado, caso contrário, se o 

consumidor não gostar do produto sugerido, dificilmente vai voltar a usar o mesmo 

mecanismo de recomendação. Os mecanismos de recomendação, assim como outros 

sistemas de procura, possuem dois tipos de erros característicos: as falsas negativas, que 

são produtos que não são recomendados e dos quais o consumidor gosta; e as falsas 

positivas, que são produtos que são recomendados e dos quais o consumidor não gosta. 

No contexto do Comércio Electrónico, o erro que deve ser evitado é o das falsas positivas, 

uma vez que este tipo de erro vai com toda a certeza criar desconfiança do consumidor 

para com o sistema. 

De certa forma a resolução, destas duas questões, entra em conflito, uma vez que, 

quanto menor for o tempo gasto por um algoritmo na procura de uma recomendação, 

mais eficiente ele é, e em princípio, pior vai ser a qualidade do resultado alcançado. 

Devem, portanto, estas duas questões ser abordadas em paralelo. 

Durante os últimos anos, várias abordagens têm aparecido na literatura, no sentido de 

ultrapassar os problemas que acabamos de referir.  

Nos últimos anos, tem vindo a crescer o interesse e o número de trabalhos 

desenvolvidos, na área de “Web usage mining” [Cooley et al., 1997] [Serivastava et al., 

2000], como uma forma de captar e modelar padrões de comportamento dos 

consumidores Web e gerar conhecimento inteligente de negócio. Técnicas de web usage 

mining como as de clustering, que assentam na descoberta de padrões de comportamento 

em dados de transacções, com características similares, podem ser usadas para melhorar 

o desempenho da técnica de filtragem colaborativa [Conner and Herlocker, 1999]. De uma 

forma geral os trabalhos desenvolvidos nesta área, [Mobasher et al., 2000a] [Mobasher et 

al., 2000b], aplicam algoritmos de clustering aos dados disponíveis, no sentido de formar 
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grupos de padrões de comportamento, com o intuito de, na fase de descoberta da 

“vizinhança”, restringir a procura apenas aos grupos nos quais o comportamento do 

consumidor se encaixa. 

Trabalhos mais recentes dos mesmos autores, [Mobasher et al., 2001a], defendem que 

as recomendações são feitas à custa de perda de exactidão. Num trabalho posterior é 

apresentada uma forma de ultrapassar essa perda [Mobasher et al., 2001b], onde os 

autores sugerem a utilização de técnicas de pré-processamento, como as de normalização 

e filtragem 

Estudos de outros autores sugerem a utilização de técnicas de descoberta de regras de 

associação (“assotiation rules”) em mecanismos de recomendação [Sarwar et al., 2000] [Fu 

et al., 2000] [Lin et al., 2000]. Estas técnicas são, normalmente, aplicadas a dados sobre 

transacções, nos quais cada transacção consista num conjunto de itens. O objectivo é 

descobrir todas as associações e ligações que, eventualmente, existam entre conjuntos de 

produtos, ou seja, descobrir aqueles em que a presença de um conjunto tipo de produtos, 

implique a presença de outros produtos diferentes. Esta técnica procura reduzir o espaço 

de procura, de acordo com o tipo de produtos que está a ser tratado. 

Uma das grandes críticas apontada a estes autores, é o facto de grande parte do 

trabalho desenvolvido por eles se centrar mais na fase da criação das regras de 

associação, do que, propriamente, na fase de recomendação. 

Convém referir, ainda, que nos casos em que as regras de associação são criadas on-

line, e durante a fase de recomendação, os resultados não são muito animadores, uma 

vez que é necessário muito tempo para efectuar todo o processo.  

Outra das particularidades da maioria das aplicações, que utilizam esta última solução 

apresentada, é o facto de ser necessário percorrer todas as regras existentes. 

Existem, ainda, outras abordagens que defendem a aplicação de técnicas de 

descoberta de regras de classificação (“classification rules”), que permitem determinar 

conjuntos de produtos que pertencem a um dado grupo, pelo facto de possuírem atributos 

comuns, serem extremamente úteis para classificar produtos novos [Cooley et al., 1997]. 

As técnicas que acabámos de referir procuram ultrapassar os problemas dos 

algoritmos, que, tradicionalmente, eram utilizados nas técnicas de filtragem colaborativa, 

nomeadamente, com a geração de conjuntos de perfis, que representam subconjuntos, 

onde se agregaram comportamentos com base nos interesses ou informações sobre as 

necessidades dos consumidores. 

No capítulo seguinte vamos apresentar os algoritmos de Data Mining utilizados pelo 

sistema ISEM. Convém, no entanto, realçar, que no âmbito deste trabalho, utilizamos 

algoritmos de Descoberta de Conhecimento com o intuito de gerar conhecimento de 
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mercado que permita apoiar os diferentes Agentes, de modo a exibir comportamentos 

estratégicos. 

4.6 Conclusões 

Neste capítulo, fez-se uma análise sobre quais as características dos Agentes de 

software que os tornam apropriados para utilização em sistemas de Comércio Electrónico. 

Foi também feita uma análise sobre quais são os papéis que eles podem desempenhar, 

enquanto mediadores do Comércio Electrónico e segundo a perspectiva do Modelo do 

Comportamento do Consumidor. 

Da análise feita, verifica-se que os Agentes de software possuem características que 

fundamentam a sua utilização em ambientes de Comércio Electrónico, nomeadamente, a 

facilidade de desempenharem vários papéis, como por exemplo, o de vendedores, 

compradores, ou mesmo de mediadores. 

A análise do modelo do comportamento do consumidor que contempla as acções e 

decisões envolvidas no acto de comprar e utilizar bens e/ou serviços, permite-nos 

investigar quais os papéis para os quais os Agentes de software estão mais vocacionados 

em cada uma das fases que o modelo contempla. Podemos, ainda, compreender quais são 

os novos desafios que o Comércio Electrónico coloca à definição de metodologias para a 

resolução de problemas nestes ambientes.  

Neste capítulo apresentamos, ainda, algumas das tácticas de negociação, 

normalmente, utilizadas por Agentes de software, com vista a alcançarem os seus 

objectivos de negócio. 

O estudo dos algoritmos, para efectuar recomendações utilizados na maioria das 

aplicações existentes para o Comércio Electrónico, facilita a compreensão de quais são os 

novos requisitos e desafios que se colocam a estes mecanismos no contexto actual. 

Aponta-se, naturalmente, para a utilização de diferentes algoritmos de Descoberta de 

Conhecimento. É, neste contexto, que iremos abordar o conceito de Agente Conhecimento 

de Mercado, como sendo um Agente que se caracteriza por fornecer o conhecimento 

necessário para apoiar as várias actividades a desempenhar pelos Agentes, a interagir em 

aplicações de Comércio Electrónico, o que vai ser detalhado no capítulo seguinte. 
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Capítulo 5 

Modelo Multi-Agente para um 
Mercado Electrónico: 
Especificação 

Os negócios são caracterizados pelo aparecimento de diferentes entidades que 

estabelecem relacionamentos orientados ao negócio entre si, tal verifica-se também na 

Internet. A determinação das características das entidades que vão interagir e o 

estabelecimento de um modelo que represente essas interacções é uma tarefa complexa, 

nomeadamente para o projecto de modelação de um Mercado Electrónico. 

Neste capítulo vamos apresentar uma proposta de um Sistema Multi-Agente para a 

modelação de um Mercado Electrónico, onde Agentes de software compram e vendem 

bens e/ou serviços. É, ainda, apresentada a arquitectura dos Agentes intervenientes, a 

ontologia adoptada e o processo de aquisição de conhecimento. 
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Na parte final do capítulo são apresentados o protocolo de negociação, as estratégias 

de negociação utilizadas pelos diferentes Agentes, assim como, os algoritmos 

desenvolvidos para suportar o comportamento estratégico dos Agentes e a tomada de 

decisão. É, também neste capítulo, que descrevemos quais as ferramentas de Descoberta 

de Conhecimento a que o nosso Modelo recorre. 

5.1 Introdução 

A utilização de um Sistema Multi-Agente, no âmbito da modelação de um Mercado 

Electrónico, passa por ser uma boa abordagem, uma vez que permite representar 

entidades que possuem características idênticas às das entidades presentes em situações 

comerciais do mundo real. Estas são entidades antropomórficas, com comportamento 

social, capacidade de comunicação, que actuam por um conjunto de objectivos, que 

possuem crenças, desejos e intenções, além de possuírem capacidade de raciocínio, 

nomeadamente raciocínio baseado em experiências anteriores que suportam as suas 

acções. 

Actualmente, já existe uma grande variedade de Agentes de software autónomos, 

desenvolvidos de formas mais ou menos complexas, a operar numa grande variedade de 

domínios. Uma das razões, que levou ao crescente interesse pela tecnologia dos Agentes, 

por parte da comunidade científica, foi o reconhecimento de que o modelo computacional 

que está subjacente a estas entidades autónomas, capazes de interagir de uma forma 

flexível, é um modelo natural e poderoso para analisar, conceber e construir sistemas 

onde existe a necessidade de interacção. 

Um Mercado Electrónico assenta, geralmente, em um sistema aberto, onde os 

participantes estão em permanente “movimento”, entrando e saindo livremente do 

mercado. O facto do mercado ser aberto tem duas implicações, a informação no mercado 

pode ser extensa e o número de participantes pode ser muito elevado. 

Porque novos participantes podem surgir no mercado em qualquer instante e outros 

saírem, os valores da oferta e da procura também estão em constante mudança. 

Neste contexto, onde o espaço de soluções é simultaneamente extenso e dinâmico, 

revela-se extremamente útil a utilização de um processo de negociação automática. Sem a 

automação do processo de negociação a discussão das opções, que se esperam inúmeras 

e complexas, seria proibitiva em termos de consumo de tempo. 

A negociação automática é, então, uma peça fundamental em ambientes de Comércio 

Electrónico. Tal originou o desenvolvimento de uma grande variedade de modelos com 
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vista a suportá-la, incluindo modelos para leilões, negociações bilaterais, assim como 

negociações com argumentação. 

No entanto e até à data, grande parte da investigação feita centra-se no 

desenvolvimento de algoritmos que garantam o sucesso dos Agentes em alcançar acordos 

que sejam considerados aceitáveis. O desenvolvimento deste tipo de algoritmos é 

extremamente importante, embora eles sejam apenas uma parte do problema. 

Num Mercado Electrónico, a negociação, quando automática, é realizada por um 

conjunto de entidades computacionais, a quem indivíduos ou organizações delegaram 

competências sobre bens, também descritos de uma forma computacional. 

Tal facto implica a consideração de dois pontos essenciais: 

•  Como formular as preferências, de forma a transmitir com exactidão, o 

conhecimento necessário para que um Agente possa negociar por nós. A 

modelação das preferências do utilizador, por parte de uma entidade 

computacional, é uma área importante de investigação; 

• Como descrever os bens em negociação, é necessário utilizar uma ontologia 

suficientemente clara, a fim de que não ocorra qualquer ambiguidade na 

identificação e correspondência da procura e da oferta no mercado. 

A consideração destes pontos é essencial para que a negociação automática, feita por 

Agentes de software, enquanto representantes de indivíduos ou organizações, seja 

amplamente utilizada. É extremamente importante o estudo dos pontos citados no âmbito 

do projecto de modelação de um Mercado Electrónico, onde Agentes de software compram 

e vendem bens e/ou serviços. 

O projecto de modelação e desenvolvimento de um Mercado Electrónico com Agentes 

de software, MoDeMEAS, que aqui propomos, é abordado como um processo estruturado, 

composto por um conjunto de passos. Estes passos correspondem às fases identificadas 

como fulcrais numa abordagem Multi-Agente ao Comércio Electrónico e que são 

enunciadas no que se segue: 

i. Definição de um Modelo para o Mercado Electrónico – definir um modelo 

para um mercado de forma a que este se assuma como a figura que 

possibilita a realização de uma transacção através de uma negociação, 

segundo o modelo do comportamento do consumidor; 

ii. Identificação das diferentes entidades – identificar as diferentes entidades 

que vão interagir com vista a realizarem negócios, assim como os principais 

relacionamentos que entre elas se vão estabelecer;  
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iii. Especificação de uma Ontologia – especificar uma ontologia para os bens de 

mercado que identifique e represente os bens que vão ser o objecto de 

transacção; 

iv. Desenvolvimento da Arquitectura dos Agentes de software – determinar e 

analisar as características que cada um dos Agentes deve possuir, de forma 

a que estes sejam capazes de lidar com as questões particulares que se 

colocam em ambientes de Comércio Electrónico, assim como desenhar o 

fluxo de informação, através dos blocos constituintes de cada Agente; 

v. Aquisição de Conhecimento – definir o processo pelo qual os Agentes de 

software vão adquirir o domínio de conhecimento necessário para agirem 

como vendedores ou compradores, num Mercado Electrónico que assenta 

num determinado mecanismo de negociação; 

vi. Modelo de Negociação – definir o mecanismo de negociação a ser utilizado; 

vii. Protocolo de Negociação – especificar as regras pelas quais vão ser regidas as 

interacções entre os diferentes Agentes; 

viii. Estratégias de Negociação – especificar e desenvolver um conjunto de 

estratégias de negociação, assim como estabelecer uma ligação entre o 

conhecimento adquirido e os algoritmos de negociação utilizados pelos 

diferentes Agentes; 

ix. Descoberta de Conhecimento – identificar que “conhecimento de mercado” é 

útil estar disponível no Mercado Electrónico para apoiar o comportamento 

estratégico dos diferentes Agentes, assim como, identificar o conjunto de 

ferramentas de Descoberta de Conhecimento apropriadas para utilizar em 

aplicações de Comércio Electrónico. 

Cada uma destas fases, por nós identificadas como essenciais para a construção de 

um Modelo para um Mercado Electrónico, vai ser apresentada nas secções seguintes 

deste capítulo. Convém, no entanto, realçar que algumas das fases acima enunciadas vão 

ser tratadas em conjunto, uma vez que estão intimamente ligadas.  

5.2 Arquitectura Proposta para um Mercado 
Electrónico 

No âmbito deste trabalho vamos propor uma arquitectura para um Mercado 

Electrónico (fase i da proposta MoDeMEAS) que assegure as quatro primeiras fases do 

Modelo do Comportamento do Consumidor: Identificação das Necessidades, Procura de 

Produtos, Procura de Vendedores e Negociação. E, porque os diferentes intervenientes vão 
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ser representados por Agentes de software, as seguintes funções devem ser asseguradas 

pela infra-estrutura que suporta o Mercado Electrónico [Viamonte e Ramos, 2001b]: 

• Permitir o encontro entre os diferentes intervenientes – um Agente Comprador 

deve ser capaz de procurar potenciais Agentes Vendedores, assim como um Agente 

Vendedor deve ser capaz de procurar eventuais Agentes Compradores; 

• Facilitar a troca de informação – num Mercado Electrónico os diferentes 

intervenientes não se encontram pessoalmente. A procura de eventuais parceiros 

de negócio é realizada de acordo com a informação que estes previamente 

colocaram no mercado. Quer a publicitação de produtos por parte dos Agentes 

Vendedores, quer a descrição de necessidades por parte dos Agentes 

Compradores, devem ser realizadas de forma precisa e obedecer a uma ontologia 

previamente definida; 

• Anunciar as regras do jogo – fornecer uma infra-estrutura institucional que 

estabeleça as regras de comportamento e de negócio; 

• Suportar o processo de aquisição de conhecimento – o mercado deve fornecer 

meios para que os diferentes intervenientes possam adquirir o conhecimento 

necessário a fim de levar a cabo as suas funções e estratégias de negócio. 

A figura 5.1 (adaptada de [Viamonte e Ramos, 2001b]) ilustra a nossa proposta para 

um Mercado Electrónico de nova geração. 
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Figura 5.1: Arquitectura para um Mercado Electrónico 
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As próximas secções deste capítulo expõem, com detalhe, todos os mecanismos e 

processos subjacentes a esta Arquitectura, permitindo entender o modo como são 

asseguradas as quatro primeiras fases do Modelo do Comportamento do Consumidor. 

5.3 O Mercado Electrónico visto como um Sistema 
Multi-Agente 

Num Mercado Electrónico intervêm diversas entidades heterogéneas e distribuídas 

que, em princípio, são independentes umas das outras, com objectivos e estratégias de 

negócio próprias, capazes de competir e cooperar. 

A arquitectura a adoptar, para um Mercado Electrónico, deve estar preparada para 

suportar novas classes de entidades. 

Nestes ambientes, o aumento da competição propicia a oportunidade para surgirem 

novas entidades, tais como, os Negociantes (“Traders”). 

Os Negociantes são intermediários entre os vendedores e os consumidores, podendo 

actuar como retalhistas, representantes de coligações de compradores ou vendedores, etc. 

Por tudo que já foi exposto ao longo deste trabalho, o uso de um sistema Multi-Agente 

revela-se um paradigma apropriado para a representação de um Mercado Electrónico, 

onde irão existir Agentes de software a representar as diferentes entidades envolvidas que 

vão interagir com o intuito de satisfazer um objectivo de negócio comum. 

A definição de uma arquitectura para um Mercado Electrónico de nova geração, 

usando uma abordagem Multi-Agente, implica, não só a identificação das entidades que 

vão interagir com vista a efectuarem negócios, assim como, a identificação dos 

relacionamentos básicos, que entre elas se vão estabelecer (fase ii da proposta 

MoDeMEAS) [Viamonte et al., 2004c] [Viamonte et al., 2004d].  

A figura 5.2 ilustra a nossa proposta [Viamonte et al., 2004c]. 

Estas entidades são óptimas candidatas a serem representadas através de Agentes de 

software. 

Assim sendo, os Agentes de software representam compradores, vendedores, 

reguladores de mercado, assim como novos participantes, tais como, fornecedores de 

informação de mercado. 

Dada a complexidade dos ambientes de Comércio Electrónico, uma abordagem a este 

tema, através de um Sistema Multi-Agente, implica a necessidade de um tratamento 

específico no âmbito da Engenharia de software e após a identificação das principais 



Modelo Multi-Agente para um Mercado Electrónico: Especificação 

93 

entidades envolvidas, é necessário encontrar um método para o desenvolvimento de 

Agentes de software que garanta o comportamento estratégico destas. 

Conhecimento de Mercado

Regulador de Mercado

Contractos
Bilaterais

Consumidores Vendedores

 

Figura 5.2: Entidades Intervenientes no Mercado Electrónico e seus Relacionamentos  

O método a aplicar deve incluir a definição de uma arquitectura, a quantificação dos 

processos, o processo de aquisição de conhecimento e a fase da tomada de decisão. 

A estratégia para o desenvolvimento de procedimentos que levem ao uso de Agentes de 

software em aplicações orientadas para o Comércio Electrónico é baseada numa visão 

construtiva com vista à consolidação de uma solução composta por um conjunto de 

passos. Estes passos compõem um modelo abstracto que tenta incluir, de forma genérica, 

as fases identificadas como fulcrais numa abordagem Multi-Agente ao Comércio 

Electrónico e que são as seguintes: 

• Desenvolvimento de uma Arquitectura – analisar e determinar cada uma das 

características que cada Agente deve possuir de forma a lidar com as questões 

particulares que se lhes vão colocar em ambientes de Comércio Electrónico;  

• Quantificação de Processos – quantificar e estabelecer métricas para cada sub-

processo com o qual os Agentes deverão lidar; 

• Aquisição de Conhecimento – identificar o conjunto de informação essencial para 

suportar o comportamento estratégico dos diferentes Agentes a intervir no 

Mercado Electrónico, a forma de a obter, assim como o processo de dotar os 

Agentes de tal conhecimento; 

• Negociação e Tomada de Decisão – desenvolver um conjunto de estratégias de 

negociação que suportem o comportamento estratégico das diferentes entidades, 

tendo em conta o perfil de quem representam, assim como desenvolver algoritmos 

para a tomada de decisão para ambientes, onde está patente a competição e a 

colaboração. 
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O presente trabalho visa o desenvolvimento de uma infra-estrutura e metodologias 

apropriadas para o suporte à criação de um Mercado Electrónico. 

Em qualquer mercado, os elementos essenciais deste são os participantes e o objecto 

da transacção, dado que o que está em causa é uma transacção comercial. 

Os participantes serão as diferentes entidades envolvidas que visam a satisfação de um 

objectivo de negócio. 

O objecto da transacção será o produto e/ou serviço que vai ser objecto de transacção 

e que iremos designar por bem. 

Como já foi referido no capítulo 2 (Comércio Electrónico), vamos representar um 

mercado competitivo de múltiplos bens, onde vão existir diferentes entidades com 

competência para os disponibilizar. Contudo, podem ocorrer situações em que o mesmo 

bem seja disponibilizado por vendedores com características diferentes, assim como 

situações em que vendedores distintos disponibilizem bens que sejam alternativos. 

As características do sistema Multi-Agente, que foi desenvolvido para a modelação do 

Mercado Electrónico, vão ser apresentadas nas secções seguintes.  

5.3.1 Agentes 

Cada uma das diferentes entidades envolvidas no mercado vai ser representada por 

um Agente de software. Vamos ter diferentes tipos de Agentes, de acordo com a função 

que vão desempenhar no mercado. 

Os Agentes foram desenvolvidos com base em uma arquitectura comum (fase iv 

proposta MoDeMEAS). Apresenta-se uma arquitectura por camadas, na qual pontificam a 

camada de execução, camada de raciocínio, camada de conhecimento e a camada de 

comunicação [Viamonte et al., 2004a] [Viamonte et al., 2004d]. 

Seguidamente, iremos dar uma breve descrição sobre cada um dos Agentes presentes 

no nosso Modelo. A qual será apresentada com mais detalhe em secções seguintes deste 

mesmo capítulo. 

• Agente Mercado – o Agente regulador de mercado faz parte do suporte 

computacional, onde o sistema está implementado. Inclui a descrição da ontologia 

de representação dos bens do mercado, bem como a identificação de todos os 

outros Agentes (compradores, vendedores e conhecimento de mercado). Sempre 

que um Agente entra ou sai do mercado, este Agente regista essa informação. É 

também o Agente responsável por estabelecer os primeiros contactos entre os 

diferentes Agentes a operar no mercado. Funciona como uma espécie de 

intermediário, no primeiro contacto, entre as partes interessadas. 
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• Agente Comprador – Agente que representa um utilizador ou um conjunto de 

utilizadores e possui competências para satisfazer as necessidades de quem está a 

representar, em princípio, a obtenção de um determinado bem ou um conjunto de 

bens. 

• Agente Vendedor – Agente que representa um utilizador ou um conjunto de 

utilizadores e possui competências para satisfazer as necessidades de quem está a 

representar, tendo em vista, a comercialização de um determinado bem ou um 

conjunto de bens. 

• Agente Conhecimento de Mercado – este Agente é uma espécie de fornecedor de 

informação de mercado, podendo prestar os seus serviços a quem os requisitar. 

Trata-se de um Agente “especial”, pois é parte integrante do Mercado Electrónico e 

detentor de informação privilegiada, obtida através do recurso a ferramentas de 

Descoberta de Conhecimento. 

5.3.2 Interacção entre os Agentes 

O Mercado Electrónico deve fornecer uma infra-estrutura responsável por assegurar os 

meios necessários para a interacção entre os diferentes Agentes a operar em cada 

instante. 

A interacção entre os diferentes Agentes é feita através da troca de mensagens. Onde a 

infra-estrutura é, ainda, responsável por gerir todo o processo de troca de mensagens 

entre os diversos Agentes. 

A ontologia desenvolvida, para a representação dos bens a transaccionar, é 

apresentada na secção 5.3.3. 

Descrição formal 

O Mercado Electrónico é representado pela seguinte estrutura: 

MsgOntPapelAgtM ,,,= , onde 

1. Agt , é o conjunto de identificadores dos Agentes presentes no mercado. 

2. { }otodeMercadConhecimenMercado,Comprador,Vendedor, Papel∈ , indica o papel que 

o Agente pode desempenhar no mercado. 

3. Ont , é a ontologia adoptada na descrição dos bens do mercado. 

4. Msg , é o conjunto de mensagens que são passíveis de transmissão entre 

os Agentes presentes no mercado. 
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5.3.3 Ontologia dos Bens do Mercado 

A ontologia dos bens de mercado identifica e representa os bens de mercado que vão 

ser o objecto de transacção (fase iii da proposta MoDeMEAS), sendo representada pela 

estrutura: 

ValAttrBemOnt ,,= , onde 

2. Bem, é o conjunto de identificadores dos bens em transacção no mercado. 

3. Attr, é o conjunto de identificadores de atributos que caracterizam um bem 

  Attr = {i1, i2, …, in}, onde os atributos aparecem por ordem de importância. 

4. Val, é o conjunto de identificadores dos valores de um atributo. Estes são 

representados pela estrutura: 

    { }DomTipo, Vali = , onde 
     { }realinteiro, string,Tipo =  
    { }contínuodiscreto, Dom =  
   

Como exemplo, é apresentada na figura seguinte, figura 5.3, a definição do bem 

“calças”. 

Bem
(calças)

Attr1
(material)

Attr2
(cor)

Attr3
(tamanho)

Val1
(fazenda)

Val2
(preta)

Val3
(pequeno)

 

Figura 5.3: Exemplo de Definição do Bem “calças” 

5.3.4 Agente Mercado 

O Agente Mercado é criado como consequência do início do funcionamento do Mercado 

Electrónico. Este Agente possui a função de regular e coordenar a actividade do Mercado 

Electrónico, assegurando o correcto funcionamento do mesmo.  
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De entre as funções deste Agente, destacam-se as de ser o responsável por regular todo 

o processo de negociação e assegurar o seu funcionamento, de acordo com as regras 

preestabelecidas. 

É o Agente que tem conhecimento sobre a identidade de todos os Agentes a operar, em 

cada instante, no mercado. 

Cada Agente que pretenda operar no Mercado Electrónico é obrigado a se registar, 

junto deste Agente, antes de iniciar as suas actividades. 

Do registo faz parte a definição do tipo de papel que o Agente vai desempenhar e a 

especificação dos serviços que está preparado para tratar. O formato para o registo segue 

a estrutura seguinte: 

{ }ServiçosPapelAgtIdRegisto ,,≡ , onde 

1. AgtId , é a identificação do Agente. 

2. { }otodeMercadConhecimenCompradorVendedorPapel ,,∈ , indica o papel que o 

Agente vai desempenhar no Mercado. 

3. Serviços , é o conjunto de serviços que o Agente está preparado para tratar, 

como por exemplo, efectuar propostas, comprar ou fornecer informação. 

A figura seguinte, figura 5.4, descreve a estrutura do Agente Mercado. 

Descritor do Objectivo

Conhecimento de Mercado

Selector de Entidades

 

Figura 5.4: Estrutura Modular do Agente Mercado 

Descritor do Objectivo 

Este módulo inclui a descrição do objectivo do Mercado Electrónico. O objectivo 

principal do mercado é a satisfação das necessidades, anunciadas pelos Agentes 

Compradores por Agentes Vendedores. 
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Selector de Entidades 

O módulo Selector de Entidades é responsável por dar a conhecer aos Agentes 

Vendedores as eventuais necessidades dos Agentes Compradores. Em um primeiro passo, 

das rondas de negociação, um conjunto de anúncios é enviado para os Agentes registados 

no Mercado Electrónico, como Agentes Vendedores, onde cada anúncio corresponde a um 

bem solicitado por um Agente Comprador. 

Esta é a configuração utilizada para a primeira ronda de negociações, em virtude do 

Agente Mercado ser o único que, inicialmente, conhece a identidade de todos os outros 

Agentes registados no mercado. 

Conhecimento de Mercado 

Este módulo inclui a descrição do Mercado Electrónico. Da descrição faz parte a 

informação acerca da estrutura do próprio mercado. Composta por informação sobre a 

ontologia de representação dos bens do mercado, informação acerca da identificação de 

todos os Agentes, bem como por informação sobre as regras de funcionamento do 

mercado. 

É com base na informação constituinte deste módulo que o Agente Mercado regula o 

funcionamento do Mercado Electrónico, assegurando que este opere dentro das regras 

preestabelecidas. 

5.3.5 Agente Vendedor e Comprador 

Os Agentes Vendedores e Compradores vão representar entidades que pretendem 

efectuar os seus negócios em Mercados Electrónicos. Estes Agentes são os principais 

“jogadores” no Mercado Electrónico, pelo que é necessário dedicar-lhes uma atenção 

especial e, em particular, no que se refere aos seus objectivos de negócio e às estratégias 

a utilizar para os alcançar. 

Para serem competitivos, no contexto actual dos Mercados Electrónicos, tanto 

compradores como vendedores necessitam, não apenas de ser eficientes dentro do seu 

campo de negócio, mas também serem capazes de reagir rapidamente e de se adaptarem 

às novas condições de mercado, à medida que elas surjam, assim como terem aptidão 

para interagirem com outras entidades. 

A estrutura modular a desenvolver para os Agentes Vendedores e Compradores deve 

satisfazer os requisitos atrás referidos. 

A estrutura, por nós proposta, tem uma organização similar para os dois tipos de 

Agentes, mas com uma espécie de comportamento simétrico, uma vez que estes Agentes 
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possuem objectivos de negócio antagónicos, [Viamonte et al., 2004a] [Viamonte et al., 

2004d]. A figura seguinte, figura 5.5, descreve a nossa proposta. 

Módulo de Conhecimento

Conhecimento Individual

Módulo de Raciocínio

Tomada de 
Decisão e

Coordenação

Módulo de Comunicação

Módulo de Execução

Interface Comunicação

Tarefas locais

Conhecimento de Mercado

Aquisição
de

Conhecimento

Procedimentos
de

Negociação

 

Figura 5.5: Estrutura Modular dos Agentes Vendedores e Compradores 

Módulo de Execução 

O Módulo de Execução garante a realização efectiva das tarefas locais a que o Agente 

se encontra comprometido. A gestão da execução das tarefas locais inclui a verificação do 

correcto desempenho de uma actividade local, que o Agente se comprometeu realizar. 

Esta funcionalidade é útil para a fase de resolução do ciclo de vida de uma transacção de 

negócio, enunciada na secção 2.3. 

Módulo de Raciocínio 

O Módulo de Raciocínio do Agente permite-lhe compor resultados tendo em conta o seu 

conhecimento (Base de Conhecimento) e a informação que lhe “chega”. Este módulo é o 

mais complexo. É competência deste módulo a tomada de decisão e a coordenação de 

todas as tarefas. A sua função é realizar a gestão, quer do comportamento cooperativo, 

quer da execução de tarefas locais. 

A gestão do comportamento cooperativo dos Agentes Vendedores/Compradores inclui a 

realização das fases de informação e negociação, enunciadas na secção 2.3. e que 

correspondem às quatro primeiras fases do modelo do Comportamento do Consumidor. 
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É também da responsabilidade deste módulo assegurar o processo de aquisição de 

conhecimento, considerado essencial, para o Agente levar a cabo a realização das fases de 

informação e negociação. 

Este módulo é responsável, ainda, pela elaboração dos pedidos de propostas e contra-

propostas, por parte do Agente Comprador e pela formulação das propostas, por parte de 

um Agente Vendedor, como resposta a um anúncio sobre a necessidade de obtenção de 

um determinado bem ou a uma contra-proposta. É, também, da responsabilidade deste 

módulo a escolha da melhor estratégia a seguir. 

O Módulo de Raciocínio foi aperfeiçoado com a inclusão de algoritmos de apoio à 

tomada de decisão. 

No caso de se tratar de um Agente Comprador, este módulo é dotado do algoritmo que 

analisa as diferentes propostas recebidas, avalia os resultados esperados para cada uma 

delas e, por último, decide a acção seguinte a tomar. As acções possíveis passam por: 

rejeitar quando os valores não oferecem margem de manobra para negociar; contra-

propor, caso a proposta indicie a possibilidade de se alcançar um acordo satisfatório; ou 

estabelecer um contracto bilateral. 

Tratando-se de um Agente Vendedor este módulo é dotado de um algoritmo que 

analisa os diferentes pedidos de propostas recebidos e formula as respectivas propostas. 

As propostas formuladas podem ser de dois tipos: proposta para o bem solicitado, no caso 

do Agente vender o bem em questão, ou proposta para um bem relacionado, no caso de o 

Agente não vender o bem solicitado. Espera-se que os Agentes que representam os 

vendedores sejam capazes de exibir comportamentos pró-activos que lhes facultem a 

capacidade de formular propostas para produtos considerados como produtos 

relacionados. 

Este módulo é também dotado de um algoritmo que analisa as eventuais contra-

propostas recebidas, avalia os resultados esperados para cada uma delas e, por último, 

decide a acção seguinte a tomar. 

É também deste módulo a responsabilidade de efectuar as análises adequadas, no 

sentido de seleccionar a melhor estratégia a seguir nas próximas rondas de negociação. 

Nas secções 5.6, 5.7 e 5.8 será feita uma abordagem detalhada destes processos, onde 

vai ser analisado, com pormenor, a forma como estes Agentes levam a cabo as diferentes 

fases do ciclo de vida de um negócio, contempladas neste trabalho. 

Módulo de Conhecimento 

Este módulo é composto pelo conhecimento individual e pelo conhecimento de 

mercado do Agente. 
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A informação que constitui o conhecimento do Agente Comprador pode ter diversas 

origens: inerente à concepção do Agente; aprendizagem por experiência ou observação; ou 

informação obtida através da requisição dos serviços do Agente Conhecimento de 

Mercado. 

O conhecimento individual contém informação acerca do próprio Agente: o perfil de 

quem representa, quais as suas capacidades, necessidades, cargas de trabalho, 

experiências anteriores e estratégias de negócio. 

O conhecimento de mercado de cada Agente pode ser construído com base em análises 

feitas pelo próprio Agente e/ou com recurso à solicitação dos serviços do Agente 

Conhecimento de Mercado. Do conhecimento de mercado faz parte a informação acerca 

dos seus oponentes, como por exemplo, preços e regras, seguidas por Agentes homólogos 

em situações análogas, assim como modelos de comportamento dos consumidores e 

informação sobre padrões nas transacções. 

Através da análise de informação histórica de mercado, este módulo constrói o perfil de 

cada Agente, especialmente no que se refere às suas capacidades, objectivos de negócio, 

preferências, preferência de risco de negócio, preços de reserva, preços esperados, últimas 

propostas e resultados obtidos. 

Cada Agente possui informação histórica de mercado diferente, uma vez que os 

resultados obtidos por cada um, em princípio, são diferentes. O facto de o mecanismo de 

negociação utilizado corresponder aos contractos bilaterais leva a que seja extremamente 

útil que cada Agente desenvolva as suas análises, uma vez que os resultados alcançados 

em cada período de negociação não são públicos. 

Recorrendo à captura de diferentes experiências de negociação, um conjunto de 

parâmetros é obtido, possibilitando ao Agente a determinação da melhor política em 

termos de acordos, estratégias de negócio, preferência de risco de negócio, assim como 

possíveis coligações. 

Módulo de Comunicação 

O Módulo de Comunicação é responsável por todos os processos relacionados com a 

gestão das mensagens. As mensagens recebidas são ordenadas por ordem de importância 

e hora de chegada.  

As mensagens recebidas são descodificadas por este módulo e enviadas para os 

módulos seguintes, consoante o conteúdo da mensagem. 

As mensagens enviadas também são da responsabilidade deste módulo que, além de 

as codificar no formato próprio, também garante que irão ser direccionadas apenas para 

os Agentes, que se presume terem interesse num determinado serviço. 
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5.3.6 Agente Conhecimento de Mercado 

O Agente Conhecimento de Mercado desempenha o papel de provedor de informação de 

mercado. Trata-se de um Agente “especial”, uma vez que é o único capaz de aceder a um 

conjunto de informação obtida com recurso a ferramentas de Descoberta de 

Conhecimento. Tal funcionalidade, permite-lhe ter acesso a informação, quer 

organizacional, quer operacional do mercado. Uma descrição detalhada, sobre esta 

funcionalidade do mercado, vai ser dada na secção 5.8. 

A informação que este Agente fornece é essencial para apoiar os Agentes Vendedores e 

Compradores no desenvolvimento das suas estratégias de negócio e na tomada de 

decisão. A forma para aceder a este “conhecimento” é feita através da requisição dos 

serviços disponibilizados por este Agente. 

A figura seguinte, figura 5.6, apresenta a estrutura do Agente Conhecimento de 

Mercado, a qual também inclui quatro módulos funcionais: Módulo de Comunicação, 

Módulo do Conhecimento, Módulo de Raciocínio e o Módulo de Execução. 

Módulo de Conhecimento

Conhecimento Individual

Módulo de Raciocínio

Tomada de Decisão e 
Coordenação

Módulo de Comunicação

Módulo de Execução

Interface Comunicação

Tarefas locais

Conhecimento de Mercado

Aquisição de Conhecimento

 

Figura 5.6: Estrutura Modular do Agente Conhecimento de Mercado 

Módulo de Execução 

O Módulo de Execução garante a realização efectiva das tarefas locais a que o Agente 

se encontra comprometido. A gestão da execução de tarefas locais inclui a verificação do 

correcto desempenho de uma actividade local que o Agente se comprometeu realizar. 
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Módulo de Raciocínio 

O Módulo de Raciocínio é o mais complexo. A sua função é realizar a gestão, quer da 

execução de tarefas locais, quer do comportamento estratégico do Agente. 

A gestão do comportamento estratégico deste Agente inclui o processo de aquisição de 

conhecimento e a descoberta de novo conhecimento. 

Este módulo é responsável por apoiar os outros Agentes na fase da informação, 

nomeadamente, identificação das necessidades, procura de produtos e procura de 

vendedores. 

A identificação das necessidades, por parte das entidades que representam 

consumidores e vendedores, pode levar a estimular o consumo, sendo, portanto, o tipo de 

informação muitas vezes solicitada ao Agente Conhecimento de Mercado. 

Com o aumento do número de bens disponíveis, em mercados electrónicos, surgiu a 

necessidade de se recorrer a mecanismos que recomendem bens, baseados no tipo de 

consumidor, sendo esse o tipo de informação, muitas vezes, solicitada a este Agente. 

A escolha do vendedor a quem adquirir o bem deve ser feita com base em critérios, tais 

como a satisfação com o vendedor ou a credibilidade deste, etc. Este Agente é, muitas 

vezes, consultado no sentido de apoiar os outros Agentes na obtenção destes elementos. 

Na maioria das aplicações existentes, algumas das técnicas utilizadas para suportar a 

fase da informação têm-se revelado pouco eficientes no contexto actual. Surge, assim, a 

necessidade de se recorrer a técnicas de descoberta de conhecimento, capazes de 

colmatar os problemas detectados. 

A descoberta de novo conhecimento faz parte de um conjunto de facilidades que este 

módulo inclui e que lhe permite aceder à informação de mercado, disponível no Mercado 

Electrónico e que foi criada com o recurso a algoritmos de Descoberta de Conhecimento. A 

discussão detalhada destes processos é realizada na secção 5.8, onde vão ser discutidas e 

analisadas, com pormenor, as funcionalidades do Agente Conhecimento de Mercado e 

todos os algoritmos de Descoberta de Conhecimento utilizadas pelo nosso sistema. 

Módulo de Conhecimento 

Este módulo é composto pelo conhecimento individual do Agente Conhecimento de 

Mercado e pelo conhecimento de mercado. 

O conhecimento individual contém informação acerca do próprio Agente: 

características e cargas de trabalho. 

O conhecimento de mercado é composto por informação relativa ao próprio mercado. É 

detentor de informação histórica sobre o mercado e de informação actual, como por 

exemplo sobre quem são os Agentes Vendedores e Compradores a interagir em cada 
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instante no mercado, quais as suas características, capacidades, necessidades e 

compromissos assumidos, assim como sobre as transacções realizadas anteriormente, 

etc. 

Este módulo é, também, detentor de informação considerada valiosa para os Agentes 

Vendedores e Compradores, pois trata-se de informação importante para apoiar os 

comportamentos estratégicos das entidades envolvidas em processos de negociação. Essa 

informação foi criada com recurso a vários algoritmos de Descoberta de Conhecimento, 

originando novo “conhecimento de mercado”. Deste novo conhecimento faz parte 

informação, como por exemplo, informação sobre o perfil dos consumidores, tendências 

de consumo, relações de associação entre produtos, valores de refrência para preços, etc. 

Este módulo suporta o comportamento estratégico deste Agente. 

Módulo de Comunicação 

O Módulo de Comunicação é responsável por todos os processos relacionados com a 

gestão das mensagens. As mensagens recebidas são ordenadas por ordem de chegada, 

sendo, de seguida, descodificadas e enviadas para os módulos seguintes, consoante o 

conteúdo da mensagem. 

As mensagens enviadas, também são da responsabilidade deste módulo que, além de 

as codificar, também garante que irão ser direccionadas apenas para o Agente que 

requisitou os serviços do Agente Conhecimento de Mercado. 

5.4 Aquisição de Conhecimento 

Para que o sistema actue, é necessário que possua informação. A posse de informação 

é determinada, de alguma forma, por mecanismos de armazenamento, o que pressupõe a 

sua representação interna. A forma de descrição do mundo real será sempre função da 

capacidade do sistema em descrever com maior ou menor exactidão o conhecimento que 

emana do universo de discurso. 

No nosso caso, em particular, o processo de aquisição de conhecimento (fase v da 

proposta MoDeMEAS), pretende munir os Agentes Vendedores e Compradores de 

informação acerca dos bens que vão ser alvo de negociações, das preferências por 

determinados bens, assim como informação acerca do perfil de quem representam. 

A informação sobre os bens pode ser dividida em: 

• Identificação dos bens – discriminação dos bens a transaccionar; 
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• Informação sobre as características dos bens – especificação dos atributos dos 

bens que representam as dimensões de similaridades e diferenças entre eles e que 

são usadas para caracterizar esses bens. 

Esta informação é designada, neste trabalho, por modelo de bens. O modelo de bens 

vai ter estruturas diferentes para os Agentes Vendedores e para os Agentes Compradores. 

A informação acerca do perfil dos utilizadores pode ser dividida em: 

• Perfil dos Vendedores – informação acerca dos objectivos de negócio do utilizador e 

informação sobre a preferência de risco; 

• Perfil dos Compradores – informação sobre o perfil do utilizador, modelo de 

preferências e a preferência de risco. 

Esta informação é designada, neste trabalho, por modelo de comportamento, possuindo 

estruturas diferentes para os Agentes Vendedores e para os Agentes Compradores. 

5.4.1 Aquisição do Domínio de Conhecimento do Agente 
Comprador 

O domínio de conhecimento de um Agente Comprador é composto pelo conjunto de 

bens a adquirir, respectivas preferências e as características do Comprador. 

A informação respeitante ao modelo de bens obedece à seguinte estrutura: 

{ }DataLimitePrMaxQtValAttrBemesNecessidad i ,,,,,= , onde 

1. Bemi, é o identificador do bemi. 

2. Attr, é o conjunto de identificadores de atributos do Bemi. 

  Attr = {i1, i2, …, in}, onde os atributos aparecem por ordem de importância. 

1. Val, é o conjunto de valores para os atributos. 

2. Qt, é o valor do número de unidades requeridas. 

3. PrMax, representa o valor máximo pelo qual o utilizador está disposto a 

transaccionar o bem. Este valor é o aceitável mas não o óptimo, e não vai ser 

revelado aos Agentes Vendedores. 

4. DataLimite, representa a data limite para adquirir o Bemi. 

A informação respeitante ao modelo de comportamento obedece à seguinte estrutura: 

   { }Tipo Acções,referidoVendedor_PRiscoasPreferênciPerfilradorPerfilComp ,,,,= , onde 

1. Perfil, com vista à obtenção de informação acerca do perfil do utilizador é 

requerido que o mesmo responda um conjunto de “questões” que vão servir 

para associar o utilizador a um modelo de comportamento de consumidor. 
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2. Preferências, representa o modelo de preferências do utilizador para cada Bemi, 

  Preferência_Bemi = {Bemj, Pesoj}, onde as alternativas aparecem por ordem

  de importância e com pesos diferentes. 

3. Risco, caracteriza a preferência de risco do utilizador, podendo assumir um de 

três valores possíveis: 

  Risco = {Risco_Indisposto, Risco_Indiferente, Risco_Procura} 

  Risco_Indisposto, caracteriza um comportamento que não está disposto a 

correr riscos durante um processo de negociação. O Agente deve seleccionar sempre a 

solução que oferece o melhor resultado. 

  Risco_Indiferente, caracteriza um comportamento indiferente ao risco a 

correr durante um processo de negociação. 

  Risco_Procura, caracteriza um comportamento de disponibilidade a correr 

riscos durante o processo de negociação. O Agente está autorizado a correr riscos 

na escolha da solução. 

A forma como o Agente avalia os vários resultados esperados para cada uma das 

eventuais propostas existentes, utilidade esperada, varia em função da preferência 

de risco do Agente Comprador. 

4. Vendedor_Preferido, caracteriza a preferência por determinado vendedor, e no 

caso de existir, é ainda indicado o factor de correcção para os valores a 

negociar.  

  Vendedor_Preferido = {Vendedor, Factor} 

5. Acções, é o conjunto de “acções primitivas” que o Agente Comprador pode levar 

a cabo durante um processo de negociação. 

  Acções = {Anúncio, Pedido_Informação, Contra_Proposta, Actualizar,  

   Comprar} 

  Anúncio, consiste na acção de gerar um pedido de proposta com vista à 

satisfação de uma necessidade. 

  Pedido_Informação, consiste na acção de solicitar informação ao Agente 

Conhecimento de Mercado. Espera-se que os Agentes, capazes de exibir 

comportamentos mais sofisticados, tirem partido da existência de um Agente 

fornecedor de informação de mercado. Sempre que necessário podem solicitar os 

seus serviços, no sentido de apoiarem as suas decisões, nomeadamente na fase da 

avaliação das propostas. 

  Contra_Proposta, consiste na acção de enviar uma contra-proposta para o 

Agente Vendedor que apresentou a melhor proposta como resposta a um anúncio 
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de uma necessidade. A opção de efectuar uma contra-proposta é tomada caso surja 

uma de duas situações possíveis: se os valores da proposta estão próximos dos 

valores que o Agente Comprador tem para negociar; ou se os valores estão dentro 

dos limites que o Agente Comprador tem para negociar, mas tenta alcançar um 

melhor resultado. A escolha da acção a tomar está directamente ligada com a 

preferência de risco do Agente. Uma explicação detalhada será dada na secção 5.7. 

  Actualizar, consiste na acção de adicionar informação obtida durante as 

rondas de negociação ao “módulo de conhecimento” do Agente. Essa informação diz 

respeito às propostas recebidas, às contra-propostas efectuadas e aos resultados 

alcançados. 

  Comprar, consiste na acção de aceitar uma determinada proposta de um 

Agente Vendedor, ou seja, estabelecer um contracto bilateral. 

5. Tipo, caracteriza o tipo de Agente, no que respeita a sua disponibilidade ou 

não, para fornecer os seus dados. Pode ser do tipo privado ou público. Um 

Agente privado não está disposto a fornecer os seus dados para análises de 

mercado. Pelo contrário um Agente do tipo público está disposto a fornecer 

informações. 

A base de conhecimento do Agente Comprador deve conter um conjunto de axiomas 

dados em termos da extensão de predicados com o mesmo nome e que obedeça ao 

formato da estrutura acima apresentada. 

5.4.2 Aquisição do Domínio de Conhecimento do Agente 
Vendedor 

O domínio de conhecimento de um Agente Vendedor é composto pelo conjunto de bens 

que ele possui em carteira e pelas características do Vendedor. 

A informação respeitante ao modelo de bens obedece à seguinte estrutura: 

   { }DataLimitePrMinQtAttrNegAttrResBemCarteira i ,,,,,,= , onde 

1. Bemi, é o identificador do bemi. 

2. Res, é o conjunto de identificadores das restrições que o comprador tem 

que satisfazer para obter o produto (por exemplo, possuir mais de 18 anos),

 Res = {i1, i2, …, in} 

3. Attr, é o conjunto de identificadores de atributos do Bemi, 

  Attr = {i1, i2, …, in} 

4. AttrNeg, é o conjunto de identificadores dos atributos que podem ser alvo 

de negociação (por exemplo, preço, data de entrega). 
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  AttrNeg = {i1, …, in} 

5. Qt, é o valor do número de unidades em carteira para um determinado 

Bemi. 

6. PrMin, representa o valor mínimo pelo qual o utilizador está disposto a 

transaccionar o Bemi, este valor é o aceitável, mas não o óptimo e não vai 

ser revelado aos Agentes Compradores. 

7. DataLimite, representa a data limite para transaccionar o Bemi. 

A informação respeitante ao modelo de comportamento obedece à seguinte estrutura: 

   { }Tipo Acções,RiscoObjNegócioedorPerfilVend ,,= , onde 

1. ObjNegócio, é o conjunto de identificadores dos objectivos de negócio do 

utilizador (por exemplo, maximizar lucros, minimizar valor do inventário), 

  ObjNegócio = {i1, i2, …, in} 

2. Risco, caracteriza a preferência de risco do utilizador, podendo assumir um de 

três valores possíveis: 

  Risco = {Risco_Indisposto, Risco_Indiferente, Risco_Procura} 

  Risco_Indisposto, caracteriza um comportamento que não está disposto a 

correr riscos durante um processo de negociação. O Agente deve seleccionar sempre a 

solução que oferece o melhor resultado. 

  Risco_Indiferente, caracteriza um comportamento indiferente ao risco a 

correr durante um processo de negociação. 

  Risco_Procura, caracteriza um comportamento de disponibilidade a correr 

riscos durante o processo de negociação. O Agente está autorizado a correr riscos na 

escolha da solução. O facto de os Agentes possuírem vários objectivos de negócio 

propicia o aparecimento de um vasto campo de soluções para a mesma negociação. A 

escolha, de entre as possibilidades, pode, neste caso, ser mais arrojada, com vista a 

alcançarem melhores resultados, contudo, existe sempre um factor risco associado a 

este tipo de comportamento. 

3. Acções, é o conjunto de “acções primitivas” que o Agente Vendedor pode levar a 

cabo durante um processo de negociação, 

  Acções = {Proposta, Actualizar, Pedido_Informação, Vender} 

  Proposta, consiste na acção de gerar uma proposta que satisfaça o pedido 

efectuado pelo Agente Comprador. No caso de existir mais do que uma solução, a 

que oferecer o melhor resultado, tendo em conta os objectivos de negócio e a 

preferência de risco do utilizador, deve ser a seleccionada. 
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  Actualizar, consiste na acção de adicionar informação obtida durante as 

rondas de negociação ao “módulo de conhecimento” do Agente. Está incluída 

informação acerca dos pedidos recebidos, soluções propostas, contra-propostas 

recebidas e resultados alcançados. 

  Pedido_Informação, consiste na acção de solicitar informação ao Agente 

Conhecimento de Mercado. Espera-se que os Agentes, capazes de exibir 

comportamentos mais sofisticados, tirem partido da existência de um Agente 

fornecedor de informação de mercado. Sempre que necessário podem solicitar os 

seus serviços, no sentido de apoiarem as suas decisões, nomeadamente na fase de 

elaboração de propostas. 

  Vender, consiste na acção de aceitar uma proposta do Agente Comprador, 

ou seja, estabelecer um contracto bilateral. 

4. Tipo, caracteriza o tipo de Agente, no que respeita a sua disponibilidade ou não, 

para fornecer os seus dados. Pode ser do tipo privado ou público. Um Agente 

privado não está disposto a fornecer os seus dados para análises de mercado. 

Pelo contrário um Agente do tipo público está disposto a fornecer informações. 

A base de conhecimento do Agente Vendedor deve conter um conjunto de axiomas 

dados em termos da extensão de predicados com o mesmo nome e que obedeça ao 

formato da estrutura acima apresentada. 

5.5 Modelo de Negociação 

A negociação é uma forma de tomada de decisão, onde duas ou mais partes pesquisam 

em conjunto e, provavelmente, em competição, um espaço de soluções possíveis com o 

objectivo de atingir uma solução comum e aceitável por todas as partes interessadas. 

No nosso caso, os negociantes são Agentes de software que se encontram num 

mercado competitivo e que pretendem manter privado, isto é, esconder dos seus 

competidores e oponentes, as suas preferências, o seu modo de avaliação dos bens em 

negociação, assim como as estratégias utilizadas para alcançar os seus objectivos. 

A capacidade de construir e manter actualizado conhecimento acerca do mercado 

(conhecimento de mercado) é muito útil na negociação, principalmente, quando tal se 

realiza num ambiente dinâmico e com informação que não seja totalmente conhecida. 

Este assunto será discutido nas secções seguintes. 

No projecto de um mecanismo de negociação automática para um Mercado Electrónico 

(fase vi da proposta MoDeMEAS) é importante a definição das seguintes componentes 

básicas: 
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• Protocolo de negociação; 

• Estratégias de negociação. 

Cada uma destas componentes será apresentada nas secções 5.5.1 e 5.5.2. 

respectivamente. 

5.5.1 Protocolo de Negociação 

O protocolo de negociação especifica as regras do jogo, ou seja, os regulamentos que 

vão guiar as interacções entre os participantes (fase vii da proposta MoDeMEAS). São 

especificados os tipos de propostas admissíveis e definidos os estados possíveis da 

negociação, como por exemplo, pedido de proposta e envio da proposta. 

As negociações bilaterais são o mecanismo de negociação utilizado no nosso modelo. 

Os Agentes Compradores andam à procura de Agentes Vendedores capazes de lhes 

satisfazer as suas necessidades e aos melhores preços. 

Simulam-se contractos bilaterais através de uma série de pedidos de propostas, RFP 

(“Requested for Proposals”), iniciada pelos Agentes Compradores [Viamonte et al., 2003b]. 

A sequência deste processo é apresentada na figura 5.7 [Viamonte et al., 2004c]. 

Agentes Compradores
Pedido de Proposta (RFP)

RFP ≡ {AgtId, RFPId, Bem, Attr, Val}

Agente Mercado
Envio dos RFP para os Agentes

Vendedores disponíveis

Agentes Vendedores
Formulação de Propostas (PP)

PP ≡ {AgtId, PPId, RFPId, Bem, Attr, Val}

Agentes Compradores e Vendedores
Revêem as suas estratégias com base nos

resultados obtidos

Agentes Compradores
Avaliação Aceitação/Contra-Proposta

CP ≡ {AgtId, CPId, PPId, Bem, Attr, Val}

Pr
óx

im
a 

ro
nd

a

 

Figura 5.7: Sequência dos Contractos Bilaterais 

Os Agentes Vendedores que possuem competência para satisfazer essa necessidade, 

respondem com uma proposta (PP). 
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Os Agentes Compradores avaliam as propostas recebidas e, no caso de existirem 

propostas que satisfaçam os seus requisitos, passam a negociar directamente com os 

Agentes Vendedores em questão. 

A negociação termina com o envio, por parte do Agente Comprador, de um pedido de 

compra. 

Adoptamos um protocolo que é, basicamente, um protocolo de troca alternada de 

ofertas (propostas e contra-propostas) [Osborne e Rubinstein, 1994]. 

O protocolo da negociação é definido pelos estados: (i) anúncio; (ii) proposta; (iii) 

contra-proposta; e (iv) compra. 

Nos pontos seguintes apresentamos os dois primeiros estados do protocolo da 

negociação e os dois últimos vão ser apresentados na secção 5.6. 

Formulação de um Anúncio 

De acordo com a informação presente no Módulo de Conhecimento do Agente 

Comprador, este vai formular um pedido de proposta para cada um dos bens pretendidos. 

Os pedidos são geradas pelo Módulo de Raciocínio e enviados para o mercado no formato 

de mensagens relativas à necessidade de obtenção de um bem específico. Cada uma 

destas mensagens despoleta uma ronda de negociações e é vista pelos Agentes 

Vendedores como um pedido de propostas. 

O formato para requisitar uma proposta obedece à seguinte estrutura: 

{ }ValAttrBemRFPIdAgtIdRFP ,,,,≡ , onde 

1. AgtId é a identificação do Agente que formulou o anúncio. 

2. RFPId é a identificação do pedido da proposta. 

3. Bem é o identificador do bem para o qual se está a pedir uma proposta. 

4. Attr é o conjunto de atributos que caracterizam o Bem em questão. 

5. Val é o conjunto de valores para os atributos. 

Estes pedidos são enviados para o Agente Mercado, que representa o papel de 

mediador, entre as eventuais partes interessadas, num primeiro contacto. 

A primeira ronda de negociações possui esta configuração, como já referimos, uma vez 

que o Agente Mercado é o único Agente conhecedor da identidade e do papel de todos os 

outros Agentes a operar, em cada instante no mercado, assim como, dos serviços que 

cada um está preparado para executar. 
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Formulação de uma Proposta 

Em resposta a um anúncio ou a uma contra-proposta, os Agentes Vendedores, com 

competência para satisfazer tal necessidade, analisam os pedidos recebidos e formulam 

as suas propostas, sendo estas enviadas, directamente, para os Agentes que as 

solicitaram. 

Desde a primeira ronda de negociações, a formulação de uma proposta é feita com 

base no modelo de bens e no modelo de comportamento do Agente Vendedor, assim como, 

tendo por base informação relativa ao modelo de comportamento do consumidor. 

O perfil e as preferências do Agente Comprador são deduzidos em função da 

informação que o Agente Vendedor tem no seu Módulo de Conhecimento. 

Além das várias análises efectuadas pelos Agentes aos resultados por eles obtidos em 

rondas anteriores de negociação, os Agentes Vendedores devem ser capazes de exibir 

comportamentos mais “sofisticados”, de forma a terem capacidade de actualizarem as 

suas bases de conhecimento com informação de mercado. Essa informação pode ser 

obtida através da requisição dos serviços do Agente Conhecimento de Mercado.  

Da informação de mercado disponível fazem parte os modelos de comportamento dos 

consumidores. 

O Processo segundo o qual a descoberta de novo conhecimento é alcançada, as 

ferramentas que são utilizadas, assim como a explicação detalhada de como os Agentes 

podem aceder a tal conhecimento, vai ser apresentado na secção 5.8. 

A mensagem relativa à proposta enviada por um Agente Vendedor para um Agente 

Comprador segue a seguinte estrutura: 

{ }ValAttrBemRFPIdPPIdAgtIdPP ,,,,,≡ , onde 

1. AgtId é a identificação do Agente que formulou a proposta em resposta a 

um pedido de proposta. 

2. PPId é a identificação da proposta elaborada pelo Agente. 

3. RFPId é a identificação do pedido da proposta que originou esta 

proposta. 

4. Bem é o identificador do bem para ao qual se refere esta proposta. 

5. Attr é o conjunto de atributos que caracterizam o Bem em questão. 

6. Val é o conjunto de valores que caracterizam os atributos da proposta. 

O algoritmo, utilizado pelos Agentes Vendedores para formularem propostas foi 

denominado de “Algoritmo Avançado para os Vendedores”. 
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Neste ambiente é esperado que os Agentes Compradores possam receber diferentes 

propostas para o mesmo bem ou, mesmo propostas para bens alternativos ao bem pedido. 

Esta diversidade advém do facto de estarmos num ambiente competitivo, onde existem 

vários Vendedores, eventualmente com características diferentes, a disponibilizarem os 

mesmos bens ou bens equivalentes. 

O algoritmo utilizado pelos Agentes Compradores, para avaliarem as propostas 

recebidas, foi denominado de “Algoritmo Avançado para os Compradores”. 

No final de cada ronda de negociações, Agentes Vendedores e Compradores analisam 

os resultados alcançados e reformulam as suas estratégias para a próxima ronda de 

negociações com base nos sucessos ou insucessos alcançados. O processo de análise é 

feito com base nos resultados obtidos e nos estimados. 

O comportamento estratégico dos Agentes Vendedores e Compradores, assim como os 

algoritmos, por eles utilizados, para suportar todo o processo de negociação, vão ser 

objecto de estudo mais pormenorizado nas próximas secções.  

5.5.2 Estratégias de Negociação 

Uma estratégia de negociação de um Agente é a especificação da sequência de acções, 

por exemplo, propostas ou contra-propostas, que um Agente planeia executar durante 

uma negociação. Existem, normalmente, várias estratégias compatíveis com um 

determinado protocolo de negociação e cada uma pode conduzir a diferentes resultados. 

O tipo de Mercado Electrónico e a forma como ele está organizado conduzem a 

necessidades diferentes, no que se refere ao tipo de estratégias a desenvolver. 

Um mercado para transaccionar bens com um tempo limite de duração ou um 

mercado, cujo limite temporal para operar esteja preestabelecido são, também, 

condicionantes a ter em conta no projecto de desenvolvimento de estratégias de 

negociação, tanto para os Agentes Vendedores como para os Agentes Compradores. 

A negociação pode, ainda, ser vista como um processo que se desenvolve num espaço 

multi-dimensional ou que pode decorrer sobre cada uma das dimensões que caracterizam 

o bem a ser transaccionado. As tácticas vão ser simples funções a ser usadas para 

elaborar uma proposta ou contra-proposta, com base em diferentes critérios. 

Uma estratégia de preços dinâmica utiliza mecanismos de formação e evolução da 

característica preço do bem a transaccionar. 

O nosso Mercado Electrónico está organizado em vários períodos de negociação e tanto 

os Agentes Vendedores como os Agentes Compradores possuem comportamentos 

estratégicos para definir as suas acções (fase viii do modelo MoDeMEAS). 
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Os Agentes desenvolvidos possuem estratégias dependentes do tempo, para fazer 

variar o atributo preço durante um período de negociação e estratégias dependentes do 

comportamento, para definir os parâmetros para o próximo período de negociações, tendo 

em conta os resultados obtidos no período anterior. 

A figura seguinte, figura 5.8 ilustra as estratégias disponíveis para os Agentes 

Vendedores e Compradores ao longo do funcionamento do Mercado Electrónico. 

Período i Período i+1

Estratégias no período

•Determinada
•Ansiosa
•Moderada
•Gulosa

Estratégias entre períodos

•Procura Fragmentada
•Goal Directed Modificada
•Derivative Following

Estratégias no período

•Determinada
•Ansiosa
•Moderada
•Gulosa

 

Figura 5.8: Estratégias Dinâmicas 

No âmbito deste trabalho, nós também utilizamos as estratégias dependentes do tempo 

para modelar diferentes atitudes nos Agentes. A atitude a exibir por um Agente durante 

um período de negociação está dependente da preferência de risco escolhida. Um Agente 

que exiba um comportamento paciente em relação ao tempo é considerado um jogador 

paciente e forte, pelo contrário um Agente que procure estabelecer contractos o mais cedo 

possível é considerado um jogador impaciente e fraco. 

Os Agentes Vendedores e os Agentes Compradores desenvolvem os seus 

comportamentos e estratégias de negociação com base numa combinação de informação 

pública e informação privada. 

O acesso à informação pública é conseguido através da requisição dos serviços 

providenciados pelo Agente Conhecimento de Mercado. 

A informação privada é propriedade de cada Agente e encontra-se disponível no Módulo 

de Conhecimento do Agente. 

Ao contrário do conhecimento de mercado, obtido através da requisição dos serviços do 

Agente Conhecimento de Mercado, o conhecimento individual e de mercado, obtido por 

cada Agente, pode ser diferente. Este facto advém de, não só as análises feitas pelo Agente 
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aos resultados obtidos poderem ser diferentes e por isso gerarem conhecimento diferente, 

como também nada garante que os resultados obtidos em anteriores rondas de 

negociação sejam iguais e por isso possam conduzir a conhecimento semelhante. 

Espera-se que cada Agente desenvolva e actualize o seu conhecimento individual e de 

mercado com base na informação histórica, uma vez que cada Agente possui 

comportamentos diferentes e, consequentemente, resultados diferentes, além de que o 

mecanismo de negociação utilizado é do tipo negociações bilaterais, onde os resultados 

alcançados não são publicitados. 

Definições 

Agt  representa um Agente onde { }vcAgt ,∈ . Agtc  representa o Agente Comprador e 

Agtv  o Agente Vendedor. 

O número de bens a transaccionar no Mercado Electrónico é dado por i, { }( )ni ,...,1∈ . 

Cada Agente possui um intervalo de valores, para o atributo preço, por cada um dos 

bens a transaccionar, Bemi. O intervalo representa os valores limite pelos quais os 

Agentes estão dispostos a transaccionar o bem em questão. 

Um Agente do tipo Agtc  vai possuir o intervalo [ ]máxmin PCbi,PCbi  que denota a gama de 

valores compreendidos entre o valor do preço considerado como o óptimo para o Agente 

adquirir o Bemi  e o valor considerado como o valor máximo. 

Um Agente do tipo Agtv  vai possuir o intervalo [ ]máxmin PVbi,PVbi  que denota a gama de 

valores, compreendidos entre o valor do preço considerado como o mínimo para vender o 

Bemi e o valor considerado como o óptimo. 

O tempo de funcionamento do mercado é composto por um conjunto de períodos de 

negociação { }n,...,2,1D = , variável. Cada período é composto por um intervalo de tempo 

{ }m,...,1,0T =  fixo. 

Cada Agente possui um tempo limite para operar, onde Agt
máxD ∈  D. 

DT
AgtcAgtviPPb →  representa a proposta oferecida pelo Agente Agtv  no instante Τ do período 

D para o Bemi, onde DT
AgtcAgtviPb →  denota o valor do preço proposto para o Bemi. 

Uma negociação inicia-se quando um Agente Agtc  envia um pedido de proposta, 

indicando um anúncio de necessidade de obtenção de um determinado bem. 

Seguidamente, é criado um fluxo de negociação vcx ↔  entre dois Agentes. Este fluxo de 

negociação vai permanecer activo enquanto dois Agentes estiverem a negociar e consiste 

na troca alternada de propostas e contra-propostas. 
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O procedimento de um Agente Agtc , ao receber uma proposta de um Agente Agtv , 

DT
AgtcAgtviPPb → , num instante Τ , de um período D é descrito pelo seguinte protocolo: 

• O Agente vai analisar a proposta, utilizando um algoritmo que calcula a função de 

utilidade para esta proposta, Agtc
PPbiU ; 

• Se o valor da utilidade, Agtc
PPbiU  obtida com esta proposta for considerado satisfatório 

para o Agente Agtc , a proposta é aceite e termina a negociação; 

• Caso contrário, se o valor da utilidade, Agtc
PPbiU  oferecido pela proposta DT

AgtcAgtviPPb →  

for superior ao valor da utilidade que se irá alcançar com a contra-proposta que o 

Agente Agtc  vai formular no próximo instante Τ do período D, então o Agente Agtc  

vai aceitar a proposta e termina a negociação; 

• Caso contrário, uma contra-proposta é elaborada para o próximo instante Τ do 

período D, utilizando uma estratégia dependente do tempo que vai alterar o valor 

do atributo preço, DT
AgtvAgtciCPb → . 

• No decorrer de um período D de negociação, um Agente desiste de uma negociação 

vcx ↔ , caso tenha chegado a acordo com um outro Agente e alcançado os seus 

objectivos para esse período, satisfazer o valor da procura se for um Agente do tipo 

Agtc  ou transaccionar toda a capacidade se for um Agente do tipo Agtv ; 

No final de um período de negociação, tanto os Agentes Vendedores como os Agentes 

Compradores, analisam os resultados alcançados, actualizam as suas bases de 

conhecimento e reformulam os valores dos parâmetros a propor para o próximo período D 

de negociações. A reformulação é feita, utilizando estratégias dependentes do 

comportamento. 

Um Agente continua no mercado, no próximo período D de negociação, até que uma de 

duas situações ocorra: 

• Ou o Agente já alcançou os seus objectivos, satisfazer todas as suas necessidades, 

no caso de um Agente Agtc  ou transaccionar toda a sua capacidade, no caso de se 

tratar de um Agente Agtv ; 

• Ou o Agente chega ao fim do tempo disponível para alcançar os seus objectivos, 

Agt
máxD . 

Nas secções seguintes deste capítulo apresentamos o comportamento estratégico dos 

Agentes e os mecanismos de análise, por eles utilizados, para suportar a tomada de 

decisão. 
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5.6 Comportamento do Agente Comprador e Agente 
Vendedor 

Os Agentes Compradores e Vendedores são especificados do ponto de vista do 

conhecimento que possuem, objectivos e ciclo de vida. 

Ao longo do seu tempo útil de vida os Agentes vão exibir um comportamento que lhes 

garanta alcançar os seus objectivos. O objectivo primário de um Agente Comprador será, 

em princípio, a obtenção de bens, enquanto que o objectivo primário de um Agente 

Vendedor será, em princípio, a venda de bens. E porque os Agentes Compradores e 

Vendedores possuem objectivos antagónicos, espera-se que exibam comportamentos 

diferentes. No entanto, espera-se que exista cooperação, uma vez que pretendem alcançar 

um objectivo comum, atingir acordos comerciais. 

5.6.1 Comportamento do Agente Comprador 

  O comportamento do Agente Comprador é definido no mercado pelo seu 

comportamento ao longo do seu tempo útil de vida, em que irá estar em funcionamento 

do mercado, e pelo seu comportamento durante um período de negociação. 

Ao longo do funcionamento do mercado o comportamento colectivo dos Agentes 

Compradores é definido por quatro variáveis: o tempo de vida do Agente, Agtc
máxD , o valor 

máximo do preço para cada bem, máxPCbi  , a estratégia do Agente e a preferência de risco. 

O tempo de vida do Agente indica, por quantos períodos de negociação, o comprador 

está disposto a permanecer no mercado à procura de conseguir estabelecer o melhor 

negócio possível. Indirectamente, o tempo de vida dos Agentes Compradores determina o 

número de compradores existente em cada período de funcionamento do mercado e 

consequentemente o valor da procura. 

Os Agentes Compradores pré-existentes voltam ao mercado, caso não tenham satisfeito 

as suas necessidades totais no período anterior e se o seu tempo de vida ainda não 

expirou. 

Para fazer variar o atributo preço durante um período de negociação, os Agentes 

Compradores podem utilizar as seguintes estratégias dependentes do tempo [Viamonte et 

al., 2002]: 

• Determinada; 

• Ansiosa; 

• Moderada; 
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• Gulosa. 

A primeira é uma estratégia de preço fixa e as outras diferem, quer no instante de 

tempo Τ, no qual o Agente vai iniciar o processo de modificação do preço, quer no valor 

pelo qual a modificação vai ser levada a cabo. A figura seguinte, figura 5.9, ilustra as 

diferenças de comportamento destas estratégias. 
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Figura 5.9: Estratégias Dependentes do Tempo 

Para definir os parâmetros para o próximo período de negociações, tendo em conta os 

resultados obtidos no período anterior, os Agentes Compradores podem utilizar duas 

estratégias complementares também conhecidas como estratégias dependentes do 

comportamento [Viamonte et al., 2002]. Nestas incluímos: 

• Procura Fragmentada (“Fragmented Demand - FD"); 

• “Goal Directed Modificada para os Compradores (“Modified Goal Directed for Buyers 

– MGDB”). 

A disponibilidade de estratégias dependentes do comportamento para Agentes 

Compradores é uma característica inovadora num modelo para um Mercado Electrónico. 

A maioria das aplicações existentes para Mercados Electrónicos, que recorrem à 

tecnologia dos Agentes de software, não dispõe desta facilidade, concentrando a sua 

investigação no desenvolvimento de estratégias dependentes do comportamento para 

Agentes Vendedores. 

A estratégia FD ajusta o valor da procura, para cada período de negociação, com o 

objectivo de adquirir o total das unidades requeridas até ao último dia de funcionamento 

do mercado. O propósito desta estratégia é distribuir o valor da procura ao longo do 

funcionamento do mercado com o objectivo de influenciar o valor da procura no mercado. 
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O objectivo subjacente a esta estratégia é satisfazer as necessidades requeridas, mas com 

menos custos para o indivíduo ou organização que delegou esta tarefa ao Agente. 

A procura faseada não é, só por si, uma inovação. A mais valia desta estratégia resulta 

do facto de, utilizando a estratégia FD, os Agentes Compradores disporem de meios que 

lhes permitam implementar uma estratégia de procura faseada com base nos valores 

pretendidos e nos alcançados nos períodos anteriores de negociação.  

Os cálculos associados a esta estratégia são apresentados nas equações (1), (2) e (3). 
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A estratégia MGDB é baseada em dois objectivos consecutivos: comprar todas as 

unidades requeridas de um determinado bem e, ao mesmo tempo, reduzir os gastos. 

O princípio associado a esta estratégia baseia-se na estratégia “Goal Directed” proposta 

para os Agentes Vendedores por Amy Greenwald, Jeffrey Kephart e Gerald Tesauro 

[Greenwald et al., 1999]. 

O princípio subjacente à estratégia MGDB é semelhante ao da estratégia original, com 

as devidas adaptações, visto que, neste caso, se trata de Agentes Compradores. Consiste, 

basicamente, em fazer variar o atributo preço ao longo do funcionamento do mercado, 

tendo em conta os resultados alcançados anteriormente.  

Porém, a estratégia original resultava em largas oscilações no valor do atributo preço, o 

que nos levou, a uma redefinição dos cálculos. 

Os cálculos associados a esta estratégia são apresentados nas equações (4) e (5). 
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Onde β é um factor de escala. 
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Seguindo esta estratégia, os Agentes Compradores vão subir o valor do preço a propor 

no próximo período de negociação, se no período anterior as suas necessidades de 

consumo não foram satisfeitas; e vão diminuir o valor do preço a propor, no próximo 

período de negociações, se no período anterior as suas necessidades de consumo foram 

totalmente satisfeitas. A análise é feita, tendo sempre em conta o limite temporal de que o 

Agente dispõe para alcançar os seus objectivos. 

Algoritmo de Decisão do Agente Comprador 

Cada Agente Comprador representa um indivíduo ou um conjunto de indivíduos e 

pretende obter um bem ou um conjunto de bens. Para cada um, o Agente possui 

informação, na sua base de conhecimento, acerca das suas características e preferências. 

Essa informação está no modelo de bens e no modelo de comportamento do consumidor. 

Os Agentes Compradores analisam as eventuais propostas recebidas dos Agentes 

Vendedores, recorrendo a um algoritmo que, basicamente, procura maximizar o grau de 

satisfação geral de acordo com os requisitos pedidos pelo comprador. 

Dois tipos de propostas podem ser recebidas: propostas para o bem solicitado; ou 

propostas para bens alternativos. 

Os dois tipos de propostas são aceites para análise, por parte dos Agentes 

Compradores, onde os pesos a atribuir às propostas são diferentes, em função do modelo 

de preferências do comprador. 

O algoritmo utilizado, pelos Agentes Compradores, para avaliar as propostas recebidas, 

“Algoritmo Avançado para os Compradores” é composto pelas fases de ordenação, cálculo 

da utilidade e de análise. 

A fase de ordenação consiste em ordenar as propostas recebidas em função do atributo 

preço. 

A fase de cálculo de utilidade consiste em calcular, para cada uma das propostas, o 

valor da função de utilidade, de acordo com a informação do modelo de bens e tendo em 

conta a preferência de risco do Agente. 

A fase de análise é composta pelos seguintes os seguintes passos: 

• A proposta que proporciona a maior utilidade é comparada com os valores que o 

Agente tem para negociar; se o valor da proposta for satisfatório, um pedido de 

compra é efectuado ao Agente Vendedor que ofereceu a proposta e termina a 

negociação; 

• Caso contrário, o Agente verifica de quem foi a melhor proposta recebida;  

• Se foi do Agente Vendedor considerado como o preferido, os valores que o Agente 

Comprador tem para negociar sofrem uma correcção de acordo com o modelo de 
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comportamento do comprador e é calculado novamente o valor da utilidade da 

proposta; 

• Se o novo valor encontrado estiver dentro dos limites que o Agente tem para 

negociar, então um pedido de compra é efectuado e termina a negociação; 

• Caso não se verifiquem as situações anteriores, a melhor proposta é comparada 

com os valores da contra-proposta que o Agente Comprador vai efectuar no 

próximo instante T de negociação para o bem em questão; 

• Se a utilidade for maior para os valores actuais, então a proposta é aceite; 

• Caso contrário, termina a negociação e no próximo instante T recomeça tudo de 

novo. 

Os Agentes Compradores tentam sempre obter a melhor utilidade possível, ainda que o 

valor da procura, para esse período de negociação, não seja totalmente satisfeito pela 

proposta que oferece a melhor utilidade. 

5.6.2 Comportamento do Agente Vendedor 

Cada Agente Vendedor possui informação respeitante ao modelo de bens e informação 

relativa ao modelo de comportamento do vendedor. 

O comportamento do Agente Vendedor é definido no mercado, em termos do seu 

comportamento ao longo do tempo de funcionamento do mercado e, em termos do seu 

comportamento, durante um período de negociação. 

Ao longo do funcionamento do mercado o comportamento colectivo dos Agentes 

Vendedores é definido por quatro variáveis: o tempo de vida do Agente, Agtv
máxD , o valor 

mínimo do preço para cada Bemi, minPVbi , a estratégia do Agente e a preferência de risco. 

O tempo de vida do Agente indica quantos períodos de negociação está o vendedor 

disposto a permanecer no mercado à procura de estabelecer o melhor negócio possível. 

Indirectamente, o tempo de vida dos Agentes Vendedores determina o número de 

vendedores existente em cada período de funcionamento do mercado e consequentemente 

o valor da oferta. 

Os Agentes Vendedores pré-existentes voltam ao mercado, se não transaccionaram a 

sua capacidade total no período anterior de funcionamento e se o seu tempo de vida não 

expirou. 

Para fazer variar o atributo preço durante um período de negociação, os Agentes 

Vendedores utilizam as mesmas estratégias dependentes do tempo que os Agentes 

Compradores (Determinada, Ansiosa, Moderada, Gulosa). 
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Para definir os parâmetros, para o próximo período de negociações, tendo em conta os 

resultados obtidos no período anterior, também conhecidas como estratégias dependentes 

de comportamento, os Agentes Vendedores podem utilizar duas estratégias [Viamonte et 

al., 2002]: 

• “Goal Directed Modificada para os Vendedores” (“Modified Goal Directed for Sellers 

– MGDS”); 

• “Derivative Following Pesada” (“Derivative following – DFWS/P"). 

A estratégia MGDS ajusta o valor do preço a propor em cada período de negociação, 

tendo em conta que o objectivo é vender o valor total do inventário até ao último período 

de negociação em que o Agente vai participar no mercado, ou seja, subindo os preços, 

quando no período anterior o valor das vendas foi superior ao valor estimado para esse 

período e diminuindo os preços, quando o valor das vendas, no período anterior de 

negociação, ficou abaixo do valor estimado. 

O princípio associado a esta estratégia é baseado na estratégia “Goal Directed”, 

proposta por Amy Greenwald, Jeffrey Kephart e Gerald Tesauro [Greenwald et al., 1999]. 

O princípio da estratégia MGDS é o mesmo da estratégia original, que é fazer variar o 

atributo preço ao longo do funcionamento do mercado, tendo em conta os resultados 

alcançados nos períodos anteriores. Contudo, na prática, a estratégia original derivava em 

largas oscilações no valor do atributo preço, quer quando o valor das unidades 

transaccionadas era amplamente ultrapassado, quer quando o valor das unidades 

transaccionadas ficava muito aquém do valor considerado como o ideal, originando assim 

uma grande flutuação positiva ou negativa, no valor do atributo preço, com evidentes 

consequências nos eventuais ganhos a adquirir pelo Agente. 

Os cálculos associados à estratégia MGDS são apresentados nas equações (6), (7) e (8). 

 

i
i

i

1n
in

ii1i *
)(

* Factor
Oferta

OfertaendidasUnidades_V
PreçoPreçoPreço

∑
=

+

−

+=    (6) 














=

Agt
máx

i
D

*i
lOfertaTota

Oferta       (7) 

10
)iD(*

D
i =β

−β
= onde         Factor      (8) 

 

Onde β é um factor de escala. 

Seguindo esta estratégia, os Agentes Vendedores vão diminuir o valor do preço a 

propor para o próximo período de negociação se no período anterior a sua capacidade não 
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foi totalmente transaccionada (capacidade prevista para o período); e vão aumentar o 

valor do preço a propor para o próximo período de negociações se no período anterior a 

sua capacidade foi totalmente transaccionada (capacidade prevista para o período). As 

oscilações, a efectuar nos preços, são suaves e graduais ao longo do tempo de vida do 

Agente. 

A estratégia “Derivative Following Pesada” pode ser pesada pela preferência dos 

compradores, DFWS (“Derivative Following Weighted by Seller Satisfaction”) ou pelo valor 

estimado para a procura, DFWPD (“Derivative Following Weighted by Previewed Demand”). 

O princípio associado a esta estratégia é semelhante ao da estratégia “Derivative 

Following” proposta por Amy Greenwald, Jeffrey Kephart e Gerald Tesauro [Greenwald et 

al., 1999], ajustar o valor do preço a propor para o próximo período de negociação com 

base nos resultados alcançados no período anterior. 

Contudo, a grande diferença da estratégia Derivative Following Pesada reside no facto 

desta estratégia entrar em linha de conta, não só com os resultados observados em 

períodos anteriores de negociação, no que respeita aos valores transaccionados, mas 

também pesar os cálculos com base em conhecimento que o Agente possui no seu módulo 

de conhecimento. Tal conhecimento inclui informação privada, resultante das análises 

efectuadas pelo Agente no decurso de funcionamento do mercado e informação pública, 

obtida através da requisição dos serviços do Agente Conhecimento de Mercado. 

A análise a fazer para encontrar o valor do atributo preço a propor para o próximo 

período de negociação, não é apenas feita com base no que se estimava vender e no que 

realmente foi vendido, mas sim, com base no valor da procura ou no valor da 

percentagem de compradores que se estima como sendo “fiéis” ao vendedor que o Agente 

representa. Permitindo efectuar alterações no preço que vão de acordo com a lealdade dos 

compradores e de acordo com a procura esperada para um determinado bem. 

Os Agentes Vendedores podem obter estes valores no seu módulo de conhecimento e/ 

ou através da requisição dos serviços do Agente Conhecimento de Mercado. 

Os cálculos associados a esta estratégia são apresentados nas equações (9), (10) e (11). 
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Onde α é um factor de escala e β um offset. 
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Algoritmo de Decisão do Agente Vendedor 

Um Agente Vendedor representa um indivíduo ou conjunto de indivíduos com 

determinas características e que pretendem transaccionar um conjunto de bens. 

Na sua base de conhecimento, o Agente possui informação acerca do modelo de bens e 

informação sobre o modelo de comportamento de quem representa. 

Os Agentes Vendedores vão analisar os pedidos de propostas recebidas, por parte dos 

Agentes Compradores, e formular as respectivas propostas. 

Dois tipos de propostas podem ser elaboradas: uma proposta para o bem solicitado, 

caso o Agente possua, em carteira, unidades disponíveis do bem solicitado ou uma 

proposta para um bem relacionado, caso o Agente não disponha em carteira o bem 

solicitado. 

O algoritmo utilizado pelos Agentes Vendedores para elaborar as propostas, “Algoritmo 

Avançado para os Vendedores” segue os seguintes passos: 

O primeiro passo é verificar se o bem solicitado consta da carteira de bens: 

• Se sim, então o algoritmo passa directamente para a fase de elaboração da 

proposta, denominada de “fase de formulação”; 

• Se não, o algoritmo passa para a fase de procura de bens relacionados, 

denominada de “fase de descoberta”; e no caso da descoberta ser bem sucedida, 

segue para a fase de formulação. 

Com a fase de descoberta procura-se obter conhecimento acerca de bens que possam 

ser considerados como bens relacionados. 

O Agente Vendedor vai solicitar ao Agente Conhecimento de Mercado os seus serviços, 

requisitando um pedido de informação acerca de eventuais bens relacionados com o bem 

solicitado. Para tal é elaborado um pedido de informação do tipo Relação_Bens. 

Este pedido é enviado para o Agente Mercado que se responsabiliza por o redireccionar 

para o Agente Conhecimento de Mercado. 

Uma vez obtida resposta a este pedido, o Agente Vendedor vai analisar a lista dos bens 

relacionados. A lista fornecida vem seriada em função do grau de associação entre os 

bens. 

Faz parte da fase de descoberta a selecção do bem a propor e que segue os seguintes 

passos: 

• Verificação da disponibilidade em carteira das sugestões feitas; 

• Elaboração da lista das possibilidades, respeitando a ordem da sugestão feita pelo 

Agente Conhecimento de Mercado; 
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• Cálculo, para cada uma das possibilidades, do respectivo valor da função de 

utilidade geral, segundo a preferência de risco e objectivos de negócio do indivíduo 

ou organização que o Agente representa (os cálculos associados a este processos 

serão apresentados na secção seguinte, deste capítulo); 

• O bem relacionado que oferece a maior utilidade é o seleccionado para elaborar 

uma proposta, passando o algoritmo para a fase da formulação. 

Na fase de formulação, é elaborada uma proposta de acordo com os valores que o 

Agente tem disponíveis para negociar no instante Τ do período D de negociação. 

O Agente Vendedor actualiza a sua base de conhecimento, adicionando informação 

sobre as propostas elaboradas, propostas aceites e propostas rejeitadas. Esta informação 

vai fazer parte do conhecimento privado do Agente. 

5.7 Caracterização do Risco de Negócio 

Nós incorporamos o conceito de utilidade para modelar a forma como os algoritmos de 

tomada de decisão avaliam os resultados e os objectivos de negócio, de cada um dos 

intervenientes envolvidos. 

A utilidade de um Agente Comprador para as acções de comprar, rejeitar ou formular 

uma contra-proposta varia consoante a preferência de risco da entidade física que o 

Agente representa. De igual forma, a utilidade de um Agente Vendedor para as acções de 

formular uma proposta, formular uma proposta alternativa, vender ou rejeitar também 

varia consoante os objectivos de negócio e a preferência de risco da entidade física que o 

Agente Vendedor representa. 

A preferência de risco de um Agente pode ser classificada em Risco_Indisposto, 

Risco_Indiferente ou Risco_Procura, o que se vai traduzir em diferentes comportamentos 

durante o processo de negociação [Viamonte et al., 2003a]. 

A preferência de risco é modelada através de uma função de utilidade multi-objectivo 

do tipo von Neumann-Morgenstern [Von Neumann e Morgenstern, 1947]. 

Cada Agente possui um conjunto de objectivos de negócio, ObjNegocio={i1, i2, …, in} que 

caracterizam o indivíduo ou organização que representam e constam do modelo de 

comportamento do Agente. 

Diferentes Agentes podem possuir diferentes objectivos de negócio, o que também 

conduz a diferentes comportamentos na forma como as estratégias de negócio serão 

conduzidas. Por exemplo, um Agente Vendedor pode possuir um único objectivo de 

negócio, minimizar o valor do inventário, enquanto que um outro Agente Vendedor pode 
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possuir, também, um único objectivo de negócio, mas o de maximizar os lucros. Tal facto 

pode conduzir à elaboração de diferentes propostas como resposta a um anúncio de uma 

determinada necessidade, por parte de um Agente Comprador. 

Por outro lado, os diferentes objectivos de negócio de um Agente Vendedor podem ser 

incompatíveis, uma vez que a concretização de um objectivo pode conduzir à 

impossibilidade de alcançar os outros. 

A preferência de risco de um Agente Comprador irá afectar o valor da função de 

utilidade, que é calculada por esse Agente para cada uma das propostas recebidas, 

originando diferentes comportamentos. Por exemplo, um Agente do tipo Risco_Procura, 

normalmente tenta contra-propor uma oferta em vez de aceitar a melhor proposta 

recebida, enquanto que um Agente do tipo Risco_Indisposto, normalmente opta por 

aceitar a melhor proposta recebida com o receio de perder essa oportunidade de negócio. 

Cada objectivo de um Agente é representado por um valor mínimo esperado, Xmin, um 

valor máximo esperado, Xmáx , e pela preferência de risco do Agente, RP. 

A função de utilidade geral FUG é obtida através do cálculo da soma dos valores das 

funções de utilidade individuais para cada um dos objectivos EU pesadas por um factor 

de escala K, equação (12). 

∑=
i

ii EU*KFUG      (12) 

O cálculo de uma função de utilidade crescente para um único objectivo é obtido 

através das equações (13) e (14). 
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O cálculo de uma função de utilidade decrescente para um único objectivo é obtido 

através das equações (15) e (16). 
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5.8 Descoberta de Conhecimento 

Um Mercado Electrónico assenta, geralmente, num sistema aberto, onde os 

participantes estão em permanente movimento, entrando e saindo livremente do mercado. 

O facto de o mercado ser aberto leva a que a informação no mercado possa ser extensa, 

assim como o número de participantes possa ser ilimitado e com características muito 

diferentes. 

Devido a estes factos, facilmente se depreende que a procura em Mercados 

Electrónicos seja diversa, quer no que respeita, ao tipo de bens requeridos, quantidades 

solicitadas e valor que cada entidade atribui ao bem a transaccionar. 

Uma outra característica, não menos importante, é o facto de existirem compradores 

dispostos a adquirir sempre uma determinada categoria de produtos. 

Os Mercados Electrónicos possuem facilidades, no que se refere à segmentação dos 

consumidores, através do acesso a informação relativa às características dos 

compradores, informação referente a anteriores transacções, assim como informação 

relativa às características das diversas entidades presentes num Mercado Electrónico. 

Um vendedor que tenha facilidade em aceder a informação acerca do perfil dos 

compradores está numa posição que lhe permite propor um produto dentro de um 

determinado segmento e que irá ao encontro das preferências do utilizador. 

Infelizmente, lidamos com um grande volume de informação, o que requer a utilização 

de formas eficientes, para extrair conhecimento útil para apoiar à decisão. 

Por outro lado, é do conhecimento geral que as técnicas de Descoberta de 

Conhecimento podem oferecer conhecimento útil, válido e novo sobre o comportamento 

dos consumidores, através da análise de dados anteriores, permitindo melhorar a 

eficiência e a qualidade da tomada de decisão dos Agentes. 

O conceito de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados refere-se ao processo 

completo de descoberta de conhecimento útil, a partir dos dados disponíveis. Este é um 

processo longo e pode ser dividido em várias etapas, e que por ser complexo ainda não é 

totalmente automático. É um processo interactivo e iterativo, porque envolve várias fases 

em que o utilizador deve tomar decisões, que podem conduzir ao avanço para a fase 

seguinte, ou à repetição de determinadas etapas. 

A figura seguinte, figura 5.10 pretende mostrar de, uma forma simplificada, as fases 

que compõem este processo. 
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Figura 5.10: Fases do Processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados [Fayyad 
et al., 1996] 

O Data Mining é um dos passos que constituem este processo e diz respeito à 

aplicação de algoritmos específicos, para a descoberta de padrões e criação de modelos de 

dados. As ferramentas de Data Mining permitem que a exploração tome um carácter 

semi-autónomo, na descoberta de conhecimento, através da aplicação de algoritmos de 

Data Mining. A aplicação destes algoritmos tem por objectivo procurar relações 

interessantes, não triviais, implícitas e previamente desconhecidas em grandes volumes 

de dados. 

No âmbito desta tese, o trabalho desenvolvido pretende identificar e aplicar um 

conjunto de algoritmos de Data Mining para gerar novo conhecimento, conhecimento de 

mercado, que vai estar disponível para apoiar o comportamento estratégico dos diferentes 

Agentes a negociar no Mercado Electrónico (fase ix da proposta MoDeMEAS) [Viamonte et 

al., 2001b] [Viamonte et al., 2004b] [Viamonte et al., 2004c]. 

Neste trabalho, não iremos detalhar a forma como são feitas as fases de 

armazenamento de dados, preparação dos mesmos, selecção das amostras para efectuar 

a mineração, assim como, o processo de correcção e preparação das mesmas para serem 

processadas pelos algoritmos de Data Mining. Um bom estudo destas fases pode ser 

encontrado em [Rodrigues, 2000]. 

E, porque apenas pretendemos aplicar um conjunto de algoritmos de Data Mining para 

gerar novo conhecimento de mercado, vamos assumir que todo o restante processamento 

está assegurado. Pretendemos apenas focalizar a nossa atenção nas fases que 
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correspondem à escolha das operações de Data Mining, selecção dos respectivos 

algoritmos a utilizar e consolidação do conhecimento descoberto. 

A figura seguinte, figura 5.11 (adaptada de [Viamonte et al., 2001b]) ilustra o processo 

de Descoberta de Conhecimento efectuado no nosso modelo para um Mercado 

Electrónico. 

Necessidades
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Características dos bens

Perfil dos compr ador es
Características dos
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de
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Figura 5.11: Descoberta de Conhecimento no Mercado Electrónico 

A informação sobre os Agentes intervenientes no Mercado Electrónico, tal como, 

características, necessidades, capacidades, assim como informação acerca dos contractos 

bilaterais estabelecidos é armazenada num repositório de dados, da responsabilidade do 

Mercado Electrónico, o que disponibiliza uma fonte rica de dados para aplicar um 

conjunto de algoritmos de Data Mining que levam a cabo operações de extracção de 

conhecimento. Com este conhecimento pretende-se “personalizar” as ofertas por parte dos 

Agentes Vendedores de forma a ir de encontro às necessidades individuais dos Agentes 

Compradores. 

A escolha das operações de Data Mining a efectuar é feita de acordo com o objectivo de 

negócio dos Agentes. Estas podem corresponder a operações de segmentação, 

classificação e associação. Nas secções seguintes, será dada uma explicação detalhada 

sobre o objectivo de cada uma destas operações, assim como será descrito qual o 

conhecimento gerado. No capítulo seguinte, capítulo 6 (ISEM: Descrição e Avaliação) serão 

apresentados os algoritmos de Data Mining utilizados no sistema ISEM para levar a cabo 

estas operações. 
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5.8.1 Operação de Segmentação 

Esta operação tem por objectivo separar um conjunto de dados em subgrupos ou 

classes com interesse e significado. 

Os algoritmos, para efectuar a segmentação ou clustering, produzem um esquema de 

partição que divide o conjunto de dados em classes (partes) [Fisher, 1987]. Todos os 

membros de cada classe partilham características comuns. 

Esta técnica deve ser usada, quando se pretende descobrir nos dados grupos 

semelhantes de registos que partilham propriedades comuns, sem quaisquer pré-

condições acerca do que se possa entender por similaridade. 

Os resultados da segmentação podem ser usados de duas formas: 

• Para sumariar o conteúdo de cada segmento da base de dados, considerando 

apenas as características mais relevantes de cada cluster e não de todos os seus 

registos; 

• Como preparação de dados para outros métodos de Data Mining, por exemplo, 

produção de regras de classificação de cada um dos clusters descobertos. 

A segmentação é normalmente realizada através de técnicas estatísticas, tais como, o 

algoritmo k-means [Titterington et al., 1985], ou através de redes neuronais [Jain e 

Dubes, 1988]. Independentemente do método usado, a operação básica é a mesma, ou 

seja, cada registo é comparado com o conjunto de clusters já existentes, os quais são 

definidos pelo seu centro. O registo é atribuído ao cluster que estiver mais próximo, ou 

seja, aquele para o qual a distância ao seu centro for menor. A atribuição de um novo 

registo a um cluster altera o valor do centro que define esse cluster, e daí que estes 

tenham de ser recalculados, podendo mesmo originar novos clusters. Múltiplos passos 

são feitos através do conjunto de dados para que os registos sejam reatribuídos e para 

que os centros dos clusters sejam ajustados, até que uma solução óptima seja 

encontrada. 

Exemplo de aplicação de agrupamentos no domínio da descoberta de conhecimento é a 

descoberta de populações homogéneas de consumidores. Estas técnicas podem também 

ser usadas para definir grupos de clientes mais propensos a responder a determinadas 

campanhas, como por exemplo, campanhas de promoções [Rodrigues et al., 1999]. 

Pretende-se facultar aos Agentes Vendedores informação que lhes permita desenvolver 

estratégias de negócio direccionadas para determinados segmentos de consumidores. 

Para tal é necessário efectuar uma análise sistemática aos dados referentes ao 

comportamento dos consumidores. 
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5.8.2 Operação de Classificação 

A classificação é uma função de aprendizagem que classifica os dados de acordo com 

um número específico de características. O seu objectivo é construir modelos de 

classificação, que, quando aplicados a novos registos não classificados, podem prever, 

automaticamente, a classe a que pertencem. Os modelos de classificação são usados 

principalmente na construção de modelos de previsão. 

A operação de classificação é uma aprendizagem direccionada, ou seja, os algoritmos 

são previamente treinados com um conjunto de casos. O objectivo desta operação é usar o 

conteúdo da base de dados, que reflecte dados históricos e, automaticamente, gerar um 

modelo através do qual seja possível classificar comportamentos futuros do negócio em 

estudo. Com esta operação é possível obter informação mais relevante acerca de cada um 

dos segmentos encontrados com a aplicação da operação de segmentação. 

Pretende-se analisar os segmentos previamente obtidos e obter descrições dos mesmos, 

com base no conjunto de atributos coleccionados no conhecimento existente acerca das 

características dos diferentes Agentes a operar no Mercado Electrónico, o que vai permitir 

obter um conjunto de modelos que vão ser adicionados ao conhecimento de mercado. 

Estes modelos são transferidos para a base de conhecimento do Agente Conhecimento de 

Mercado e oferecem preciosa informação de mercado, tal como, vendedores preferidos, 

marcas de produtos preferidas, produtos mais procurados, valores de referência para 

preços e valores de procura por produto; o que constitui informação primordial para 

apoiar o comportamento estratégico dos Agentes a operar no Mercado Electrónico. 

Agentes Vendedores que pretendam aceder a este tipo de conhecimento devem 

requisitar os serviços do Agente Conhecimento de Mercado.  

5.8.3 Operação de Associação 

Com esta operação de Data Mining procura-se estabelecer relações entre os dados. 

Esta operação foi introduzida por Agrawal para gerar regras de associação em dados 

recolhidos nas caixas dos supermercados [Agrawal et al., 1996]. São várias as suas 

aplicações, nomeadamente, para prever que produtos são vendidos conjuntamente 

[Rodrigues et al., 1998a], e para traçar perfis de consumidores [Rodrigues et al., 1998b], 

entre outras. 

Esta operação é, sobretudo, um exercício de processamento massivo de dados e daí 

que envolva técnicas estatísticas que são usadas não só, para optimizar o processo de 

análise, mas também para determinar os níveis de confiança e de suporte das regras 

geradas. 
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A aplicação de um algoritmo para a descoberta de regras de associação consiste na 

descoberta de relações nas transacções e podem ser definidas do seguinte modo:  

Dada uma base de dados de transacções, em que cada transacção representa um 

conjunto de itens, o algoritmo deve gerar todas as associações para as quais a presença 

de um ou vários itens x, específicos numa transacção, implique a presença de outros 

itens y. 

A regra de associação yx ⇒ verificar-se-á para um nível de confiança e de suporte 

maior ou igual que um mínimo ( )minc e ( )mins  pré-especificado, onde: 

• O nível de confiança mede a frequência com que os itens são encontrados juntos 

num determinado conjunto; 

• O nível de suporte significa o número de transacções que contêm um determinado 

conjunto de itens. 

A informação referente aos vários contractos bilaterais estabelecidos entre os diferentes 

Agentes a interagir é manipulada, no sentido de criar registos com informação acerca dos 

bens adquiridos e informação sobre o comportamento dos Agentes Compradores. 

O Agente Conhecimento de Mercado passa a dispor, na sua base de conhecimento, de 

informação sobre eventuais relações de associação entre diferentes bens adquiridos pelos 

consumidores, assim como, de informação referente aos perfis dos consumidores, 

nomeadamente, no que diz respeito aos perfis de consumidores com determinadas 

tendências de consumo. É possível obter conhecimento revelador de associações, tais 

como, associações entre preços, estilos, etc. 

5.8.4 Consolidação do Conhecimento Descoberto 

Os Agentes do tipo público autorizam o Agente Mercado a disponibilizar os seus dados 

para aplicar ferramentas de Descoberta de Conhecimento, sendo também estes os 

Agentes que podem beneficiar do novo conhecimento encontrado. 

A fase de consolidação do conhecimento descoberto corresponde ao processo de 

incorporação do conhecimento obtido no sistema. No nosso Modelo, o novo conhecimento, 

como já referido, é introduzido e disponibilizado no Mercado Electrónico através do Agente 

Conhecimento de Mercado, podendo ser obtido através da requisição dos serviços 

disponibilizados por este Agente. 

Um Agente que pretenda obter informações para apoiar o seu comportamento 

estratégico envia uma mensagem pedido de informação ao Agente Conhecimento de 

Mercado. 
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O formato das mensagens a enviar será de acordo com o tipo de informação que se 

pretende obter. 

O formato da mensagem, para requisitar informação sobre bens que estejam 

eventualmente relacionados, obedece à seguinte estrutura: 

{ }ValAttrBemInfTipoInformaçãoPedido i ,,,__ = , onde 

1. Tipo_Inf, é o identificador da informação requerida, neste caso Relação_Bens.  

2. Bemi, é o identificador do bem. 

3. Attr, é o conjunto de identificadores de atributos do bem. 

4. Val é o conjunto de valores para os atributos. 

O formato da mensagem, para requisitar informação sobre relações entre preços de 

bens relacionados, obedece à seguinte estrutura: 

{ }ValAttrBemInfTipoInformaçãoPedido i ,,,__ = , onde 

1. Tipo_Inf, é o identificador da informação requerida, neste caso a relação entre 

preços, Relação_Preço. 

2. Bemi, é o identificador do bem. 

3. Attr, é o conjunto de identificadores de atributos do bem. 

4. Val é o conjunto de valores para os atributos. 

O formato da mensagem, para requisitar informação sobre o perfil de determinado 

consumidor, obedece à seguinte estrutura: 

{ }ValAttrBemInfTipoInformaçãoPedido i ,,,__ = , onde 

1. Tipo_Inf, é o identificador da informação requerida, neste caso perfil do 

consumidor, Perfil_Consumidor. 

2. Bemi, é o identificador do bem. 

3. Attr, é o conjunto de identificadores de atributos do bem. 

4. Val é o conjunto de valores para os atributos. 

Pretende-se obter informação sobre o perfil do consumidor em função do tipo de bem 

solicitado. 

É possível ainda obter mais informações, como por exemplo, valor da procura por 

produto, vendedores preferidos e marcas preferidas. 

 O formato para requisitar este tipo de informação obedece à seguinte estrutura: 

{ }InfTipoInformaçãoPedido __ = , onde 



Modelo Multi-Agente para um Mercado Electrónico: Especificação 

134 

1. Tipo_Inf, é o identificador da informação requerida, podendo assumir os 

seguintes valores: 

  Vendedores_preferidos, Marcas_preferidas, Produtos_procura,   

  Preços_referência. 

A base de conhecimento de um Agente Conhecimento de Mercado contém um conjunto 

de axiomas, dados em termos da extensão de predicados com o mesmo nome e que 

obedecem ao formato da estrutura acima apresentada. 

5.9 Conclusões 

Neste capítulo, apresentou-se uma proposta para um Mercado Electrónico de nova 

geração, utilizando uma abordagem Multi-Agente, onde se definiu um modelo para um 

mercado que se assume como a figura que possibilita a realização de uma transacção 

através de uma negociação. 

Após a análise das funções, a serem asseguradas pelo Mercado Electrónico, foram 

identificadas as diferentes entidades que vão interagir com vista a efectuarem negócios, 

assim como, determinados os relacionamentos básicos, que entre elas, se podem 

estabelecer. 

Foi, ainda, apresentada a arquitectura dos Agentes que vão representar as entidades 

intervenientes, a ontologia adoptada e o processo de aquisição de conhecimento. 

Para que o sistema actue, e no caso particular dos Mercados Electrónicos, permitir o 

estabelecimento de transacções comerciais, é necessário que possua informação. A posse 

de informação é determinada, de alguma forma, por mecanismos de armazenamento, o 

que pressupõe a sua representação interna. 

No nosso caso, e em particular, o processo de aquisição de conhecimento pretende 

munir os Agentes Vendedores e Compradores de informação acerca dos bens que vão ser 

alvo de negociações, assim como, de informação acerca das características de quem 

representam. 

O processo de aquisição de conhecimento foi, aqui, definido e estruturado como o 

processo que assegura a representação interna nas bases de conhecimento dos Agentes 

do modelo de bens e do modelo de comportamento do Agente. O modelo de bens pretende 

munir os Agentes de informação, acerca dos bens a transaccionar, nomeadamente, no 

que respeita às suas características e o modelo de comportamento procura munir os 

Agentes de informação, acerca das características, perfil e preferências dos utilizadores 

que representam. 
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Foi também apresentado o protocolo de negociação, por nós especificado, onde são 

estabelecidos os regulamentos que vão guiar as interacções entre os participantes. Foram 

também apresentadas as estratégias de negociação, desenvolvidas para os Agentes 

Compradores e para os Agentes Vendedores, assim como os algoritmos desenvolvidos 

para suportar o comportamento estratégico dos Agentes e a tomada de decisão. 

Neste capítulo foi, ainda, usado o  conceito de conhecimento de mercado, como uma 

peça chave a incorporar no Mercado Electrónico e que apoia o comportamento estratégico 

dos diferentes Agentes. Por comportamento estratégico considera-se as acções e decisões 

envolvidas no acto de comprar bens, segundo o modelo do Comportamento do 

Consumidor, descrito no capítulo anterior. 

Na parte final do capítulo, descrevemos as operações e algoritmos de Data Mining, 

utilizados no nosso mercado para descobrir novo conhecimento. Foi também explicitada a 

forma como se processa a fase de consolidação do conhecimento descoberto no Mercado 

Electrónico. 
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  Capítulo 6 

ISEM: Descrição e Avaliação 

No capítulo anterior foi proposto um Modelo Multi-Agente para um Mercado 

Electrónico, MoDeMEAS, de acordo com o que foi estipulado no capítulo 2 sobre as 

aplicações para Comércio Electrónico do futuro. Partindo do conceito de Agente e 

sistemas Multi-Agente, referidos no capítulo 3, cada entidade presente no Mercado 

Electrónico é representada por um Agente de software. Deste modo, cada entidade da 

Arquitectura proposta é caracterizada em termos de objectivos, ciclo de vida e base de 

conhecimento. E porque os desafios que se colocam em aplicações de Comércio 

Electrónico, onde Agentes de software representam compradores e vendedores, referidos 

no capítulo 4, passam pela capacidade de interacção e aprendizagem do perfil dos 

utilizadores que representam, foi especificado um protocolo de negociação, um conjunto 

de estratégias de negociação e um processo de descoberta de conhecimento. Completada 

a especificação do sistema, será então, neste capítulo, apresentado e exemplificado o uso 

do sistema desenvolvido, o ISEM (“Intelligent System for Electronic MarketPlaces”). 
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6.1  Introdução 

As necessidades actuais dos Mercados Electrónicos obrigam ao aparecimento de 

entidades mais sofisticadas, capazes de exibir novas formas de comportamento. O 

objectivo primário de qualquer entidade a interagir num Mercado Electrónico é, sem 

dúvida, a maximização da sua utilidade. 

Com a crescente competitividade dos mercados, os vendedores procuram estar numa 

posição que lhes permita oferecer aos seus clientes os bens que satisfaçam as suas 

necessidades e de acordo com o seu perfil. Por outro lado, os compradores apresentam-se 

cada vez mais exigentes e específicos. 

Por tudo que foi exposto ao longo desta dissertação, torna-se necessário encontrar 

novas metodologias capazes de dar resposta aos novos desafios que se colocam. 

O sistema ISEM foi desenvolvido com o intuito de modelar as interacções entre as 

diferentes entidades presentes num Mercado Electrónico, nomeadamente as entidades 

que vão representar vendedores e compradores. Com este sistema, pretende-se sustentar 

os conceitos e as arquitecturas propostas nesta tese. 

O objectivo é simular um Mercado Electrónico, onde o tipo de comércio é do tipo 

“Empresa com Consumidor”. Os vendedores e os compradores vão interagir com vista a 

efectuarem o melhor negócio possível. 

Pretendemos simular um mercado competitivo, onde os compradores, tipicamente, 

escolhem o vendedor que disponibiliza o produto pretendido (e da qualidade pretendida) 

ao mais baixo preço. 

O sistema ISEM modela as quatro primeiras fases do Modelo do Comportamento do 

Consumidor: Identificação das Necessidades, Procura de Produtos, Procura de 

Vendedores e Negociação, e para tal, o Mercado Electrónico deve, ainda, assegurar as 

seguintes funções principais: permitir o encontro entre os diferentes intervenientes, 

facilitar a troca de informação e bens e fornecer uma infra-estrutura institucional que 

estabeleça as regras de comportamento e de negócio. Sendo assim, foi implementada uma 

ontologia e especificado um protocolo de negociação para contractos bilaterais. 

Os vendedores e os compradores têm objectivos e comportamentos próprios e são 

entidades independentes, pelo que o uso da metodologia Multi-Agente é adequado na 

arquitectura do sistema. As diferentes entidades são representadas no sistema por 

Agentes que as modelam. Os diferentes Agentes encontram-se em um local de mercado 

específico, onde cooperam com o objectivo de fornecer/obter determinados bens, 

mantendo objectivos e preferências próprias. 
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As secções seguintes descrevem, em pormenor, as características do sistema ISEM, 

assim como, as características dos diferentes Agentes implementados no sistema. 

Serão ainda apresentados alguns exemplos que permitem avaliar o desempenho do 

sistema, procurando ilustrar as ideias adoptadas na metodologia proposta nesta tese e, 

em simultâneo, avaliar o comportamento dos diferentes Agentes, assim como das várias 

estratégias de negociação propostas.  

6.2 A Arquitectura do Sistema ISEM 

O sistema ISEM foi desenvolvido com o intuito de modelar as interacções entre 

diferentes entidades, denominadas de vendedores e compradores. 

O objectivo é seleccionar, de entre as várias entidades, as mais promissoras para a 

satisfação de uma necessidade específica de um determinado comprador. 

Os vendedores e compradores serão representados no sistema por Agentes – Agentes 

Vendedores ( Agtv ) e Agentes Compradores ( Agtc ). 

E porque o que está em causa é a transacção de bens, os bens a negociar são descritos 

segundo uma ontologia (Ont) que deve ser conhecida e entendida por todos os 

participantes. 

O sistema ISEM inclui um Agente denominado de Agente Mercado ( MAgt ), responsável 

pela construção e manutenção da ontologia do domínio. Este Agente faculta a informação 

relativa a essa mesma ontologia aos outros Agentes. O Agente Mercado ( MAgt ) é também 

responsável pelo registo de todos os Agentes que pretendam operar no Mercado 

Electrónico e pela identificação e estabelecimento de contactos iniciais, entre os múltiplos 

Agentes do sistema que possam ter interesses relacionados. 

Pretende-se facultar às diversas entidades envolvidas um conjunto de “conhecimento 

de mercado”, descoberto com recurso a algoritmos de Data Mining. A obtenção desse 

conhecimento é feita através da requisição dos serviços de um Agente denominado de 

Agente Conhecimento de Mercado ( CMAgt ). 

O sistema Multi-Agente é representado por um tuplo OntAgtAgtAgtAgtISEM CMVCM ,,,,= . 

6.2.1 Interacção entre os Agentes 

O Mercado Electrónico é suportado pela plataforma de Sistemas Multi-Agente “Open 

Agent Architecture” (OAA), que é responsável por assegurar os meios necessários para a 
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interacção entre os diferentes Agentes a operar em cada instante no mercado. A 

interacção entre os Agentes é feita através da troca de mensagens. 

A selecção da plataforma OAA prende-se com o facto de esta ter sido desenvolvida com 

o objectivo de suportar a comunicação entre diferentes Agentes em ambientes 

distribuídos, incluindo facilidades específicas para a troca de mensagens 

(envio/recepção). A plataforma OAA é responsável por gerir todo o processo de troca de 

mensagens entre os diversos Agentes a operar no sistema. 

A plataforma OAA não é particularmente, específica para desenvolver aplicações de 

simulação, originando a necessidade de introduzir mecanismos de controlo de tempo. 

Para tal, foi introduzida uma nova entidade, a entidade relógio. 

A entidade relógio é responsável por implementar e controlar o mecanismo de evolução 

temporal da simulação. A função desta entidade é informar o Agente Mercado do instante 

de tempo no qual se encontra a simulação. Fornece informação sobre o início e fim de um 

período de negociação, assim como, do valor temporal de cada um dos instantes que 

compõem um período de negociação. A entidade relógio faz parte integrante do Mercado 

Electrónico e fornece as seguintes informações: 

{ }periodoperiodoInfo =_ , onde { }nDperiodo ,..,2,1=∈  

{ }instanteinstanteInfo =_ , onde { }mT instante ,...,1,0=∈  

O componente central da plataforma OAA é a aplicação Facilitador. Qualquer Agente 

presente no sistema é obrigado a registar-se nesta aplicação. 

O Facilitador armazena a informação relativa a todos os Agentes do sistema, incluindo 

a sua identidade e localização. Trata-se de um Agente especial que coordena a 

comunidade de Agentes, a operar na plataforma OAA. 

O Facilitador é responsável por toda a gestão da comunicação do sistema distribuído, 

incluindo as funções de: 

• Colocar em contacto os Agentes que pretendam comunicar entre si, através do 

envio dos seus endereços (máquina e porto); 

•  Reencaminhar mensagens, através do envio a um Agente receptor da 

mensagem originária de um Agente emissor. 

O Facilitador é, ainda, utilizado para armazenar dados globais do sistema que podem 

ser usados para posteriores análises, ou pelos outros Agentes presentes no sistema, ou 

por uma aplicação específica. Esta facilidade permite adoptar um estilo de interacção 

igual ao existente nos sistemas baseados em Quadros Negros. 
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No sistema ISEM, a aplicação Facilitador foi modificada e estendida de modo a permitir 

responder a questões relacionadas com o cenário agora existente, um Mercado 

Electrónico. 

O Facilitador passou a incluir as seguintes funções adicionais: 

• Construção e manutenção da ontologia do domínio; 

• Registo das necessidades dos Agentes Compradores; 

• Registo das capacidades dos Agentes Vendedores; 

• Registo dos serviços fornecidos pelo Agente Conhecimento de Mercado; 

• Envio dos pedidos dos Agentes Compradores aos Agentes Vendedores; 

• Envio dos pedidos dos Agentes Vendedores e Compradores ao Agente 

Conhecimento de Mercado. 

No sistema ISEM o Agente Facilitador é denominado de Agente Mercado ( MAgt ), uma 

vez que ele desempenha todas as funções especificadas no capítulo 5 (Modelo Multi-

Agente para um Mercado Electrónico: Especificação). A figura seguinte, figura 6.1, ilustra 

a correspondência. 

Agente Mercado
(Facilitador)

Agente V1

Agente C2Agente V2

Agente V3 Agente C3

Agente C1

Agente Conhecimento de Mercado
 

Figura 6.1: O Mercado Electrónico no Sistema ISEM 

Formato das Mensagens 

A linguagem de comunicação utilizada é a linguagem “Interagent Communication 

Language” (ICL). 

As actividades de cada Agente, assim como as comunicações entre os Agentes, são 

estruturadas à volta da transmissão e manuseamento de eventos escritos na linguagem 

ICL. 
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Cada evento tem um tipo, um conjunto de parâmetros e um conteúdo. Nas 

comunicações entre Agentes, os eventos funcionam como mensagens trocadas entre eles. 

Na regulamentação das actividades de cada Agente, a operar no sistema, os eventos 

podem ser vistos como os objectivos a serem satisfeitos. 

Uma mensagem pode ser dividida em dois níveis: o nível da linguagem de comunicação 

e o nível do conteúdo da mensagem. 

A linguagem ICL inclui uma camada de protocolo de comunicação, cujo papel é similar 

ao da camada de comunicação, disponibilizada pela linguagem KQML e uma camada de 

conteúdo, análoga à providenciada pelo formato KIF. 

A camada de comunicação ICL é definida pelos tipos de eventos, juntamente com a 

lista de parâmetros que lhes estão associados. 

A camada de conteúdo consiste nos objectivos específicos, triggers e os elementos de 

dados que podem ser embebidos com os vários eventos. 

A figura seguinte, figura 6.2, exemplifica um conjunto de mensagens trocadas entre os 

diferentes Agentes a operar no Mercado Electrónico no sistema ISEM. 

 

Figura 6.2: Mensagens Enviadas para o Mercado Electrónico 

6.2.2 Agente Mercado 

O Agente Mercado é o Agente responsável pela criação e manutenção do local de 

mercado, onde os múltiplos Agentes Compradores e Vendedores se encontram e 

interagem. 
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Os Agentes Vendedores publicitam no local de mercado as suas capacidades e os 

Agentes Compradores publicitam as suas necessidades. 

O Agente Mercado estabelece o contacto entre os diferentes Agentes a operar em cada 

instante no Mercado Electrónico. 

Os Agentes Vendedores procuram ser seleccionados para satisfazer as necessidades 

dos Agentes Compradores. Por outro lado, os Agentes Compradores procuram Agentes 

Vendedores capazes de lhes satisfazer as suas necessidades. Mas esta interacção entre os 

diferentes Agentes implica a concordância em uma ontologia descritiva das competências 

em discussão. A construção e publicitação dessa ontologia é da responsabilidade do 

Agente Mercado. Assim, o Agente Mercado possui as seguintes competências principais: 

• Identificação e registo de todos os Agentes a operarem no Mercado Electrónico, 

e estabelecimento do contacto inicial entre eles; 

• A construção da ontologia do mercado e a apresentação dessa mesma ontologia 

a Agentes interessados; 

• Regulador do processo de negociação, assegurando que este funciona de acordo 

com as regras preestabelecidas, o protocolo de negociação. 

Registo dos Agentes 

O Agente Mercado é o único Agente, numa primeira fase, conhecedor da identidade e 

do tipo de cada Agente a operar no Mercado Electrónico. O Agente Mercado funciona 

como uma espécie de “Quadro Negro”, no qual todos os Agentes registam informação 

respeitante à sua identidade, papel a desempenhar e respectivos serviços que estão 

preparados para tratar. Este Agente potencia a interacção entre os diferentes Agentes 

existentes no sistema. 

O formato para o registo segue a estrutura apresentada na secção 5.3.4. 

É com base na informação fornecida, durante a fase do registo, que o Agente Mercado 

estabelece os primeiros contactos entre eventuais parceiros de negócio. A figura seguinte, 

figura 6.3, ilustra este processo. 



ISEM: Descrição e Avaliação 

144 

AgtC1 Procura b

AgtV2 Oferta c, d

AgtV1 Oferta a

AgtC2 Procura c

AgtV2 Oferta c

AgtC1 Procura b
AgtC2 Procura c

AgtC1 Procura b
AgtC2 Procura c

(1)

(5)

(5)

(4)

(3)

(2)

(6)

(7)

AgtV1 Oferta a
(a b)

AgtM

 

Figura 6.3: Registo e Estabelecimento dos Primeiros Contactos 

O Agente Mercado ( MAgt ) recebe informação de todos os Agentes que pretendam operar 

no Mercado Electrónico. O Agente Vendedor 1VAgt  descreve a sua disponibilidade em 

vender o bem a (mensagem 1) e o Agente Vendedor 2VAgt  descreve a sua disponibilidade 

em vender os bens c e d (mensagem 2). O Agente Comprador 1CAgt  anuncia a sua 

necessidade em obter o bem b (mensagem 3) e o Agente Comprador 2CAgt  em obter o bem 

c (mensagem 4). Posteriormente o Agente Mercado ( MAgt ) vai facultar informação sobre a 

identificação e respectivas necessidades dos Agentes Compradores aos Agentes 

Vendedores (mensagem 5). Neste momento cada Agente Vendedor irá efectuar as suas 

propostas e enviá-las directamente para os Agentes Compradores (mensagens 6, 7), 

iniciando-se um processo de negociação. Como se pode verificar na figura, mensagem 7, o 

Agente 1VAgt  propõe ao Agente 1CAgt  o bem a porque este Agente dispõe de conhecimento 

de mercado sobre bens relacionados que o informa de que quem compra o bem b também 

costuma comprar o bem a. 

Os Agentes Vendedores e Compradores negoceiam, segundo o protocolo de negociação 

definido na secção 5.5, no sentido de estabelecerem contractos bilaterais. 

Ontologia dos Bens do Mercado 

A ontologia fornece o vocabulário de representação para um domínio específico. De 

uma ontologia faz parte a representação lexical, sintáctica e semântica dos conceitos do 

domínio em questão. O léxico inclui o vocabulário usado no domínio. Por representação 

sintáctica entende-se a estrutura e decomposição dos termos presentes no vocabulário. 
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Por representação semântica entende-se a manutenção da consistência dos termos 

presentes no vocabulário. 

No sistema ISEM, apenas é incluída a representação sintáctica dos conceitos do 

domínio. 

O Agente Mercado é responsável pela construção e publicitação da ontologia do 

sistema. Os conceitos a representar são as capacidades dos vendedores e que, em 

princípio, correspondem às necessidades dos compradores, onde são designadas por Bem. 

De acordo com o definido na secção 5.3.3, a ontologia Ont apresenta a seguinte 

estrutura para representação das necessidades e competências do mercado: 

• A entidade Bem é identificada por um conjunto de atributos (Attr). 

  { }AttrBem →  

• A entidade  Attr é identificada pelo tipo de valores que assume (inteiro, real, 

string) e pelo domínio de valores passíveis de ocorrer (valores discretos, valores 

contínuos). 

  
DomTipoVal

ValAttr
,

,
=

→
 

6.2.3 Agente Comprador 

O Agente Comprador é responsável pela modelação da entidade física comprador. Este 

Agente é caracterizado em termos dos objectivos, ciclo de vida e base de conhecimento, de 

acordo com o que foi especificado no capítulo 5 (Modelo Multi-Agente para um Mercado 

Electrónico: Especificação). 

O ciclo de vida do Agente encerra quando é atingido o valor definido como limite para o 

Agente operar no mercado. 

Indirectamente, o tempo de vida dos Agentes Compradores determina o número de 

compradores existente em cada período de funcionamento do mercado e, 

consequentemente, o valor da procura. 

Os Agentes Compradores assumem características denominadas de intrínsecas e 

estratégicas. 

As características intrínsecas referem-se ao conhecimento individual que o Agente 

possui acerca da entidade física que representa, nomeadamente, no que respeita ao 

modelo de bens e modelo de comportamento. Estes modelos seguem as estruturas 

definidas na secção 5.4.1. 
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As características estratégicas referem-se às estratégias de negociação, a utilizar pelo 

Agente Comprador durante o tempo de funcionamento do mercado. Os Agentes utilizam 

estratégias dependentes do tempo, durante um período de negociação e estratégias 

dependentes do comportamento entre diferentes períodos de negociação. 

Ao longo do funcionamento do mercado (ao longo dos vários períodos de negociação) os 

Agentes irão adoptar um conjunto de estratégias de negociação que lhes garanta alcançar 

os seus objectivos. 

O Agente Comprador regista-se junto do Agente Mercado indicando os serviços que 

está preparado para executar, originando o envio de uma mensagem do seguinte teor: 

))",_,,,,,(
,_,,,,,

),,_,,,,((".

marcalimitedatareçopquantidadetamanhocorbemcompra
),marcalimitedatareçopquantidadetamanhocoremroposta(bpcontra

marcalimitedataquantidadetamanhocorbemanúncioablesagentsSolvSuper
−

=
 

O Agente Comprador publicita no mercado as suas necessidades, de acordo com a 

ontologia Ont estabelecida. Fornece ainda, informação sobre se autoriza, ou não, a 

divulgação dos seus elementos para posteriores análises. Os Agentes que permitam a 

utilização dos seus dados são os que podem requisitar os serviços do Agente 

Conhecimento de Mercado. 

O Algoritmo seguinte, Algoritmo 6.1, demonstra o funcionamento do Agente 

Comprador. 

Este Agente segue o algoritmo seguinte enquanto estiver activo e a operar no Mercado 

Electrónico. Convém, no entanto, sublinhar que apenas estão referidas as funcionalidades 

necessárias para o Agente operar no Mercado Electrónico, segundo o protocolo de 

negociação vigente e com vista à implementação das quatro primeiras fases do Modelo do 

Comportamento do Consumidor. Nesta implementação são ignorados aspectos de 

segurança, tais como verificação da identidade do emissor da mensagem, admitindo-se 

sempre que a informação é válida e originária de um Agente acreditado para operar no 

Mercado Electrónico. 

( )
def

 compradorfunção =_  

Seja Y a identificação do Agente emissor da mensagem 
Seja M uma mensagem enviada pelo Agente Y 
Seja D o valor do período de negociação 
Seja T  o valor do instante do período D de negociação 
Seja Q o conjunto de bens que constam do modelo de bens do Agente  

Seja R o número de elementos do conjunto Q   
Seja Si o conjunto de valores que o Agente tem para negociar para cada 

 bemi, Qi, do conjunto Q para o instante T do período D de negociação 
Seja K o conjunto de elementos que caracterizam a proposta do Agente Y 
 
início 

enquanto verdadeiro fazer 
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receber_msg(Y, M) 
se M=info_periodo(Y, D ) então 

enquanto R > 0 
act_valores_periodo(Q, D) 
anúncio(Qi, S i) 

fim ciclo 
senão se info_instante (Y, T ) então 

enquanto R > 0 
act_valores_instante(Q, T) 
contra-proposta(Y, Qi, Si) 

fim ciclo 
senão se M=proposta(Y, K) então 

avalia_proposta(Y , M , K) 
senão se M=vende(Y, K) então 

verifica-proposta(vende(Y, M , K)) 
se sucesso (vende(Y, M , K)) então 

compra(Y, M , K ) 
fim se 

fim se 
fim ciclo 

fim 
 

Algoritmo 6.1: Algoritmo de Funcionamento do Agente Comprador 

6.2.4 Agente Vendedor 

O Agente Vendedor é responsável pela modelação da entidade física vendedor. Este 

Agente é caracterizado em termos dos objectivos, ciclo de vida e base de conhecimento, de 

acordo com o que foi especificado no capítulo 5 (Modelo Multi-Agente para um Mercado 

Electrónico: Especificação). 

O ciclo de vida do Agente encerra quando é atingido o valor definido como limite para o 

Agente operar no mercado. O tempo de vida do Agente indica por quantos períodos de 

negociação está o vendedor disposto a permanecer no mercado à procura de estabelecer o 

melhor negócio possível. 

Indirectamente, o tempo de vida dos Agentes Vendedores determina o número de 

vendedores existente no mercado em cada período de negociação e consequentemente o 

valor da oferta. 

Os Agentes Vendedores assumem características denominadas de intrínsecas e de 

estratégicas. 

As características intrínsecas referem-se ao conhecimento individual que cada Agente 

Vendedor possui acerca da entidade física que representa. Nomeadamente, no que 

respeita ao modelo de bens e de comportamento. Estes modelos seguem as estruturas 

definidas na secção 5.4.2. 
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As características estratégicas referem-se às estratégias de negociação a utilizar por 

cada Agente Vendedor durante o tempo de funcionamento do mercado. Os Agentes 

utilizam estratégias dependentes do tempo durante um período de negociação e 

estratégias dependentes do comportamento entre diferentes períodos de negociação. 

Ao longo do funcionamento do mercado (ao longo dos vários períodos de negociação) os 

Agentes irão adoptar um conjunto de estratégias de negociação que lhes garanta alcançar 

os seus objectivos. 

O Agente Vendedor regista-se junto do Agente Mercado indicando os serviços que está 

preparado para executar, originando o envio de uma mensagem do seguinte teor: 

))",,,,,(
),,_,,,,,((".

marcaedata_limitreço,pquantidadetamanhocorbemvende
marcalimitedatapreçoquantidadetamanhocorbempropostaablesagentsSolvSuper =

 

O Agente Vendedor publicita no mercado as suas capacidades, de acordo com a 

ontologia Ont estabelecida. Fornece, ainda, informação sobre se autoriza, ou não, a 

divulgação dos seus elementos para posteriores análises. Os Agentes que permitam a 

utilização dos seus dados são os que podem requisitar os serviços do Agente 

Conhecimento de Mercado. 

O Algoritmo seguinte, Algoritmo 6.2, demonstra o funcionamento do Agente Vendedor. 

Este Agente segue o algoritmo seguinte enquanto estiver activo e a operar no Mercado 

Electrónico. Convém, no entanto, sublinhar que, mais uma vez, apenas estão referidas as 

funcionalidades necessárias para o Agente operar no mercado. 

( )
def

 vendedorfunção =_  

Seja Y a identificação do emissor da mensagem 
Seja M uma mensagem enviada pelo Agente Y 
Seja D o valor do período de negociação 
Seja T  o valor do instante do período D de negociação 
Seja Q o conjunto de bens que constam do modelo de bens do Agente  

Seja R o número de elementos do conjunto Q   
Seja Si o conjunto de valores que o Agente tem para negociar para cada 

 bemi, Qi do conjunto Q para o instante T do período D de negociação 
Seja K o conjunto de elementos que caracterizam o anúncio do Agente Y 
Seja G o conjunto de elementos que caracterizam a contra-proposta do 

 Agente Y 
Seja X o conjunto de elementos que caracterizam o pedido de compra do 

 Agente Y 
 
início 

enquanto verdadeiro fazer 
receber_msg(Y, M) 
se M=info_periodo(Y, D) então 

enquanto R > 0 
act_valores_periodo(Q, D) 

fim ciclo 
senão se info_instante (Y, T) então 
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enquanto R > 0 
act_valores_instante(Q, T) 

fim ciclo 
senão se M=anúncio(Y, K) então 

formula_proposta(Y ,  M , K) 
senão se M=contra-proposta(Y, G) então 

formula_proposta(Y , M , G) 
senão se M=compra(Y, X ) então 

verifica-proposta(compra(Y, M , X )) 
se sucesso (compra (Y, M , X )) então 

vende(Y, M , X ) 
fim se 

fim se 
fim ciclo 

fim 

Algoritmo 6.2: Algoritmo de Funcionamento do Agente Vendedor 

6.2.5 Agente Conhecimento de Mercado 

O Agente Conhecimento de Mercado desempenha o papel de fornecedor de 

conhecimento de mercado. Os serviços prestados por este Agente são cruciais para apoiar 

o comportamento estratégico dos Agentes que modelam as entidades físicas compradores 

e vendedores. 

É através deste Agente que é feita a fase de consolidação do conhecimento descoberto 

através de ferramentas de Descoberta de Conhecimento. 

O Agente Conhecimento de Mercado publicita no mercado os seus serviços. Da 

publicitação faz parte a informação sobre o tipo de conhecimento que este Agente pode 

disponibilizar e segue o formato definido na secção 5.8.4. 

É enviada uma mensagem para o Mercado Electrónico do seguinte teor: 

preço))"tamanho,cor,m,erência(bepreços_ref
factor),tamanho,cor,bem,referidos(produtos_pfactor),rca,feridas(mamarcas_pre

factor),,s(vendedor_preferidovendedorestamanho),cor,bem,o,perfil(tip
,preço_rel)l,tamanho_recor_rel,bem_rel,preço,tamanho,cor,eços(bem,relação_pr

factor),l,tamanho_recor_rel,bem_rel,tamanho,cor,ns(bem,relação_be("ablesagentsSolv.Super =

 

6.2.6 Algoritmo de Negociação 

As negociações bilaterais são o mecanismo de negociação utilizado no sistema ISEM. 

Pretende-se seleccionar os pares de Agentes Vendedores e Compradores entre os quais se 

irão estabelecer acordos. O algoritmo de negociação utilizado é o resultado do processo de 

negociação proposto nesta tese e já descrito na secção 5.5.1. 
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O tempo de funcionamento do mercado é composto por um número de períodos de 

negociação variável, cada período é composto por um intervalo de tempo fixo definido pelo 

Agente Mercado. 

O protocolo da negociação é definido por quatro estados: (i) anúncio; (ii) proposta; (iii) 

contra-proposta; e (iv) compra. A negociação é iniciada pelos Agentes Compradores, 

através do envio para o Mercado Electrónico de pedidos de propostas, anúncios. 

O processo de negociação é composto por múltiplas rondas durante um período de 

negociação. 

Uma ronda de negociação termina, quando é atingida uma de duas situações: 

• Terminou o tempo preestabelecido para o período de negociação; 

• Os Agentes envolvidos, numa negociação, chegaram a acordo.  

Anúncio 

Cada Agente Comprar irá formular um anúncio por cada um dos bens que pretenda 

adquirir e enviar essa informação para o Mercado Electrónico via Agente Mercado. O 

anúncio especifica ainda os valores que o Agente Comprador pretende para os múltiplos 

atributos que compõem o bem em questão. Esse anúncio será enviado, pelo Agente 

Mercado, a todos os Agentes presentes no mercado do tipo Agentes Vendedores e segue o 

seguinte formato: 

   { }ValAttrBemRFPIdAgtIdRFP ,,,,≡ , onde 

→ AgtId é a identificação do Agente que formulou o pedido de uma proposta; 

→ RFPId é a identificação do pedido da proposta; 

→ Bem é o identificador do bem para o qual se está a pedir uma proposta; 

→ Attr é o conjunto de atributos que caracterizam o bem em questão; 

→ Val é o conjunto de valores para os atributos. Cada elemento da lista 

contém a seguinte informação: (Attri, Valori). 

É enviada uma mensagem do seguinte teor: 

),))",_,,,,((".(.. answersparamsmarcalimitedataquantidadetamanhocorbemanúncioiclIclUtilsoaaSolvemyoaaSuper  

Proposta 

Em resposta a um pedido de proposta (anúncio) os Agentes Vendedores formulam as 

suas propostas. As propostas seguem o seguinte formato: 

{ }ValAttrBemRFPIdPPIdAgtIdPP ,,,,,≡ , onde 



ISEM: Descrição e Avaliação 

151 

→ AgtId é a identificação do Agente que formulou a proposta, em resposta a 

um pedido de proposta; 

→ PPId é a identificação da proposta elaborada pelo Agente; 

→ RFPId é a identificação do pedido da proposta que originou esta proposta; 

→ Bem é o identificador do bem para ao qual se refere esta proposta; 

→ Attr é o conjunto de atributos que caracterizam o Bem em questão; 

→ Val é o conjunto de valores que caracterizam os atributos da proposta, 

→ Cada elemento da lista contém a seguinte informação: (Attri, Valori). 

É enviada uma mensagem do seguinte teor: 

)))(),(),()(
),(.),(.(),(.,"("(..

marcanewIclStrdatanewIclIntquantnewIclIntreçoptnewIclFloa
tamanhoiclIclUtilscoriclIclUtilsrodpiclIclUtilsropostapctnewIclStruAddToListiclanswers

 

O algoritmo desenvolvido e apresentado na secção 5.6.2, para formular propostas, 

segue o modelo de bens e o modelo de comportamento da entidade física que o Agente 

Vendedor representa. A proposta formulada será, obviamente, aquela que representa um 

valor de avaliação máxima para este Agente. O produto e o valor a propor para o preço 

são os que garantem a maximização da utilidade do Agente no instante em questão da 

negociação. 

O Algoritmo seguinte, Algoritmo 6.3 demonstra a função que formula a proposta. 

 ( )
def
=stamula_propofunção_for  

Seja Y a identificação do emissor da mensagem 
Seja M uma mensagem que contém um pedido 
Seja K o conjunto de elementos que caracterizam o pedido do Agente Y 
Seja Q o número de bens relacionados 
Seja Ø o conjunto de bens relacionados disponíveis em carteira para propor 
Seja T o tamanho do conjunto Ø 
Seja X o conjunto de valores que o Agente tem para propor face ao pedido efectuado 
início 
receber_mensagem(Y ,  M) 
se ((M=anúncio(Y ,  M , K)) ∨ (M=contra-proposta(Y ,  M , K))) 

procura_carteira(K) 
se_sucesso(K)então 

proposta(Y ,  M ,X) 
senão 

descoberta(“relação_bens (K)”) 
se_sucesso(“relação_bens(K)”) então 

enquanto Q > 0 
procura_carteira(bem_rel,cor_rel,tamanho_rel) 
se_sucesso(bem_rel,cor-rel,tamanho_rel)então 

Ø ← Ø ∪ { bem_rel,cor_rel,tamanho_rel,factor,quant,preço,data_limite,marca} 
fimse 

fimciclo 
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enquanto T > 0 
calculo_utilidade(bem_rel,cor_rel,tamanho_rel,factor,quant,preço,data_limite,m

   arca) 
fimciclo 
proposta(Y ,  M , X) 

fimse 
fimse 

fimse 
fim 

Algoritmo 6.3: Algoritmo para Formular Propostas 

A fase de procura de bens relacionados, função “descoberta( )”, contempla as acções 

envolvidas para obter junto do Agente Conhecimento de Mercado informação acerca de 

bens que sejam considerados relacionados. O formato da mensagem, para requisitar 

informação sobre bens relacionados, obedece à seguinte estrutura: 

{ }ValAttrBemInfTipoInformaçãoPedido i ,,,__ = , onde 

1. Tipo_Inf, é o identificador da informação requerida, neste caso Relação_Bens; 

2. Bemi, é o identificador do Bemi; 

3. Attr, é o conjunto de identificadores de atributos do Bemi; 

4. Val é o conjunto de valores para os atributos. 

É enviada uma mensagem do seguinte teor: 

),)),,((".(.. answersparamstamanhocorbemnsrelação_beiclIclUtilsoaaSolvemyoaaSuper  

Uma vez obtida resposta a este pedido o Agente Vendedor passa a estar na posse de 

uma lista com um conjunto de bens relacionados (caso existam). A lista obtida é ordenada 

em função do grau de associação entre os bens. 

A mensagem seguinte é um exemplo de uma mensagem enviada pelo Agente 

Conhecimento de Mercado como resposta ao pedido feito. 

)))(),_(),_(
),(),(),_(),_(),(

),(),_(),_(),(),(
),(.),(.(),(.,"("(..

relaçãotnewIclFloareltamanhonewIclStrrelcornewIclStr
rod_relpnewIclStrrelaçãotnewIclFloareltamanhonewIclStrrelcornewIclStrrod_relpnewIclStr

relaçãotnewIclFloareltamanhonewIclStrrelcornewIclStrrod_relpnewIclStrnumnewIclInt
tamanhoiclIclUtilscoriclIclUtilsrodpiclIclUtilsnsrelação_bectnewIclStruAddToListiclanswers

 

A mensagem anterior denota um exemplo de uma informação acerca de três bens 

relacionados com o bem solicitado. O conteúdo da mensagem segue o formato seguinte: 

;...),_,_,_,,(_ FactorrelAttrrelBemosrelacionadNúmAttrBemInfoPedido  

Após a fase de procura de bens relacionados, descoberta, o algoritmo segue para a 

função “procura_carteira( )” onde é feita a verificação da disponibilidade em carteira das 

sugestões feitas, seguindo-se a elaboração de uma lista de possibilidades que respeita a 
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ordem sugerida. De seguida é efectuado o cálculo, para cada uma das possibilidades, do 

respectivo valor da função de utilidade geral, segundo a preferência de risco e objectivos 

de negócio do Agente Vendedor. 

O Cálculo da Função de Utilidade Geral, FUG, é efectuado conforme o descrito no 

capítulo anterior, secção 5.7, a função FUG, para cada uma das possibilidades, é obtida 

através do cálculo da soma dos valores das funções de utilidade individuais, para cada 

um dos objectivos EU, pesadas por um factor escala K e pela preferência de risco do 

Agente, RP. As formulas associadas a estes cálculos foram apresentadas em (12), (13), 

(14), (15) e (16). 

O bem relacionado que oferecer a maior utilidade é o bem seleccionado para elaborar 

uma proposta, passando o algoritmo para a função ”proposta( )”, onde é composta a 

proposta a enviar para o emissor do pedido. A proposta é efectuada segundo os valores 

que o Agente tem para negociar para o período e instante da negociação em que se 

encontra. 

Avaliação das Propostas 

A avaliação das propostas recebidas por parte do Agente Comprador é realizada através 

do Algoritmo de Decisão do Agente Comprador, proposto nesta tese e já descrito na secção 

5.6.1, o qual procura maximizar o grau de satisfação geral de acordo com os requisitos 

pedidos pela entidade física que o Agente representa. 

Dois tipos de propostas podem ser recebidos, proposta para o bem solicitado, ou 

proposta para um bem alternativo. Os dois tipos de propostas são aceites para análise por 

parte dos Agentes Compradores. Os pesos a atribuir às diferentes propostas são 

previamente estabelecidos e constam do modelo de comportamento do comprador. O 

Agente possui na sua base de conhecimento a informação respeitante ao modelo de 

preferências da entidade física que representa, secção 5.4.1, e segue o seguinte formato:  

Preferência_Bemi = {Bemj, Pesoj}, onde as alternativas aparecem por ordem 

 de importância e com pesos diferentes. 

A preferência de risco de um Agente Comprador irá afectar o valor da função de 

utilidade, que é calculada por esse Agente para cada uma das propostas recebidas, 

originando diferentes comportamentos. 

O Algoritmo seguinte, algoritmo 6.4, corporiza o algoritmo utilizado pelos Agentes 

Compradores para analisar as propostas recebidas e efectuar o cálculo da utilidade que 

cada uma oferece. 

( )
def

propostaavaliafunção =__  

Seja Y a identificação do emissor da mensagem 
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Seja M uma mensagem que contém uma proposta 
Seja J o conjunto dos elementos que caracterizam o bem solicitado no anúncio 

 enviado pelo Agente Comprador para o bemi 

Seja Q o conjunto de bens que constam do modelo de preferências para o bemi 
Seja K o conjunto dos elementos que caracterizam a proposta 
Seja U o valor da utilidade da proposta 
Seja R o conjunto de valores que o Agente tem para negociar para o bemi neste 

 instante Τ de negociação 
Seja P o conjunto de valores que caracterizam a melhor proposta 
Seja S o conjunto de valores que o Agente tem para negociar para o próximo instante 

 Τ do período de negociação para o bemi 

Seja A o conjunto de propostas para um determinado anúncio 
Seja N  uma mensagem que contém um pedido de compra 
 

início 
enquanto verdadeiro fazer 

receber_msg(Y, M) 
se M=proposta(“info(bem,cor,tamanho,quant,data_limite,marca,preço)”)então 

se K=J então 
calculo_utilidade(K) 
A← A ∪ {Y, J, K, U} 

senão 
se K ∈ Q então 

calculo_utilidade_relacionada(K) 
A← A ∪ {Y, J, Q, K, U} 

fimse 
fimse 

fimse 
ordena_propostas(A) 
se P ≤R então 

enviar_msg(Y, N) 
senão 

 se_sucesso vendedor_preferido(P) então 
actualização_valores(P,factor) 
calculo_utilidade(P) 
se P ≤ R então 

enviar_msg(Y, N) 
fimse 

fimse 
fimse 
se P ≤ S então 

enviar_msg(Y, N) 
fimse 

fimciclo 
fim  

Algoritmo 6.4: Algoritmo para Avaliar Propostas 

Contra-Proposta 

No início de um novo instante T de negociação cada Agente actualiza os valores que 

tem para negociar para cada Bemi, utilizando uma das estratégias dependentes do tempo 

disponíveis e elabora uma contra-proposta por cada um dos bens que ainda não tenha 

conseguido transaccionar. A estratégia dependente do tempo irá alterar o valor do preço. 
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6.2.7 Descoberta de Conhecimento 

A descoberta de conhecimento no sistema ISEM é feita através da aplicação de um 

conjunto de algoritmos de Data Mining. Os algoritmos utilizados para levar a cabo as 

operações de segmentação, classificação e associação, conforme descritas no capítulo 

anterior, secção 5.8, são de domínio público e disponibilizados na ferramenta de Data 

Mining, Clementine. Foi com base nesta ferramenta que foi obtido o conhecimento usado 

pelo Agente Conhecimento de Mercado. O Anexo A, desta tese, apresenta a ferramenta 

Clementine. 

De seguida serão apresentados os algoritmos utilizados para levar a cabo cada uma 

das operações. 

Operação de Segmentação 

A operação de segmentação permite separar um conjunto de dados em subgrupos ou 

classes com interesse e significado. 

Pretende-se facultar aos Agentes Vendedores informação que lhes permita desenvolver 

estratégias de negócio direccionadas para determinados segmentos de consumidores. 

Para tal é necessário efectuar uma análise sistemática aos dados referentes ao 

comportamento dos consumidores. Neste sentido, é utilizado um algoritmo “Two-step 

Cluster Analysis” [Zhang et al., 1996], concebido para ser aplicado em bases de dados de 

elevada dimensão, com atributos numéricos e categóricos, no sentido de agrupar Agentes 

Compradores com características similares. 

A figura 6.4 apresenta os menu do Clementine onde são seleccionadas as opções do 

modelo a usar. 

 

Figura 6.4: Menu com os Parâmetros do Algoritmo Two-Step 
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A figura 6.5 é um exemplo de um resultado obtido com a operação de segmentação. 

 

Figura 6.5: Resultados do Algoritmo Two-Step 

Esta operação é, ainda vista como um primeiro passo na análise dos dados, pois deve 

ser complementada com a descrição dos clusters encontrados, através de algoritmos de 

classificação. 

Operação de Classificação 

A operação de classificação é uma função de aprendizagem que classifica os dados de 

acordo com um número específico de características. 

Para obter informação mais relevante, de descrição dos modelos de consumo de cada 

segmento encontrado, utilizamos o algoritmo de classificação C5.0 [Quinlan, 1993] que 

gera modelos baseados em regras. 

A figura 6.6 apresenta o menu do Clementine onde são parameterizadas as opções 

para o algoritmo C5.0. Na figura 6.7 podemos visualisar um exemplo de um conjunto de 

modelos obtidos baseados em regras. 

Pretende-se analisar os segmentos previamente obtidos e obter descrições dos mesmos, 

com base no conjunto de atributos coleccionados no conhecimento existente acerca das 

características dos diferentes Agentes a operar no Mercado Electrónico, o que vai permite 

obter um conjunto de modelos que vão ser adicionados ao conhecimento de mercado. 

Estes modelos são transferidos para a base de conhecimento do Agente Conhecimento de 

Mercado e oferecem preciosa informação de mercado, tal como, vendedores preferidos, 

marcas de produtos preferidas, produtos mais procurados, valores de referência para 

preços e valores de procura por produto; o que constitui informação primordial para 

apoiar o comportamento estratégico dos Agentes a operar no Mercado Electrónico. 
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Agentes Vendedores que pretendam aceder a este tipo de conhecimento devem 

requisitar os serviços do Agente Conhecimento de Mercado. 

 

Figura 6.6: Menu com os Parâmetros do Algoritmo C5.0 

 

Figura 6.7: Resultado da Classificação dos Clusters com o Algoritmo C5.0 
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Operação de Associação 

Com esta operação de Data Mining procura-se estabelecer relações entre os dados. A 

informação referente aos vários contractos bilaterais estabelecidos entre os diferentes 

Agentes a interagir é manipulada, no sentido de criar registos com informação acerca dos 

bens adquiridos e informação sobre o comportamento dos Agentes Compradores. 

Esta informação é manipulada com o algoritmo Apriori [Agrawal et al., 1996], no 

sentido de descobrir associações entre as características dos compradores e as 

respectivas compras. As melhores regras, aquelas com maior suporte e confiança são 

extraídas e transferidas para a base de conhecimento do Agente Conhecimento de 

Mercado.  

O Agente Conhecimento de Mercado passa a dispor, na sua base de conhecimento, de 

informação sobre eventuais relações de associação entre diferentes bens adquiridos pelos 

consumidores, assim como, de informação referente aos perfis dos consumidores, 

nomeadamente, no que diz respeito aos perfis de consumidores com determinadas 

tendências de consumo. É possível obter conhecimento revelador de associações, tais 

como, associações entre preços, estilos, etc. 

A figura seguinte, figura 6.8, apresenta o menu do Clementine onde são 

parameterizadas as opções para o algoritmo Apriori. 

 

Figura 6.8: Menu com os Parâmetros do Algoritmo Apriori 
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6.3  Exemplo de Aplicação 

Tendo em vista o teste do sistema ISEM, foi escolhido um sub-domínio do Comércio 

Electrónico, na área dos têxteis, relativo à venda de vestuário. 

Os cenários considerados nos exemplos que iremos apresentar encontram-se bastante 

simplificados. Para retratar casos reais seria necessário um pouco mais de sofisticação, 

nomeadamente, no que se refere à ontologia a desenvolver, impondo-se a necessidade de 

uma ontologia mais rica e adequada ao domínio em questão.    

Nos cenários que iremos apresentar vamos representar um Mercado Electrónico finito, 

de preços dinâmicos, no qual iremos ter compradores e vendedores de peças de vestuário 

que são caracterizadas pelos seguintes atributos: cor, tamanho e marca. 

Um exemplo real que se aproxima do cenário proposto são os saldos das estações, nos 

quais os vendedores procuram vender os excedentes da estação, mas procurando sempre 

maximizar os seus lucros e onde compradores tentam obter peças de vestuário que 

satisfaçam as suas necessidades e perfil, aos melhores preços. Com frequência, ocorrem 

situações nas quais os compradores compram bens semelhantes ou relacionados com os 

inicialmente pretendidos, caso acreditem tratar-se de uma boa oportunidade de negócio.  

Ao longo do período de funcionamento do mercado, o valor do preço dos bens irá 

variar, assim como o valor da função de utilidade de cada uma das entidades presentes 

no mercado. 

As estratégias de negociação desenvolvidas e apresentadas nesta tese para mercados 

finitos, onde a relação entre tempo, inventário e lucro determinam o sucesso dos 

vendedores, são de dois tipos. As que entram em conta com algum conhecimento sobre o 

comportamento dos consumidores e as que não entram em conta com qualquer 

informação acerca do tipo de consumidor alvo. 

Pretende-se avaliar o desempenho dos dois tipos de estratégias no sentido de analisar 

qual a mais adequada e em que circunstâncias. 

Mesmo que qualquer estratégia de alteração de preços possa ser denominada de 

“estratégia de preços dinâmicos”, nós iremos utilizar a expressão “estratégias dependentes 

do comportamento”, em virtude da sua habilidade para observarem e se adaptarem às 

condições do mercado. 
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6.4 O Simulador ISEM 

A ideia subjacente ao simulador ISEM é de que uma aproximação baseada numa 

simulação permite modelar cenários mais complexos e diversos.  

Vendedores e consumidores podem utilizar o simulador para modelar e analisar o 

mercado, no sentido de estudar o desempenho de diferentes estratégias para posterior 

implementação em casos reais. 

Como ferramenta de suporte à decisão, desenvolvemos um simulador que retrata 

situações reais de negociação entre compradores e vendedores. As entidades negociam o 

valor do preço de um bem, necessitando ainda, no sentido de estabelecer o melhor 

negócio possível, de garantir que ele é efectuado antes de uma data preestabelecida. 

Os Agentes que representam os vendedores e os compradores possuem conhecimento 

acerca do comportamento e do perfil das entidades físicas que representam. Esse 

conhecimento consta do modelo de bens e de comportamento de cada uma das entidades 

e pode, ainda, ser complementado com “conhecimento de mercado”, através da requisição 

dos serviços prestados pelo Agente Conhecimento de Mercado. 

O simulador testa as condições e os efeitos das regras de Mercado, através da 

simulação do comportamento estratégico dos participantes, onde os diferentes Agentes 

adaptam as suas estratégias à medida que a simulação evolui, tendo em conta os 

resultados obtidos. 

A interface do simulador ISEM é uma aplicação, desenvolvida em Java, que pode ser 

executada como uma aplicação cliente ou um “applet web”. 

O simulador ISEM é flexível, no sentido de que é o utilizador quem define o modelo que 

pretende simular. O Mercado é simulado com base nos parâmetros introduzidos pelo 

utilizador, que definem as características do mercado, o comportamento dos compradores 

e as estratégias utilizadas por cada um deles. 

O utilizador pode optar por construir um cenário de raiz, ou seleccionar um já 

existente, para efectuar novas análises. 

As figuras seguintes, figuras 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12 ilustram os passos iniciais, que é 

necessário percorrer para utilizar o simulador ISEM. Convém referir que os écrans do 

ISEM estão em Inglês para facilitar a divulgação internacional do trabalho desenvolvido. 
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Figura 6.9: O Simulador ISEM 

 

 

 

Figura 6.10: Criação de um Cenário no Simulador ISEM 

 



ISEM: Descrição e Avaliação 

162 

 

Figura 6.11: Definição do Modelo de Bens e de Comportamento do Comprador 

 

Figura 6.12: Definição do Modelo de Bens e de Comportamento do Vendedor 

A informação do modelo de bens e modelo de comportamento dos compradores e dos 

vendedores, juntamente com a informação sobre todas as transacções efectuadas no 

Mercado Electrónico, irão constituir a base de dados que será utilizada para aplicar 
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ferramentas de Descoberta de Conhecimento. No entanto, convém realçar que apenas se 

usam os dados que os vendedores e compradores autorizarem. 

O ciclo de simulação 

O tempo de funcionamento do mercado é composto por um conjunto de períodos de 

negociação { }nD ,...,2,1= , variável. O número de períodos é definido como parâmetro e vai 

representar um conjunto de dias de negociação. 

Cada dia é composto por um intervalo de tempo { }mT ,...,1,0=  fixo, definido pelo Agente 

Mercado e que vai simular as 24 horas do dia. 

Em cada um dos dias de negociação, os Agentes vão possuir objectivos e valores para 

cada um dos atributos sobre os quais vai incidir a negociação. 

Após a introdução de todos os dados necessários, o simulador ISEM, irá simular um 

Mercado Electrónico durante o tempo pré-definido pelo utilizador, durante o qual os 

Agentes procuram estabelecer contractos bilaterais. 

Em cada dia de negociações irá existir um certo número de Agentes Vendedores, 

nomeadamente, aqueles cujo tempo de vida útil ainda não expirou e, simultaneamente, 

ainda possuem bens para transaccionar. Irá existir também um conjunto de Agentes 

Compradores que pretendem obter um certo número de bens, nomeadamente, aqueles 

cujo tempo de vida útil ainda não expirou e, simultaneamente, ainda pretendem adquirir 

bens. 

Os Agentes Compradores vão estabelecer contacto com todos os Agentes Vendedores 

disponíveis, ainda que possuam funções de avaliação diferentes para os vendedores 

considerados como os preferidos. 

Todas as propostas são aceites para análise, sendo calculadas as respectivas funções 

de utilidade. Se os valores propostos forem considerados como aceitáveis, então um 

pedido de compra é efectuado. Caso contrário, o Agente Comprador compara a melhor 

proposta com a contra-proposta que irá formular para o próximo instante do dia de 

negociação em que se encontra. Se a proposta actual for melhor, o Agente efectua um 

pedido de compra. Caso contrário, uma contra-proposta será elaborada, usando uma 

estratégia dependente do tempo para o próximo instante. 

No decorrer de um dia de negociação, um Agente desiste de uma negociação, caso 

tenha chegado a acordo com um outro Agente e alcançado os seus objectivos para esse 

período, satisfazer o valor da procura se for um Agente Comprador, ou transaccionar toda 

a capacidade se for um Agente Vendedor. 

No final de um dia de negociação, tanto os Agentes Vendedores como os Agentes 

Compradores analisam os resultados alcançados, actualizam as suas bases de 
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conhecimento e reformulam os valores dos parâmetros a propor para o próximo dia de 

negociações. A reformulação é feita, utilizando estratégias dependentes do 

comportamento. 

A figura seguinte, figura 6.13 ilustra um Mercado Electrónico na plataforma OAA, 

neste caso com apenas dois Agentes Vendedores e dois Agentes Compradores. 

 

Figura 6.13: O ISEM na Plataforma OAA 

6.5 Análise das Estratégias 

A análise que vamos efectuar tem por objectivo comparar o desempenho das duas 

estratégias dependentes do comportamento propostas no capítulo 5 (Modelo Multi-Agente 

para um Mercado Electrónico: Especificação) para os Agentes Vendedores. Pretende-se 

avaliar o desempenho das estratégias “Goal Directed Modificada para os Vendedores – 

MGDS” e “Derivative Following Pesada – DFWS/P” com diferentes comportamentos dos 

consumidores, com o propósito de demonstrar quais os factores que são relevantes para o 

seu sucesso. As estratégias apresentadas são duas propostas para preços dinâmicos em 

mercados finitos, baseadas no conceito de aprendizagem adaptativa. 

Nesta análise, vamos assumir que os Agentes que utilizam a estratégia DFWS/P podem 

requerer os serviços do Agente Conhecimento de Mercado, no sentido de obter os valores 

necessários à implementação da estratégia. 

Inicialmente, serão analisados cenários em que apenas se transacciona um bem 

específico, pelo simples facto de ser mais simples comparar o desempenho das duas 

estratégias. 
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Posteriormente, na secção 6.6, será apresentado um exemplo de um mercado, onde 

são transaccionados vários bens. 

6.5.1 Processo de Análise 

Nesta secção iremos analisar o desempenho das duas estratégias referidas, fazendo 

variar um conjunto de parâmetros que caracterizam o comportamento do consumidor. Os 

parâmetros escolhidos são aqueles que reflectem as condições que julgamos ter mais 

influência no sucesso das estratégias. Nomeadamente, serão considerados a preferência 

por determinados vendedores, o valor total da procura, o valor da procura por período de 

negociação e o valor da oferta. 

Pretende-se, ainda, avaliar o desempenho das estratégias propostas num mercado, 

onde os compradores também utilizam estratégias dependentes do comportamento. As 

análises irão contemplar situações de competição e de monopólio. As tabelas seguintes, 

Tabela 6.1, 6.2 e 6.3 apresentam os dados que irão caracterizar os cenários. 

Tabela 6.1:  Dados para Caracterizar o Mercado Electrónico 

Cenário do Mercado Valor 

Número de dias Número de períodos de funcionamento do mercado 

Duração de um dia Valor fixo pelo Mercado Electrónico 

Mecanismo de negociação Contractos bilaterais 

Número de compradores Número total de compradores a operar no mercado 

Número de vendedores Número total de vendedores a operar no mercado 

Número de bens Número de bens diferentes a serem transaccionados 

Tipo de bens Vestuário 

 

Tabela 6.2: Dados para Caracterizar os Agentes Compradores 

Comportamento dos Compradores Valor 

Preferência por vendedor Cada um dos compradores possui preferência por um ou mais 
vendedores 

Preço inicial Valor inicial para o preço de cada um dos bens a adquirir 

Quantidade total por bem Valor da procura total por bem 

Quantidade por dia Valor da procura para um determinado dia por cada bem 

Estratégia durante o dia (durante um 
período) 

Dependentes do tempo 

Estratégia entre dias (entre períodos) Dependentes do comportamento 

Tempo de vida Número de dias que o comprador vai permanecer no mercado 
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Tabela 6.3: Dados para Caracterizar os Agentes Vendedores 

Comportamento dos Vendedores Valor 

Estratégia durante o dia (durante um 
período) 

Dependentes do tempo 

Estratégia entre dias (entre períodos) Dependentes do comportamento 

Preço inicial Valor inicial para o preço de cada um dos bens a vender 

Inventário total Valor total da oferta 

Inventário por dia Cada vendedor tem o valor total do seu inventário disponível em 
cada dia 

6.5.2 Cenários 

Os cenários a apresentar representam mercados competitivos. Num mercado 

competitivo as estratégias de preços adaptativas reagem à presença de outras estratégias 

existentes no mercado e, em simultâneo, ao valor da procura. Iremos apresentar dois 

cenários, um com poucos vendedores e poucos compradores e um outro com muitos 

vendedores e muitos compradores. Esta análise pretende comparar uma situação de 

procura e oferta limitada com a situação oposta. 

Cenário 1: 

Vamos simular um Mercado Electrónico durante dez dias de negociação. Iremos 

considerar três Agentes Vendedores e quatro Agentes Compradores a tentarem 

transaccionar um único bem. Todos os Agentes Compradores presentes são do tipo que 

compara as propostas recebidas e possui um ou mais vendedores preferidos. 

As tabelas seguintes, tabela 6.4 e 6.5, apresentam os valores que caracterizam o 

cenário, nomeadamente no que respeita ao comportamento dos vendedores e dos 

compradores. 

A figura 6.14 apresenta os resultados da simulação do cenário anterior, 

nomeadamente no que respeita aos preços a propor, unidades vendidas e o lucro obtido 

em cada um dos períodos de negociação, por cada um dos Agentes Vendedores. 

Tabela 6.4: Cenário 1 - Dados dos Agentes Vendedores 

Comportamento dos Vendedores S_ag0 S_ag1 S_ag2 

Estratégia durante o dia (durante um 
período) 

Moderado Moderado Moderado 

Estratégia entre dias (entre períodos) MGDS MGDS DFWS 

Preço inicial 2,30 Eur 2,30 Eur 2,30 Eur 

Inventário total 200 200 200 

Inventário por dia Total disponível Total disponível Total disponível 
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Tabela 6.5: Cenário 1 – Dados dos Agentes Compradores 

Comportamento dos Compradores B_ag0 B_ag1 B_ag2 B_ag3 

Preferência por vendedor S-ag0; Sag2 S_ag0 S-ag1 S_ag2 

Preço inicial Abaixo do 
proposto 

pelos 
vendedores 

Abaixo do 
proposto 

pelos 
vendedores 

Abaixo do 
proposto 

pelos 
vendedores 

Abaixo do 
proposto 

pelos 
vendedores 

Quantidade total 150 150 150 150 

Quantidade por dia Procura 
calculada 

segundo FD 

Procura 
calculada 

segundo FD 

Procura 
calculada 

segundo FD 

Procura 
calculada 

segundo FD 

Estratégia durante o dia (durante um 
período) 

Determinado Ansioso Moderado Guloso 

Estratégia entre dias (entre períodos) FD e MGDB FD e MGDB FD e MGDB FD e MGDB 

Tempo de vida 10 10 10 10 

Preços Propostos

0
5

10
15
20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Períodos de Negociação

Pr
eç

o 
(E

ur
) S_ag0/MGD

S_ag1/MGD

S_ag2/DFWS

Lucro

0

200

400

Eu
r

S_ag0/MGD 0 153 0 0 0 0 0 0 0 154

S_ag1/MGD 0 0 113 46,4 17 0 0 0 0 0

S_ag2/DFWS 0 315 0 0 0 59,7 0 34,2 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unidades Vendidas

0

100

200

Períodos de Negociação

S_ag0/MGD

S_ag1/MGD

S_ag2/DFWS

S_ag0/MGD 0 150 0 0 0 0 0 0 0 50

S_ag1/MGD 0 0 165 30 5 0 0 0 0 0

S_ag2/DFWS 0 150 0 0 0 30 0 20 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Figura 6.14: Resultados do Cenário 1  
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Podemos facilmente verificar que todos os Agentes Vendedores alcançaram o seu 

objectivo principal, vender o valor total do seu inventário. 

Após uma análise cuidadosa dos resultados, observa-se que o Agente, a utilizar a 

estratégia DFWS (S_ag2), obtém um valor de lucro muito superior ao dos outros dois 

Agentes, a utilizarem a estratégia MGDS (S_ag0 e S_ag1). 

Da análise dos resultados obtidos, em cada um dos dias de funcionamento do 

mercado, observa-se que mesmo nas situações em que a estratégia DFWS vende 

aproximadamente o mesmo valor que a estratégia MGDS (dia 2), esta estratégia ainda 

produz um valor de lucro superior ao da estratégia MGDS. Frequentemente, acontece que, 

mesmo quando a estratégia DFWS vende menos que a estratégia MGDS, ainda continua a 

obter um valor de lucro superior. Esta situação deve-se ao facto de a estratégia MGDS 

fazer alterações drásticas nos preços e, em simultâneo, da circunstância de não entrar em 

linha de conta com a percentagem de compradores satisfeitos aquando dos cálculos dos 

preços a propor para o dia seguinte de negociações. 

Nesta situação, em concreto, estes resultados acontecem pelo facto de nenhum dos 

Agentes conseguir efectuar vendas no primeiro dia de funcionamento do mercado e todos 

eles terem feito ajustes negativos no preço. Mas, enquanto que a estratégia DFWS fez uma 

correcção negativa suave, a estratégia MGDS fez uma correcção mais acentuada, levando 

a que no dia seguinte todos os Agentes tenham proposto valores diferentes para o preço. 

Tal situação poderia levar a que, a partir desse momento, só os Agentes a usar a 

estratégia MGDS conseguissem vender, uma vez que eram os portadores dos preços mais 

competitivos. Tal não aconteceu neste caso em particular, em virtude do baixo valor da 

oferta face ao valor da procura, o que provocou que todos eles tenham conseguido 

transaccionar parte da sua capacidade num dos dias seguintes. 

Mas, mesmo numa situação onde existam valores altos de procura, e porque os 

Agentes que utilizam a estratégia MGDS apenas comparam o valor que estimam vender 

com o valor realmente vendido, se este último ultrapassar o valor estimado, irá provocar 

sempre uma subida gradual e drástica do valor do preço a propor para o dia seguinte, até 

ao dia em que o valor estimado fique abaixo do valor total transaccionado. É uma 

situação idêntica a que aconteceu para o Agente S_ag0 entre o dia 2 e o dia 9, em que o 

Agente não transaccionou nada durante esse período, em virtude de existirem Agentes no 

mercado com preços mais competitivos. 

No caso do Agente S_ag1, também ele a usar a estratégia MGDS, tal situação não se 

verificou, de uma forma tão evidente, em virtude de este Agente não ter obtido resultados 

nos dois primeiros dias de funcionamento do mercado, originando uma descida drástica 

no valor do preço, embora a partir do dia 4, período no qual a situação se inverteu, não se 

verificou uma subida drástica nos preços em virtude de os cálculos terem sido feitos sobre 

valores muito baixos. 
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Pode-se concluir que, quando o valor da procura é menor do que a capacidade do 

vendedor mais competitivo, os vendedores que utilizam a estratégia MGDS vão perder 

dinheiro, o vendedor vai diminuir os preços na tentativa de vender mais, o que não é 

possível em virtude do baixo valor da procura. 

As diferenças existentes nos resultados obtidos nos dois primeiros dias de 

funcionamento do mercado, pelos dois Agentes que utilizam a estratégia MGDS, devem-se 

ao facto de um deles ser preferido pelos compradores (S_ag0). 

Estas conclusões são ainda válidas para um cenário que caracterize uma situação de 

Monopólio. Um Agente a operar num cenário de monopólio só terá vantagens em optar 

pela utilização da estratégia MGDS se o valor da procura for elevado ao longo de todo o 

funcionamento do mercado, caso contrário o Agente irá subir os preços drasticamente, 

colocando-o numa situação de não vender nos dias seguintes de funcionamento do 

mercado. Tal provocará uma correcção no sentido contrário, também ela drástica, com a 

consequente perda de lucros. No caso de o Agente optar por utilizar a estratégia DFWS, 

em virtude de esta se tratar de uma estratégia equilibrada, tanto numa situação de 

grande procura como na situação contrária, os valores alcançados são sempre razoáveis, 

ou seja, valores equilibrados para cota de mercado e lucros obtidos. 

Estes resultados são ainda mais reforçados quando no mercado existem compradores 

a utilizar a estratégia de procura faseada, visto que tal provoca uma repartição do valor 

da procura por todos os dias de funcionamento do mercado. Os Agentes Vendedores a 

utilizar a estratégia MGDS não entram em linha de conta com o valor da procura 

estimada por período o que provocará cálculos desfasados da realidade do mercado. 

Cenário 2: 

Neste cenário apenas vamos modificar o número de Agentes Vendedores e 

Compradores e, consequentemente, o valor da oferta e da procura. Vamos estar numa 

situação de um valor de oferta muito superior ao valor da procura. A ideia subjacente a 

apresentar este novo cenário é validar as conclusões tiradas da análise do cenário 

anterior. Pretende-se garantir que os resultados alcançados não surgiram pelo simples 

facto de o cenário caracterizar um valor de oferta e procura igual. 

Vamos simular um Mercado Electrónico durante cinco dias de negociação. Iremos 

considerar dez Agentes Vendedores, cada um com 200 unidades disponíveis em carteira 

de um único bem e quinze Agentes Compradores a tentarem adquirir 50 unidades cada 

do mesmo bem. Todos os Agentes Compradores presentes são do tipo que compara as 

propostas recebidas e possui um ou mais vendedores preferidos. 

As tabelas seguintes, tabela 6.6 e 6.7, apresentam os valores que caracterizam o 

cenário, nomeadamente no que respeita ao comportamento dos vendedores e dos 

compradores. 
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Tabela 6.6:  Cenário 2 – Dados dos Agentes Vendedores 

Comportamento dos Vendedores Valor 

Estratégia durante um dia (durante um 
período) 

Dependentes do tempo 

Estratégia entre dias (entre períodos) Dependentes do comportamento 

Preço inicial Todos os vendedores possuem o valor de 10 Eur 

Inventário total 200 unidades cada 

Inventário por dia Total disponível 

 

Tabela 6.7: Cenário 2 - Dados dos Agentes Compradores 

Comportamento dos Compradores Valor 

Preferência por vendedor Cada um dos compradores possui preferência por um ou mais 
vendedores 

Preço inicial Cada um dos compradores possui diferentes valores para o 
preço e abaixo do valor inicialmente proposto pelos vendedores 

Quantidade total 50 unidades cada 

Quantidade por dia  Procura calculada segundo FD 

Estratégia durante um dia (durante um 
período) 

Dependentes do tempo 

Estratégia entre dias (entre períodos) Dependentes do comportamento 

Tempo de vida 5 

 

A figura seguinte, figura 6.15, apresenta os resultados da simulação do cenário 

anterior, nomeadamente no que respeita aos preços a propor, unidades vendidas e o lucro 

obtido em cada um dos períodos de negociação, por cada um dos Agentes Vendedores. 

Podemos verificar que apesar das características do cenário serem diferentes do 

anteriormente apresentado, os resultados obtidos validam as conclusões já retiradas. 

Mais uma vez verifica-se, que mesmo quando a estratégia DFWS produz um volume de 

vendas semelhante ao da estratégia MGDS, a estratégia DFWS produz, normalmente, um 

valor superior de lucro (S_ag1, a usar a estratégia DFWS e o Agente S_ag5, a utilizar a 

estratégia MGDS). 

Nenhum dos Agentes Vendedores conseguiu transaccionar toda a sua capacidade em 

virtude do valor da procura ser muito inferior ao da oferta. Este facto, também foi decisivo 

para os resultados alcançados pelos Agentes S_ag0 e S_ag2. Estes dois Agentes não 

faziam parte dos preferidos por parte dos Agentes Compradores, o que ficou mais 

evidenciado em virtude do baixo valor de procura. Numa situação de procura inferior à 

oferta os Agentes preferidos obtêm sempre melhores resultados. 

Podemos concluir que a estratégia DFWS é uma estratégia equilibrada para utilizar 

quando os objectivos de negócio são cotas de mercado e lucro. Estes resultados são 
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alcançados em virtude de esta estratégia (DFWS) ser sustentada por conhecimento de 

mercado obtido com recurso a algoritmos de Data Mining. 
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Figura 6.15: Resultados do Cenário 2 

6.5.3 Conclusões da Análise das Estratégias 

O sucesso da estratégia DFWS depende do valor inicial do preço e da percentagem de 

compradores satisfeitos com o vendedor que a está a usar. 
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Nas situações apresentadas todos os Agentes iniciaram o primeiro dia de negociações 

com o mesmo valor para o preço, o que, em princípio, não provocou uma situação de 

favorecimento para a estratégia DFWS. 

Numa situação em que o Agente com o preço mais competitivo seja o Agente que utiliza 

a estratégia DFWS, em princípio, esta estratégia originará maiores lucros para este 

Agente, uma vez que os outros Agentes não vão conseguir transaccionar a sua capacidade 

e irão proceder a uma redução drástica no valor do preço a propor para o dia seguinte, 

com consequentes perdas nos lucros. Caso contrário, situações em que o Agente a usar a 

estratégia MGDS possua o preço mais competitivo, como já foi por nós referido, originará, 

inicialmente, maiores lucros para este Agente, mas apenas enquanto este Agente 

permanecer numa posição de supremacia, pois ele vai proceder a correcções positivas 

sucessivas e drásticas que o colocarão numa situação de Agente com preço menos 

competitivo. 

De qualquer das formas, a estratégia MGDS é uma boa estratégia a utilizar quando o 

objectivo é aumentar a cota de mercado, quer quando estamos na presença de um cenário 

no qual os vários competidores propõem preços similares, quer quando estamos na 

presença de um cenário onde não existam compradores a usar a estratégia de procura 

faseada. 

Em geral, a estratégia DFWP tem o mesmo comportamento da estratégia DFWS, 

embora, em muitas situações, as projecções para os valores da procura sejam sujeitas a 

incertezas. Isto pode advir de vários factores, como, por exemplo, o tempo e erros nas 

projecções do tipo e número de compradores.  

Seria interessante desenvolver uma nova estratégia que combinasse as duas 

estratégias dependentes do comportamento descritas. Desta forma, um Agente poderia 

seleccionar a estratégia mais apropriada para cada um dos períodos de negociação, com 

base nos seus objectivos de negócio e condições do mercado: se um vendedor conclui que 

o valor da procura é menor do que o valor da sua capacidade e o seu objectivo é aumentar 

os lucros, então devia utilizar a estratégia DFWS/P; caso contrário, se o objectivo é 

aumentar a cota de mercado, devia utilizar a estratégia MGDS. No caso do Agente 

concluir que existe um ou mais competidores com propostas de preços similares e o seu 

objectivo é aumentar a cota de mercado, então é apropriado utilizar a estratégia MGDS, 

caso contrário se o objectivo é o lucro deve usar a DFWS/P. 

As estratégias dependentes do tempo usadas pelos Agentes durante um período de 

negociação provocam (ou não, no caso da estratégia determinada) pequenas variações no 

valor do preço durante um período de negociação. Em virtude dessa oscilação ser muito 

pequena não é determinante para a análise final dos resultados alcançados. Apenas são 

exibidos diferentes comportamentos na elaboração das contra-propostas (durante um 

período de negociação) podendo originar diferentes resultados.  
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Um Agente Determinado caso esteja a negociar com um outro Agente, também ele 

Determinado, não irá obter sucessos, nos outros casos, o sucesso depende da gama de 

valores de cada um, dos respectivos objectivos de negócio e da prefrência de risco 

escolhida. 

Os compradores que combinam a estratégias dependentes do comportamento FD e 

MGDB, normalmente, conseguem obter as unidades pretendidas e com menos custos. 

Isto deve-se ao facto de os valores a calcular para os preços serem em função dos valores 

calculados para a procura faseada. Os compradores que apenas utilizam a MGDB têm, 

normalmente, gastos superiores para obter as unidades pretendidas, uma vez que as 

tentam obter o mais cedo possível. 

Embora estas estratégias sejam simples, no que respeita aos cálculos a efectuar, elas 

são surpreendentemente robustas em diferentes condições de mercado. 

Das análises feitas, já ficou evidente que o facto de aceder a conhecimento de mercado, 

via Agente Conhecimento de Mercado, é uma mais valia, uma vez que permite efectuar os 

cálculos associados à estratégia DFWS/P com valores descobertos, através de ferramentas 

de Descoberta de Conhecimento (ver secção 6.7). 

6.6 Exemplo de Formulação de uma Proposta 
Alternativa 

Nesta secção é efectuada uma análise ao comportamento dos Agentes Vendedores no 

processo de formulação de propostas alternativas, procurando exemplificar e avaliar as 

mais valias resultantes da utilização do conhecimento de mercado fornecido pelo Agente 

Conhecimento de Mercado. Paralelamente, iremos ilustrar o conceito de utilidade e 

preferência de risco. 

Para formular uma proposta, os Agentes seguem o algoritmo apresentado na secção 

6.2.7. A formulação de uma proposta alternativa é um caso particular do referido 

algoritmo, ocorrendo nas situações em que o Agente não possua em carteira o bem 

solicitado pelo Agente Comprador. Para tal, o Agente necessita de informação sobre bens 

considerados relacionados. Após a sua obtenção, necessita ainda de efectuar o cálculo do 

valor da utilidade esperada para cada uma das diferentes possibilidades a propor. A 

função de utilidade depende dos objectivos de negócio da entidade física que o Agente 

representa e varia com a preferência de risco. 

Vamos apresentar um cenário, cenário 3, para um mercado de múltiplos bens, no 

qual existem três Agentes Vendedores com os mesmos objectivos de negócio, maximização 

de lucro e redução de stocks e com diferentes preferências de risco e um Agente 
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Comprador que pretende adquirir um único bem. Vamos ainda assumir que todos os 

Agentes Vendedores podem requisitar os serviços do Agente Conhecimento de Mercado. 

 As tabelas seguintes, tabela 6.8 e 6.9, apresentam os dados que caracterizam o 

cenário 3. 

Tabela 6.8: Cenário3 - Características do Agente Comprador 

Comprador 

B_ag0 

Bem Cor Tamanho Preço 
desejado 

Quantidade 

Bem Pretendido Camisa Branca Pequeno 50 Eur 1 

Alternativas  / Pesos Bem Cor Tamanho Preço Quantidade 

0,9 Camisa Branca Médio 55 Eur 1 

0,8 Camisa Preta Pequeno 50 Eur 1 

0,65 Calças Pretas Pequeno 55 Eur 1 

 

Tabela 6.9: Cenário 3 - Características dos Agentes Vendedores 

Vendedores Bem Cor Tamanho Preço Preço_Custo Quantidade Preço_Máx 

de 

Mercado 

Calças Pretas Pequeno 50 Eur 10 Eur 100 3000% do Preço de 
custo 

Camisa Preta Pequeno 55 Eur 5 Eur 10 3000% do Preço de 
custo 

S_ag0 

Risco Procura 

Camisa Preta Médio 40 Eur 2,5 Eur 50 3000% do Preço de 
custo 

Calças Brancas Pequeno 70 Eur 15 Eur 40 3000% do Preço de 
custo 

Camisa Preta Pequeno 55 Eur 5 Eur 10 3000% do Preço de 
custo 

S_ag1 

Risco 

Indisposto 

Camisa Preta Médio 40 Eur 2,5 Eur 50 3000% do Preço de 
custo 

Calças Castanhas Pequeno 65 Eur 10 Eur 50 3000% do Preço de 
custo 

Camisa Preta Pequeno 55 Eur 5 Eur 10 3000% do Preço de 
custo 

S_ag2 

Risco 

Indiferente 

Camisa Preta Médio 40 Eur 2,5 Eur 50 3000% do Preço de 
custo 

O Agente Comprador, B_ag0 irá formular um anúncio para o bem pretendido, 

originando o envio de uma mensagem para o Mercado Electrónico com o seguinte teor: 

answers); params,),ABC)"","+10+"
,"+1+",""+pequena+,"+branca+",isa+"info("+camicl("(IclUtils.a.oaaSolvesuper.myoa
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Os Agentes Vendedores analisam o pedido recebido segundo o algoritmo 

formula_proposta( ). Como nenhum dos Agentes presentes no mercado possui em carteira 

o bem solicitado, todos eles vão passar para a fase de descoberta, função “descoberta( )” 

do algoritmo. Esta função contempla as acções envolvidas na obtenção, junto do Agente 

Conhecimento de Mercado, da informação acerca de bens que sejam, eventualmente, 

considerados como bens relacionados. O que origina o envio de uma mensagem para o 

Agente Conhecimento de Mercado do seguinte teor: 

),)),,((".(.. answersparamspequenabrancacamisansrelação_beiclIclUtilsoaaSolvemyoaaSuper  

Uma vez obtida resposta ao pedido efectuado, os Agentes que efectuaram o pedido 

passam a estar na posse de uma lista com um conjunto de bens relacionados (caso 

existam). A lista obtida é ordenada em função do grau de associação. 

Vamos assumir que a tabela seguinte, tabela 6.10, representa o conteúdo da 

mensagem resposta, enviada pelo Agente Conhecimento de Mercado a todos os Agentes 

Vendedores. 

Tabela 6.10: Cenário 3 - Bens Relacionados 

Relação_bens Bem_Rel Cor_Rel Tamanho_Rel Grau de 
Associação 

Opção A Camisa Preta Pequeno 80% 

Opção B Camisa Preta Médio 75% 

 

Após a fase de procura de bens relacionados, fase de descoberta, o algoritmo segue 

para a função “procura_carteira( )”, onde é feita a verificação da disponibilidade em 

carteira das sugestões obtidas, seguindo-se a elaboração de uma lista de possibilidades 

que respeita a ordem sugerida. Neste caso particular, todas as sugestões recebidas 

constam da carteira de bens de todos os Agentes Vendedores. Caso contrário seria criado, 

por cada um deles, um sub-conjunto com as possibilidades que respeitasse a ordem 

inicial. 

Posteriormente, o algoritmo segue para a fase de cálculo das respectivas utilidades 

para cada uma das possibilidades. 

Como se pode verificar na tabela 6.9, assumimos, por uma questão de maior facilidade 

de análise e compreensão dos resultados, que todos os Agentes Vendedores possuem os 

mesmos valores para o cálculo da função de utilidade, variando apenas na escolha da 

preferência de risco. Pretende-se, com isto, ilustrar os eventuais diferentes 

comportamentos que os Agentes possam vir a exibir durante o funcionamento do 

mercado. O Cálculo da Função de Utilidade Geral é efectuado conforme descrito no 

capítulo anterior, secção 5.7. 
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A função de utilidade geral, FUG, formula (12), para cada uma das possibilidades, é 

obtida através do cálculo da soma dos valores das funções de utilidade individuais para 

cada um dos objectivos, EU, pesadas por um factor de escala, K, e pela preferência de 

risco do Agente, RP. As formulas associadas a estes cálculos foram apresentadas em (13), 

(14), (15) e (16). 

A tabela seguinte, tabela 6.11, apresenta os valores encontrados para as funções de 

utilidade por objectivo e geral de cada um dos Agentes Vendedores. 

Após a análise dos resultados apresentados constata-se que, pesar as funções de 

utilidade tendo com o valor do factor de associação entre os bens relacionados, faz com 

que os valores e consequente escolha da melhor proposta a fazer sejam diferentes. 

Verifica-se que o conhecimento de mercado, que se obtém com recurso ao Agente 

Conhecimento de Mercado, é uma mais valia para validar as propostas a fazer aos 

Agentes Compradores, indo de encontro às preferências dos compradores. 

Tabela 6.11: Cenário 3 - Função de Utilidade para o Objectivo Lucro 

 S_ag0 

Procura 

S_ag1 

Indisposto 

S_ag2 

Indiferente 

 Função Utilidade para o Objectivo Maximizar Lucro 

Opção A 0,240 0,461 0,345 

Opção B 0,394 0,639 0,517 

 Função Utilidade para o Objectivo Minimizar Stocks 

Opção A 0,061 0,151 0,1 

Opção B 0,012 0,031 0,02 

 Função Geral 

Opção A 0,196 0,384 0,284 

Opção B 0,299 0,487 0,393 

 Função Geral Pesada 

Opção A 0,156 0,307 0,227 

Opção B 0,180 0,292 0,236 

 

O bem relacionado que oferece a maior utilidade é seleccionado para elaborar uma 

proposta, passando o algoritmo para a fase de formulação da proposta, “proposta( )”. 

Da análise da tabela anterior, tabela 6.11, verifica-se que os Agentes Vendedores irão 

formular diferentes propostos em virtude dos diferentes resultados obtidos. 

O Agente S_ag1, Agente indisposto ao risco, vai seleccionar o bem que foi sugerido 

como o mais relacionado pelo Agente Conhecimento de Mercado. O mesmo não acontece 

com outros dois Agentes, S_ag0, Agente que procura o risco e S-ag2, Agente indiferente ao 
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risco. Estes dois últimos ignoram a relação de associação entre os bens relacionados e 

seguem os seus objectivos de negócio. 

A escolha da preferência de risco, por parte dos Agentes, conduz a diferentes 

comportamentos ao longo do funcionamento do mercado. Normalmente, um Agente 

indisposto ao risco exibe comportamentos mais “cautelosos” quando se trata de arriscar. 

Por outro lado, os Agentes que procuram o risco, e em muitas situações, os Agentes 

indiferentes ao risco são mais ousados nas decisões que tomam, com vista a alcançarem 

melhores negócios. 

A proposta a enviar para o emissor do pedido, B_ag0, é feita segundo os valores que o 

Agente tem para negociar para o período e instante da negociação em que se encontra. 

O Agente B_ag0 irá analisar as propostas recebidas com o algoritmo desenvolvido para 

avaliar as propostas. Os Agentes Compradores com capacidade para requisitar os serviços 

prestados pelo Agente Conhecimento de Mercado podem requerer informação sobre o 

perfil dos compradores que representam, no sentido de validar a escolha da proposta 

mais adequada a aceitar.  

Neste caso particular, pretendíamos apenas ilustrar o processo de formulação de uma 

proposta alternativa, pelo não contemplamos a análise dos resultados das vendas dos três 

Agentes Vendedores. 

Podemos concluir que num cenário onde existam Agentes Vendedores com e sem 

capacidade para requisitar os serviços prestados pelo Agente Conhecimento de Mercado, 

os detentores dessa faculdade estão numa situação de supremacia em relação aos outros, 

dispondo de uma maior variedade de possibilidades para efectuar propostas e que são 

fundamentadas com conhecimento descoberta através de ferramentas de Descoberta de 

Conhecimento. Das análises feitas a cenários deste tipo verificou-se que este tipo de 

Agentes Vendedores obtêm melhores resultados. 

Num cenário idêntico ao aqui apresentado, onde todos os Agentes Vendedores 

possuem a faculdade de requisitar os serviços do Agente Conhecimento de Mercado, os 

resultados alcançados vão depender da disponibilidade, ou não, em carteira dos bens 

relacionados com os pedidos e dos valores do preço praticados. No caso de todos disporem 

de bens relacionados em carteira o factor determinante será o valor do preço praticado. 

6.7 Resultados da Aplicação de Algoritmos de Data 
Mining 

A existência de conhecimento de mercado permite que a arquitectura proposta para 

um Mercado Electrónico, fase i da proposta MoDeMEAS, apresentada no capítulo 5 
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(Modelo Multi-Agente para um Mercado Electrónico: Especificação) assegure as quatro 

primeiras fases do Modelo do Comportamento do Consumidor: identificação das 

necessidades, procura de produtos, procura de vendedores e negociação. Tendo particular 

relevo na fase de identificação das necessidades e na fase de negociação. 

As análises, por nós feitas ao longo deste capítulo demonstraram que a existência de 

conhecimento de mercado obtido com recurso a algoritmos de Data Mining é uma mais 

valia para apoiar o comportamento estratégico dos Agentes na fase de identificação das 

necessidades, secção 6.6 e na fase de negociação, secção 6.5. 

Permitindo, ainda dar resposta a algumas das questões levantadas no capítulo 1 

(Introdução). Onde se sugeria o desenvolvimento de metodologias próprias para 

tratamento dos novos requisitos que emergem da actual Economia, baseada em Mercados 

Electrónicos. 

O sistema ISEM possui conhecimento de mercado que lhe permite exibir as seguintes 

capacidades: captar o perfil de potenciais compradores; identificar segmentos de mercado; 

descobrir novo conhecimento, que permita estimular o consumo, sugerir produtos com 

base no perfil dos compradores e, perante necessidades não satisfeitas, sugerir produtos 

alternativos; desenvolver estratégias de negócio adequadas à nova dinâmica dos 

mercados; e mudar de estratégia de negócio, face à situação do mercado. 

6.8 Comparação com Trabalhos Relacionados 

O sistema ISEM, aqui apresentado e especificado no capítulo anterior, pode agora ser 

comparado com os trabalhos de referência, existentes e citados no capítulo 2 (Comércio 

Electrónico). 

Com base na tabela 2.2, pode-se fazer uma análise comparativa, no que respeita à 

cobertura das diferentes fases do ciclo de vida de uma transacção de negócio. Esta análise 

é apresentada na tabela seguinte, tabela 6.12. 
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Tabela 6.12: Comparação Entre o Sistema ISEM e Outros Sistemas Relacionados 

Fases 

 

Informação 

 

 

 

Sistemas 
Identificação 

das 

Necessidades 

Procura 

de 

Produtos 

Procura 

de 

Vendedores 

 

Negociação 

 

Resolução 

AuctionBot não Não não leilão não 

Kasbah não Não correspondência directa e 

bilateral 

não 

MAGMA não Não correspondência leilão não 

 

Tête-à-Tête 

 

não 

satisfação  

por restrições 

satisfação     

por restrições 

função de 

utilidade   

multi-atributo 

 

não 

ISEM Algoritmos 

de 

Data Mining 

Algoritmos 

de 

Data Mining 

 

correspondência 

 

contractos 

bilaterais 

 

não 

 

Pela análise da tabela, constata-se que a primeira sub-fase da fase informação 

(identificação das necessidades) é, apenas, tratada pelo sistema ISEM. Todos os outros 

sistemas assumem que as partes envolvidas sabem claramente o que querem, que bens 

comprar ou vender. Alguns apoiam o processo de identificação dos vendedores, mas 

apenas o Tête-à-Tête possui mecanismos de pesquisa de produtos através da satisfação 

por restrições. A fase da negociação é implementada em todos os sistemas analisados com 

recurso a mecanismos de leilão ou contactos bilaterais, podendo em alguns, ser 

negociação multi-lateral e multi-atributo. 

Pode-se concluir que uma das mais valias do sistema ISEM é fornecer um conjunto de 

conhecimento de mercado descoberto com recurso a técnicas de Descoberta de 

Conhecimento, usando algoritmos de Data Mining. Este novo conhecimento permite 

apoiar as acções envolvidas em levar a cabo as diferentes fases do ciclo de vida de um 

negócio. Tal tem particular relevo nas duas primeiras fases, fase de informação e fase de 

negociação, que correspondem, precisamente, às quatro primeiras fases do modelo do 

comportamento do consumidor, contempladas no nosso modelo e implementadas no 

sistema ISEM. 

Embora os diferentes Agentes de software, a representar as diferentes entidades físicas 

envolvidas num negócio, já disponham de uma arquitectura que contempla módulos de 

conhecimento, não podemos alhear-nos do simples facto, de que os negócios, e em 
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particular, com recurso a mecanismos de negociação do tipo contractos bilaterais, não 

fornecem informação de mercado que permita aos Agentes desenvolverem análises de 

mercado adequadas. Em todo caso, a capacidade em desenvolver uma memória de casos, 

por parte de cada um dos Agentes envolvidos, é uma mais valia para o seu desempenho e 

consequentes resultados. 

O conhecimento de mercado é também uma mais valia para o sucesso dos Agentes que 

utilizam a estratégia DFWS/P, em virtude de a implementação desta estratégia requerer 

algum tipo de conhecimento de mercado. 

6.9 Conclusões 

Neste capítulo apresentámos o sistema ISEM, desenvolvido com o propósito de simular 

um Mercado Electrónico. O sistema laboratorial desenvolvido permite validar as 

metodologias propostas nesta tese e que conduzem à representação por parte de Agentes 

de software de entidades físicas que pretendam transaccionar bens em Mercados 

Electrónicos. 

A arquitectura do sistema ISEM foi apresentada e discutida neste capítulo. Este 

sistema foi implementado com um sistema Multi-Agente, onde se encontram quatro tipos 

de Agente: o Agente Mercado, o Agente Conhecimento de Mercado, o Agente Comprador e 

o Agente Vendedor. 

A plataforma de comunicação, utilizada no desenvolvimento do sistema ISEM, foi a 

plataforma OAA, tendo sido modificada a aplicação central desta plataforma, o Facilitador 

(“Facilitator Agent”). Esta modificação deveu-se ao facto de ser necessário incluir funções 

adicionais a este componente, nomeadamente o registo das necessidades dos Agentes 

Compradores e as capacidades dos Agentes Vendedores. O Facilitador passou a 

desempenhar o papel e as funções do Agente Mercado, conforme especificado no capítulo 

anterior. 

A última parte do capítulo apresenta alguns exemplos de funcionamento do sistema, 

testando a metodologia proposta nesta tese, nomeadamente no que se refere às 

estratégias de negociação, propostas e à validação da proposta de introdução do conceito 

do conhecimento de mercado. 

Da análise dos resultados obtidos no sistema ISEM por todas as experiências 

realizadas, conclui-se a necessidade de desenvolvimento futuro de dois pontos essenciais: 

• Sofisticação da ontologia, a actualmente disponibilizada pelo sistema ISEM é 

relativamente simples, sendo notória a necessidade de alguma sofisticação. 

Esta necessidade surge a três níveis: 
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→ Na caracterização do objecto de negociação, com uma ontologia mais 

sofisticada conseguia-se representar uma maior variedade de bens. Por 

exemplo, a decomposição do atributo cor, em tons de cor (azul claro, azul 

escuro, azul celeste, etc.), permitia que a ontologia passasse a entender, 

não só os conceitos de cor_clara e cor_escura, como também, da 

particularidade que caracteriza esse atributo; 

→ No protocolo de negociação, uma ontologia mais sofisticada, permitiria 

desenvolver um protocolo de negociação mais rico, com a consequente 

explosão do número de propostas a serem elaboradas como resposta a um 

anúncio de uma necessidade por parte de um Agente Comprador; 

→ O conhecimento de mercado obtido com recurso a algoritmos de Data 

Mining, caso a ontologia fosse mais sofisticada, seria indiscutivelmente 

mais rico, variado e sofisticado, nomeadamente no que se refere ao perfil 

dos compradores e regras de associação ente produtos. Tal originaria a 

consequente explosão do número de possibilidades para elaborar 

propostas. 

• Desenvolvimento de uma nova estratégia que combine as duas estratégias 

dependentes do comportamento propostas e descritas para os Agentes 

Vendedores. Desta forma, um Agente poderia seleccionar a estratégia mais 

apropriada para cada um dos períodos de negociação, com base nos seus 

objectivos de negócio e condições do mercado. 
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   Capítulo 7 

Conclusões 

Este último capítulo apresenta a síntese do trabalho desenvolvido e apresentado nesta 

tese, referindo as contribuições originais desenvolvidas e as conclusões tiradas. São 

também apresentadas as limitações e perspectivas de desenvolvimento futuro. 
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7.1 Síntese do Trabalho Desenvolvido 

O trabalho desenvolvido, no âmbito desta dissertação, tem por objecto de estudo a 

problemática relacionada com a aplicação dos Sistemas Multi-Agente ao Comércio 

Electrónico. 

Os avanços nas Tecnologias de Informação e a popularidade da Internet tornaram 

possível o aparecimento de uma nova Economia, onde deixam de existir as tradicionais 

barreiras quer de tempo, quer de espaço. A globalização tornou possível o acesso a novos 

mercados, quer por parte dos vendedores, quer por parte dos compradores. 

As primeiras aplicações de Comércio Electrónico não eram mais do que um conjunto 

de catálogos de produtos disponibilizados na Internet. Através da pesquisa nestes 

catálogos, potenciais compradores seleccionavam os produtos em que estavam 

interessados, apenas evitando a necessidade de terem de se deslocar ao local da venda e 

beneficiando da isenção dos normais horários de funcionamento do Comércio Tradicional. 

Mas o Comércio Electrónico engloba bastante mais do que a simples disponibilização e 

posterior pesquisa de produtos em catálogos electrónicos ou em mercados electrónicos. O 

Comércio Electrónico pode incluir actividades, tais como, anúncio, procura, negociação, 

encomenda, envio, pagamento e avaliação do serviço. 

As vantagens do Comércio Electrónico são evidentes, assim como é inquestionável a 

importância que lhe foi atribuída por muitas empresas e consumidores. No entanto, este 

novo tipo de organização tem que ser servido por sistemas de Comércio Electrónico, 

caracterizados por um alto nível de automação e personalização, tanto do lado do 

consumidor como do lado do vendedor. 

Do ponto de vista dos consumidores, estes novos mercados devem permitir obter, com 

base nas suas necessidades, o melhor bem (o mais adequado) e ao melhor preço (i.e., o 

que oferece o preço mais baixo), a melhor qualidade e o menor prazo de entrega. 

Do ponto de vista dos vendedores é desejável que os sistemas possam variar as suas 

ofertas em função do perfil do cliente, das reacções dos seus competidores e do estado do 

negócio (por ex: oferecendo descontos a certos grupos de clientes, monitorizando os 

preços da concorrência, analisando as condições do mercado e personalizando as ofertas 

de acordo com o perfil do cliente). 

Para alcançar este grau de automação e passarmos para a chamada “segunda geração” 

de aplicações para Comércio Electrónico, acreditamos que é necessário desenvolver novos 

mecanismos e formas de representar as entidades intervenientes. 
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Tudo parece apontar para a adequação dos Agentes de software e Sistemas Multi-

Agente a este tipo de mercados, permitindo tratar, de uma forma natural, os diferentes 

componentes que interferem num negócio, assim como os relacionamentos entre as 

partes. Haverá, assim, Agentes de software autónomos e heterogéneos, capazes de exibir 

comportamentos estratégicos que lhes permitam alcançarem os seus objectivos, o que 

proporciona um elevado nível de autonomia, de personalização e mesmo de sofisticação. 

A utilização dos Agentes de software em aplicações de Comércio Electrónico implica o 

estudo e o desenvolvimento de novos Agentes motivados economicamente. Para tal, é útil 

explorar os papéis que os Agentes de software podem desempenhar, enquanto mediadores 

em aplicações de Comércio Electrónico, no contexto de um modelo padrão. Neste sentido, 

foi feita uma análise sistemática sobre as tarefas que os Agentes podem desempenhar nas 

actividades de Comércio Electrónico, segundo a perspectiva do modelo do Comportamento 

do Consumidor. 

A análise do modelo do Comportamento do Consumidor, que contempla as acções e 

decisões envolvidas no acto de comprar e utilizar bens e/ou serviços, permite-nos 

investigar quais os papéis para os quais os Agentes de software estão mais vocacionados 

em cada uma das fases que o modelo contempla. Podemos, ainda, compreender quais são 

os novos desafios que o Comércio Electrónico coloca à definição de metodologias para a 

resolução de problemas nestes ambientes. 

No entanto, e até à data, grande parte da investigação feita centra-se no 

desenvolvimento de algoritmos que garantam o sucesso dos Agentes em alcançar acordos 

que sejam considerados aceitáveis. O desenvolvimento deste tipo de algoritmos é 

extremamente importante, embora eles sejam apenas uma parte do problema. 

Num Mercado Electrónico, a negociação, quando automática, é realizada por um 

conjunto de entidades computacionais, em quem indivíduos ou organizações delegaram 

competências sobre bens, também descritos de uma forma computacional. Tal facto 

implica a consideração de dois pontos essenciais: como formular as preferências, de 

forma a transmitir, com exactidão, o conhecimento necessário para que um Agente possa 

negociar por nós; e como descrever os bens em negociação. Para o efeito é necessário 

incluir um processo de aquisição de conhecimento e disponibilizar uma ontologia 

suficientemente clara, a fim de que não ocorra qualquer ambiguidade na identificação e 

correspondência da procura e da oferta no mercado. A consideração destes pontos é 

essencial para que a negociação automática, feita por Agentes de software, seja 

amplamente utilizada enquanto representantes de indivíduos ou organizações. 

Para tal, foi definido e especificado o processo segundo o qual os Agentes 

intervenientes adquirem o conhecimento necessário para agirem como vendedores e 

compradores e foi proposta uma ontologia simplificada para representar e especificar o 

objecto da transacção. 
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Os novos mercados devem possuir mecanismos que lhes permitam exibir novas 

capacidades. Tais capacidades passam por: captar o perfil de potenciais compradores; 

identificar segmentos de mercado; descobrir novo conhecimento, que permita estimular o 

consumo, sugerir produtos com base no perfil dos compradores e, perante necessidades 

não satisfeitas, sugerir produtos alternativos; desenvolver estratégias de negócio 

adequadas à nova dinâmica dos mercados; e mudar de estratégia de negócio, face à 

situação do mercado. 

Para tal, foi por nós usado o conceito de “conhecimento de mercado” que sustenta e 

apoia o comportamento estratégico dos Agentes Vendedores e Agentes Compradores. 

Foram também identificadas as técnicas de Descoberta de Conhecimento, capazes de 

gerar tal conhecimento e adequadas para utilizar em aplicações de Comércio Electrónico. 

Um dos aspectos fundamentais deste trabalho teve a ver com o estudo e 

desenvolvimento de estratégias dinâmicas, tanto para compradores como vendedores, 

com base na análise do comportamento exibido pelos diferentes intervenientes, 

sustentada por informação de mercado, gerada com recurso a ferramentas de Descoberta 

de Conhecimento, sendo este um dos contributos específicos e originais desta tese de 

Doutoramento. 

As questões analisadas levaram à análise dos problemas associados e à proposta de 

um modelo para um Mercado Electrónico, onde Agentes de software representam 

indivíduos ou organizações. 

O projecto de modelação e desenvolvimento de um Mercado Electrónico com Agentes 

de software, MoDeMEAS, proposto nesta tese, foi abordado como um processo 

estruturado, composto por nove passos. Estes passos correspondem às fases, por nós 

identificadas, como fulcrais, numa abordagem Multi-Agente ao Comércio Electrónico. 

Completada a especificação do sistema, e com vista a testar o modelo proposto, assim 

como o desempenho das diferentes estratégias de negociação, foi desenvolvido e 

implementado o Sistema ISEM, no qual Agentes de software autónomos e heterogéneos, 

com objectivos próprios e estratégias de negócio diferentes, representam vendedores e 

compradores num Mercado Electrónico. Cada Agente é especificado do ponto de vista do 

conhecimento que possui, objectivos de negócio e ciclo de vida. 

O sistema ISEM foi implementado com um sistema Multi-Agente, onde se encontram 

quatro tipos de Agente: o Agente Mercado, o Agente Conhecimento de Mercado, o Agente 

Comprador e o Agente Vendedor. 

A plataforma utilizada no desenvolvimento do sistema ISEM foi a plataforma OAA, 

tendo sido modificada a aplicação central desta plataforma. A modificação deveu-se ao 

facto de ser necessário responder a questões relacionadas com o cenário da aplicação, um 

Mercado Electrónico.  
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Foram, ainda, apresentados alguns exemplos de funcionamento do referido sistema, 

com vista à validação da metodologia proposta nesta tese, nomeadamente no que se refere 

às estratégias de negociação propostas e à sustentação da introdução do conceito 

conhecimento de mercado. 

7.2 Trabalhos Relevantes Realizados 

Nesta secção apresentam-se as principais publicações realizadas no âmbito deste 

trabalho, e que se indicam de seguida: 

• Em “An Agent-Based Model for an Electronic MarketPlace” [Viamonte e Ramos, 

2000] apresenta-se uma proposta para a arquitectura do Mercado Electrónico, 

onde Agentes de software compram e vendem bens e/ou serviços e que 

contempla as quatro primeiras fases do modelo do Comportamento do 

Consumidor;  

• Em “A Model for an Electronic MarketPlace” [Viamonte e Ramos, 2001a] propôs-

se um modelo para um Mercado Electrónico. Este trabalho foi seleccionado pela 

Rede de Excelência AgentLink como um dos trabalhos de impacto, relativos à 

aplicação de Agentes de software ao Comércio Electrónico, tendo sido publicado 

um artigo sobre o presente trabalho num livro especialmente dedicado ao tema, 

“Agent-Mediated Electronic Commerce - European AgentLink Perspective” e que 

constitui uma perspectiva da Europa sobre o tema; 

• Em “Modelling Electronic Markets Preferences” [Viamonte e Ramos, 2001b] 

explora-se o papel dos Agentes, enquanto mediadores em aplicações de 

Comércio Electrónico, evidenciando a necessidade de modelar as preferências 

das diversas entidades físicas que vão delegar competências a Agentes de 

software; 

• Em “ISEM – An Intelligent System for Electronic MarketPlaces” [Viamonte et al., 

2002] é apresentado o sistema ISEM, com especial destaque para as estratégias 

de negociação desenvolvidas para os Agentes Compradores e Vendedores; 

• Em “A Market Simulator for Analysing Agent Market Strategies” [Viamonte et al., 

2003a] e em “A Simulation-Based Approach for Testing Market Strategies in 

Electronic MarketPlaces” [Viamonte et al., 2003b], é apresentado o sistema 

ISEM, com especial destaque para o protocolo de negociação especificado, a 

preferência de risco e o comportamento estratégico dos Agentes intervenientes; 

• Em “An Agent-Based Approach To Support Decisions On Electronic Marketplaces” 

[Viamonte et al., 2004a] e “Simulating the Behaviour of Electronic Marketplaces 
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with an Agent-Based Approach” [Viamonte et al., 2004b] formalizou-se o 

Mercado Electrónico, apresentou-se a arquitectura dos Agentes de software 

especificados e desenvolvidos, assim como, o conceito de “conhecimento de 

mercado”; 

• Em “Learning User Preference Models and Business Strategies for E-Commerce” 

[Viamonte et al., 2004c] destaca-se o comportamento estratégico dos Agentes 

Compradores e Vendedores; 

• Em “ISEM: A Multi-Agent Simulator For Testing Agent Market Strategies” 

[Viamonte et al., 2004d] apresenta-se o modelo MoDeMEAS, proposto nesta 

tese, assim como toda a especificação do sistema ISEM. Este trabalho está pré-

aceite para publicação em IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 

PartC“, num número dedicado ao tema “Game-theoric Analysis and Stochastics 

Simulation of Negotiation Agents”. 

Ao longo deste trabalho, foram ainda desenvolvidos alguns pequenos protótipos com 

vista a estudar e analisar partes do modelo a que nos propúnhamos, e que serviram para 

a implementação do sistema ISEM. 

Convém ainda referir a nossa participação no grupo de trabalho Europeu, “AMEC – 

Special Interest Group on Agent-Mediated Electronic Commerce”, pertencente ao AgentLink 

Network of Excellence on Agent-based Computing, onde participamos activamente em 

várias sessões de trabalho. 

O presente trabalho conduziu, ainda, à participação em alguns projectos de 

investigação, nomeadamente no projecto “IMAGE - Integrated Tools for Computer 

Supported Manufacturing in the Global Economy”, financiado pelo FCT, O objectivo do 

IMAGE é a concepção e implementação de um “Framework” baseado no paradigma dos 

sistemas Multi-Agente para empresas na área Produção, de modo a que estas possam dar 

respostas aos requisitos impostos pela sociedade e economia global do século XXI, tais 

como, adaptabilidade, flexibilidade e agilidade. Conceitos como os de Empresa Virtual e 

Comércio Electrónico estão presentes no IMAGE, estendendo o paradigma dos sistemas 

distribuídos desde o nível do shop-floor até à empresa e sociedade. 

7.3 Limitações e Trabalho Futuro 

Muito trabalho se perspectiva como importante no decurso do que já foi apresentado. 

Gostaríamos de efectuar, no futuro, um conjunto de melhoramentos e extensões do 

sistema actualmente existente que iremos descrever de seguida. No entanto, convém 

realçar que a contínua evolução nas metodologias de desenvolvimento de software e em 
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particular na área dos Agentes de software e sistemas Multi-Agente, assim como a 

evolução do Comércio Electrónico, são factores determinantes para o aparecimento de 

novas oportunidades. 

No que respeita aos melhoramentos, que iremos enunciar, eles estão directamente 

relacionados com as limitações, já por nós apontadas ao longo deste documento. 

Um primeiro e importante melhoramento prende-se com a validação das metodologias 

de negociação descritas por aplicação a um caso real. O sistema ISEM foi apenas testado 

em exemplos simulados e simplificados de um sub-domínio do Comércio Electrónico, na 

área dos têxteis, relativo à venda de vestuário. Embora já tenha sido possível obter 

resultados reveladores das mais valias que se obtêm com as metodologias adoptadas e 

propostas no modelo MoDeMEAS, seria interessante testar o sistema ISEM num caso real. 

Para tal ser possível, é necessário proceder de imediato a alguns melhoramentos: 

• Disponibilização de uma ontologia mais sofisticada, o que permitiria 

caracterizar o objecto de negociação de uma forma que se aproximasse mais da 

realidade. Com uma ontologia mais sofisticada teríamos disponível, não só um 

vocabulário comum, onde estão definidos os termos, mas também as relações 

entre estes para a área em questão; 

• Identificação de dependências entre atributos, através de uma função, o que 

permitiria definir, por cada interveniente, uma função de dependência para os 

atributos que caracterizam os bens em discussão no mercado. 

Outro contributo seria o desenvolvimento de uma nova estratégia, que combine as 

duas estratégias dependentes do comportamento propostas, e descritas para os Agentes 

Vendedores. Desta forma, um Agente poderia seleccionar a estratégia mais apropriada 

para cada um dos períodos de negociação, com base nos seus objectivos de negócio e nas 

condições do mercado. 

Dever-se-á proceder à extensão do protocolo de negociação para o funcionamento 

multi-atributo, onde a negociação decorresse sobre vários dos atributos que caracterizam 

o bem a transaccionar como, por exemplo, o preço, o prazo de entrega e a quantidade. 

Embora tal requisito não seja essencial para o sub-domínio em que o sistema foi testado, 

seria interessante inclui-lo, pelo menos, ao nível da especificação do modelo proposto 

para um Mercado Electrónico. Para tal, era necessário alterar o algoritmo que formula 

propostas, por parte dos Agentes Vendedores, e os algoritmos para avaliar as propostas e 

para formular contra-propostas, por parte dos Agentes Compradores. Convém realçar que 

parte dos requisitos necessários para levar a cabo tal modificação já faz parte do modelo 

proposto. Nomeadamente, as funções de utilidade, calculadas por cada um dos Agentes, 

já entram em linha de conta com os vários atributos que caracterizam o bem em 

negociação, onde, os pesos a atribuir para cada um dos atributos são diferentes. 
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O incremento do grau de automação dos sistemas em ambientes de Comércio 

Electrónico implica uma maior delegação de competências e de poder aos Agentes que 

representam organizações ou indivíduos, sendo notória a necessidade de incluir uma 

componente deliberativa na arquitectura proposta para os Agentes Vendedores e 

Compradores. A inclusão de compromissos e intenções sociais, o que representa uma 

característica essencial no contexto do Comércio Electrónico, seria importante. 

Seria também interessante alterar o mecanismo de negociação utilizado no sistema 

ISEM por um mecanismo de negociação, baseado na troca de argumentos. Se os 

intervenientes apenas possuírem a capacidade de aceitar ou rejeitar propostas, a 

negociação pode tornar-se muito longa ou mesmo ineficiente. A eficiência do mecanismo 

de negociação pode ser melhorada se as partes envolvidas possuírem capacidade para 

elaborar comentários às propostas recebidas. Estes comentários podem ajudar o 

proponente na realização de uma nova proposta ou contra-proposta (se assim o 

pretender), permitindo-lhe movimentar-se na direcção de um possível acordo. Uma 

negociação baseada em argumentos procura influenciar os parceiros do negócio, 

persuadindo-os a agir de uma forma particular. Os processos argumentativos são 

bastante ricos, nomeadamente por não se limitarem a aspectos puramente racionais, 

envolvendo uma grande componente de aspectos emocionais, tais como dívidas de 

gratidão e amizade entre os participantes [Novais et al., 2002] [Novais, 2003] [Brito, 2003]. 

Devemos aprofundar ainda mais a componente de Descoberta de Conhecimento do 

Mercado Electrónico. Por exemplo, seria interessante aumentar o volume de dados a 

explorar, através do alargamento do período de duração das campanhas de recolha dos 

mesmos e automatizar o processo de limpeza e pré-processamento dos dados, assim como 

testar novos e diferentes algoritmos, nomeadamente a nível das operações de classificação 

e de associação. No entanto, convém realçar que o conhecimento de mercado obtido com 

recurso aos algoritmos de Data Mining, caso a ontologia disponibilizada no sistema ISEM 

fosse mais sofisticada, seria indiscutivelmente mais rico, variado e sofisticado, 

nomeadamente, no que se refere ao perfil dos compradores e regras de associação entre 

produtos. Tal teria o consequente enriquecimento no número de possibilidades para 

elaborar propostas por parte dos Agentes Vendedores. 

Recentemente foram elaborados e propostos à FCT dois novos projectos, o 

“Agents&Markets” e o “ArgEmotionAgents”, nos quais temos o objectivo de explorar 

algumas das ideias aqui enunciadas. 

O projecto “Agents&Markets” visa a utilização das tecnologias dos sistemas Multi-

Agente no auxílio da Simulação de Mercados, pretende-se desenvolver uma ferramenta de 

apoio à decisão inovadora e que combine os seguintes aspectos: Simulação baseada em 

Agentes, Modelação do Comportamento dos Consumidores, Análise de Mercados 

Electrónicos, Análise de diferentes Mecanismos de Negociação, Comportamento 
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Estratégico, Aprendizagem Automática e Data Mining, e a Modelação do Comportamento 

dos outros intervenientes com base em Teoria de Jogos. O Comércio Electrónico e os 

Mercados de Energia Eléctrica serão os domínios de aplicação deste projecto. 

O projecto “ArgEmotionAgents” visa a utilização dos Agentes de software no auxílio ao 

processo da Tomada de Decisão em Grupo, onde se realça os aspectos relacionados com 

as componentes argumentativa e emotiva. Pretende-se desenvolver um sistema de Apoio à 

Decisão em Grupo, com base na simulação do funcionamento de uma comunidade de 

Agentes e que forneça apoio a um ou mais participantes do grupo através da sugestão dos 

argumentos mais adequados a usar, tendo em conta o perfil e o comportamento dos 

restantes participantes. Em situações reais a decisão sobre importantes bens a adquirir, 

por exemplo a aquisição de nova maquinaria para uma fábrica, implica geralmente a 

tomada de decisão em grupo. Embora, tais processos sejam muito complexos, é de se 

esperar que venham a ser englobados no futuro no âmbito do Comércio Electrónico, o 

qual deverá passar a englobar as componentes emotiva e argumentativa de modo a ter 

sucesso em tais processos. 

Tal como podemos observar, o trabalho apresentado ao longo desta tese permitiu dar 

um contributo significativo na área do Comércio Electrónico baseado em Agentes, o que 

foi notório e sustentado pelas publicações científicas que ocorreram durante o 

desenvolvimento deste trabalho. Contudo, ao mesmo tempo que as conclusões deste 

trabalho permitiram dar respostas a algumas questões, surgiram novas questões, que se 

pretendem tratar no futuro, o que demostra que na área do Comércio Electrónico baseado 

em Agentes há, ainda, muito trabalho a fazer, nomeadamente quando estamos a dar 

importantes passos no sentido de construir uma Sociedade do Conhecimento 

verdadeiramente sustentada nas Tecnologias do Conhecimento e da Decisão. 
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A.1 

Apêndice A 

Ferramenta de Data Mining: 
Clementine  

Este Apêndice visa apresentar a ferramenta de Data Mining, Clementine, utilizada pela 

autora em parte do trabalho, apresentado nesta tese. 

Foi com base nesta ferramenta que foi obtido o conhecimento usado pelo Agente 

Conhecimento de Mercado. 
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A.2 

A.1 Avaliação Sumária 

O Clementine é uma ferramenta de Data Mining desenvolvida e comercializada pela 

“Integral Solutions (ISL)”, Basingstoke, Reino Unido, tendo sido adquirida em 1999, pela 

SPSS (www.spss.com). Este produto vai já na sua 8.5ª versão, disponibilizada em Março 

de 2004. 

Esta ferramenta é exemplar ao nível das ferramentas de Data Mining existentes 

[Chapman et al., 1999], dado o nível de suporte que disponibiliza em todos os estágios do 

processo de Data Mining.  

O Clementine oferece um conjunto muito completo de funcionalidades de Data Mining, 

um conjunto bem seleccionado de opções de modelação, boa interface para a 

programação visual e a flexibilidade para criar aplicações personalizadas ao utilizador. 

De acordo com as funcionalidades oferecidas e o nível de complexidade que pode ser 

obtido com a ferramenta, o Clementine é de uso muito simples. A interface visual e os 

parâmetros disponíveis, por defeito, permitem que utilizadores sem experiência façam um 

bom uso da ferramenta. 

A programação visual é uma das características mais atractivas do Clementine, pois 

permite a construção de aplicações de Data Mining de uma forma intuitiva, suportando a 

integração de todos os estágios do Data Mining. Esta integração é importante, não só em 

termos de utilização, mas também em termos de funcionalidade, por exemplo, os nós de 

modelos podem ser ligados para aumentar ou complementar o seu poder analítico. 

Quando da apresentação e interpretação dos resultados, toda esta flexibilidade 

apresentada pela ferramenta pode ser inconveniente, porque cabe ao utilizador decidir 

qual a maneira mais efectiva de visualizar os resultados, o que pode não ser muito fácil, 

especialmente para utilizadores menos experientes. 

O Clementine disponibiliza um bom suporte para exploração de dados, baseado 

sobretudo em gráficos, o que permite aos utilizadores uma primeira abordagem sobre os 

dados. A ferramenta permite uma interacção directa com os gráficos através de “zooming” 

em regiões previamente seleccionadas, ou identificar e etiquetar subconjuntos de dados. 

Resumidamente, o Clementine apresenta as seguintes características: 

• É uma ferramenta que suporta todas as fases do processo de descoberta de 

conhecimento; 

• Disponibiliza árvores de decisão, redes neuronais, geração de regras de 

associação e importantes características de visualização. 
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A.3 

Pontos Fortes 

• Interface gráfica intuitiva para programação visual; 

• As técnicas de Data Mining podem ser combinadas como complemento umas 

das outras. 

Pontos a ter em Atenção 

• É necessária familiarização com a ferramenta, para tirar vantagem total das 

suas funcionalidades; 

• Não apresenta optimização para arquitecturas paralelas. 

Quando deve ser Utilizada 

• Se for necessária uma ferramenta que abranja todas as fases do processo de 

descoberta de Conhecimento em Bases de Dados; 

• Se se pretende combinar ferramentas e modelos para construir um processo de 

Data Mining que reflicta os requisitos do utilizador; 

• Se precisa de fortes capacidades analíticas e de gestão de dados, sem necessitar 

de análises extensivas de dados e experiência com Tecnologias de Informação. 

A.2 Funcionalidades Disponíveis no Clementine  

Os utilizadores interagem com o Clementine através de um ambiente de programação 

visual, demonstrado na Figura A1. Todas as tarefas e funções, que o Clementine 

disponibiliza, estão personificadas através de ícones, com os quais o utilizador pode ligar 

processos de Data Mining na área de trabalho. Estes processos são depois executados e 

os resultados são examinados. 

Por ligação dos ícones em diferentes ordens formando sequências, retirando ícones 

dessas sequências, ou alterando a ordem da sequência de ícones, o utilizador pode 

desenvolver diferentes análises de dados ou tarefas de modelação. Cada ícone ou nodo, 

pode ser editado para definir parâmetros ou configurar o seu modo de execução.  

A flexibilidade do Clementine é aumentada, pelo facto de os nós podem ser usados em 

diferentes contextos. 

O Nó de tabela mostra os dados de forma tabular e pode, por exemplo, ser usado para 

examinar não só os dados origem (dados a explorar), como também os resultados do 

processo de Data Mining. 



Ferramenta de Data Mining: Clementine 

A.4 

Os resultados do processo de Data Mining, os modelos de treino são também 

representados através de nós. Tais nós, em forma de diamante são visualizados sempre 

no lado direito do écran da ferramenta e podem ser manuseados como os outros ícones. 

Uma sessão típica com o Clementine envolve a selecção de um Nó origem para ligar à 

fonte dos dados. É possível então explorar os dados, ligando o Nó origem a um ou vários 

nós gráficos. Subsequentemente é possível começar uma nova cadeia de nós, para 

construir outro modelo. A cadeia pode ser uma derivação, de maneira a ser possível 

analisar o desenvolvimento e os resultados do modelo. 

Como passo seguinte, é possível ligar os modelos de treino dos nós diamante a 

diferentes origens de dados, para os testar ou os usar como previsão de valores ou 

classes. Os nós Clementine são retirados de diversas paletas, que agrupam os nós nas 

seguintes classes: nós origem, nós de manipulação, nós gráficos, nós modelo, nós de 

saída de resultados e nós de geração de modelos (ou nós diamante). 

 

Figura A.1: Interface Gráfica do Clementine 

Nós de Origem 

Os nós origem importam dados a partir de ficheiros ou tabelas. Incluem nós para: 

• Aceder a dados em ficheiros de texto ou fontes ODBC; 

• Juntar dados de diferentes fontes de dados; 



Ferramenta de Data Mining: Clementine 

A.5 

• Seleccionar ou fazer amostras de registos. 

Nós de Manipulação 

Os nós de manipulação realizam operações de gravação numa série de registos (como 

eliminação de certos registos) ou operações sobre campos dos registos (como por exemplo, 

adicionar um valor, etc.). Incluem-se: 

• Nós derivados, que permitem calcular novos campos, usando a linguagem de 

manipulação CLEM; 

• Nós de filtragem, ordenação e agregação; 

• Nós históricos que permitem reter valores de registos anteriores em dados 

sequenciais. Este tipo de nós é particularmente importante, quando é 

necessário tratar séries temporais de dados. Estes nós disponibilizam também 

um conjunto de transformações bastante poderosas; 

• Nó de qualidade dos dados verifica valores em falta e produz um relatório que 

ordena os campos por plenitude; 

• Nó de balanceamento permite duplicar ou eliminar registos para corrigir 

desequilíbrios nos dados. Este nó aumenta ou diminui a proporção de registos 

particulares; por exemplo, se um ficheiro tem uma proporção muito baixa de 

respostas femininas, é possível aumentar esta proporção duplicando os registos 

existentes até um determinado valor. Os nós de balanceamento podem ser 

gerados automaticamente a partir de histogramas e ecrãs de distribuição de 

dados. 

Nós Gráficos 

Os nós gráficos disponibilizam os dados para exploração em gráficos. Estes incluem:  

• Nó web mostra relações entre valores de dois ou mais campos. Cada valor é 

ligado a outros valores através de uma linha que indica a frequência com que 

os valores ocorrem juntos. Isto permite tirar uma primeira impressão das 

relações entre os dados e, consequentemente, criar as primeiras hipóteses 

acerca das mesmas relações. O nó web pode ser visualizado na figura A2. 
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Figura A.2: Nodo Web 

• Nó distribuição em que é possível obter relações das distribuições percentuais e 

numéricas entre diferentes atributos.  

• Histogramas e Gráficos bidimensionais de diversos tipos. 

Nós Modelo 

Os nós modelo disponibilizam os algoritmos de modelação. O Clementine oferece os 

seguintes algoritmos: redes neuronais, mapas de características auto-organizáveis, k-

means, two-step cluster analysis, análise baseada em árvores de decisão, regras de 

associação, regressão linear e regressão logística. 

• Redes Neuronais: o nó de treino da rede cria e treina uma rede neuronal para 

previsão de um valor específico. A rede treinada é depois disponibilizada num 

Nó diamante. O Clementine usa o perceptrão de multi-níveis com propagação 

retroactiva e disponibiliza várias estratégias de treino predefinidas que ajudam 

a seleccionar a melhor topologia. Também é possível escolher um entre vários 

critérios de paragem do treino da rede. Uma opção de análise de sensibilidade é 

disponibilizada, para calcular quais os campos que têm maior influência nos 

resultados; 

• Mapas de Características Auto-organizáveis (SOM) – Redes de Kohonen: o nó de 

treino Kohonen é usado para especificar uma rede Kohonen que pode ser usada 

para clustering não supervisionado. Esta agrupa os dados em classes distintas, 

não fazendo qualquer previsão de valores ou classes, ou seja, apenas insere os 

novos valores nas classes já existentes ou definidas. Os parâmetros de treino 

são definidos num menu como o da Figura A3, onde é especificada a dimensão 
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da grelha, o raio da vizinhança, o tipo de função de aprendizagem e o número 

de iterações. 

 

Figura A.3: Menu para Definição dos Parâmetros de Treino 

Por exemplo, se após o treino de uma rede Kohonen, um determinado conjunto de 

dados for agrupado em cinco grupos distintos, o que acontece é que em cada grupo 

existem apenas registos que são semelhantes aos outros registos em alguns aspectos e 

noutros grupos existem registos que são bastante diferentes destes. Quando surgir um 

registo ainda não classificado, este será inserido no grupo com o qual tenha mais 

semelhanças 

• Clustering com k-means: o nó k-means permite criar o modelo deste algoritmo 

para clustering do conjunto de dados de entrada. Este nó disponibiliza o menu 

apresentado na Figura A4, onde é inicializado o número de clusters e os 

resultados que se pretendem visualizar. É necessário criar um nó diferente para 

cada um dos conjuntos de dados de entrada, mesmo que se mantenham os 

restantes parâmetros. 
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Figura A.4: Parâmetros do Modelo k-Means 

• Clustering com o nó Two-Step: o nó two-step permite criar o modelo do 

algoritmo para o conjunto de dados de entrada. Este algoritmo permite 

trabalhar simultaneamente com atributos categóricos e contínuos. Deverá ser 

criado um nó deste tipo para cada conjunto de dados de entrada, mesmo não 

sendo alterado nenhum dos restantes parâmetros. Este nó disponibiliza o menu 

apresentado na Figura A5, no qual podem ser seleccionadas as opções do 

modelo que são a exclusão de valores díspares e a previsão do número de 

clusters, de acordo com a tendência apresentada pelo conjunto de dados. 

 

Figura A.5: Menu com as Diferentes Opções do Algoritmo Two-Step 
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• Árvores de Decisão: o Clementine tem nós que implementam o algoritmo C5.0 e 

uma versão avançada do ID3. Os resultados de ambos os algoritmos são uma 

classificação baseada em árvore que é armazenada num nó árvore diamante. 

Comparativamente com o ID3, o algoritmo C5.0 produz regras mais simples e 

precisas. Este algoritmo pode ser usado para construir uma árvore de decisão 

ou um conjunto de regras. O conjunto de regras é optimizado para representar 

as regras agrupadas por resultados, para que estas sejam apresentadas de uma 

forma clara e fácil de entender. Tanto as regras como as árvores de decisão 

podem ser visualizadas quando se edita o nó diamante através do visualizador 

de regras e de árvore que mostra os resultados em formato texto. 

• Regras de Associação: o Clementine dispõe de dois tipos de nós de regras de 

associação: 

o Nó de Regras de Indução Generalizada ou Nó GRI – “Generalised Rule 

Induction”; 

o Nó Apriori. 

As regras de associação geradas pelo Nó GRI são idênticas àquelas que são geradas 

pelo algoritmo Apriori. A principal diferença é que o Nó GRI é usado para campos 

contínuos e categóricos, ao passo que o algoritmo Apriori só trabalha com valores 

categóricos. 

A principal diferença entre as regras produzidas pelo Nó de análise em árvore e estes 

nós é que as análises com árvores de decisão não conseguem gerar regras independentes, 

cada regra é dependente das regras geradas anteriormente na árvore de decisão. A 

regressão pode ser de dois tipos: 

• Regressão Linear : o nó de regressão linear aplica esta técnica, utilizando 

todos os campos numéricos para explicar um determinado objectivo numérico e 

produz um Nó diamante com a equação resultante.  

• Regressão Logística: o nó de regressão logística aplica esta técnica, utilizando 

todos os campos numéricos e categóricos, para explicar um determinado 

objectivo categórico e produz um Nó diamante com a equação resultante. 

Nós de Saída 

Os nós de saída mostram os dados e resultados no ecrã em formato texto e podem ser 

usados para exportar os resultados do Clementine. Os nós de saída incluem: 

• O Nó de tabela que disponibiliza os dados no ecrã em formato tabular que 

podem ser usados para escrever tabelas formatadas em ficheiros. Estes nós 

também podem ser usados para inspeccionar dados origem e os resultados de 
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previsões obtidas com modelos;  

 

• O Nó de análise que é usado para testar a eficiência de um modelo. Compara as 

previsões feitas pelo modelo de treino com os valores originais. Selecciona 

automaticamente campos objectivo e de previsão e liga-os directamente aos nós 

modelos. Dá informação acerca das previsões correctas e incorrectas (ou taxas 

de erro para o caso de valores contínuos) e produz uma matriz com estes 

valores; 

• O Nó relatório permite que sejam misturados dados dos registos, com texto de 

formato livre, para que sejam criados relatórios personalizados;  

• O Nó ficheiro de saída escreve dados num ficheiro. O Nó de saída ODBC escreve 

dados num compilador de Base de Dados (BD) ODBC. Pode ser usado para 

escrever previsões criadas pelo Clementine numa BD. 

Nós Diamante – Geradores de Modelos 

Os nós diamante detêm os resultados do processo de DM, na forma de modelos de 

treino. Podem ser ligados a diferentes fontes de dados para que sejam usados para 

previsões em dados não classificados. Quando se edita um diamante gerado pelo 

construtor de regras ou pelo Nó C5.0, o visualizador de regras e de árvore é invocado, o 

que permite ver a árvore ou o conjunto de regras em formato texto. É possível converter 

directamente a árvore em regras, a partir deste visualizador. Isto possibilita a focagem 

num ramo particular da árvore em vez de visualizar toda a árvore. 

Avaliação da Ferramenta 

O Clementine disponibiliza um bom conjunto de opções de transformação de dados 

que permitem trabalhar os dados de acordo com as necessidades de cada tipo de área de 

aplicação. O CLEM é uma poderosa linguagem interna da ferramenta de manipulação. Os 

nós de qualidade dos dados disponibilizam uma maneira efectiva de tratar o problema dos 

dados em falta. 

Selecção e Acesso aos Dados 

O Clementine trabalha com ficheiros de texto, ASCII e pode também importar dados via 

ODBC. Os nós de entrada permitem que os dados sejam gerados a partir das 

especificações dos utilizadores, por exemplo, para criar dados não reais de teste. Fontes 

de dados acedidas pelo Clementine são descarregadas na estação de trabalho.  

O Nó de mistura cria um único registo de saída, a partir de múltiplos registos de 

entrada, por mistura dos mesmos. É possível misturar conjuntos de dados por ordem de 

determinado atributo. 
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O Nó de selecção, permite aos utilizadores seleccionar nós específicos, usando 

comandos da linguagem CLEM. 

O Nó de ordenação, é usado para especificar o número de registos a serem importados, 

a partir dos quais serão depois seleccionados registos. 

Transformação dos Dados 

O Nó principal de transformação dos dados no Clementine é o Nó Derivado. Ele 

adiciona um novo campo em todos os registos que passam por ele. O valor do novo campo 

é calculado através de uma série de operações predefinidas (tais como contadores ou 

flags) ou através de uma expressão CLEM.  

O CLEM é a linguagem interna de programação do Clementine, esta inclui operadores 

e funções matemáticas, funções de manuseamento de strings e funções de tratamento de 

campos de data e tempo.   

Existem também nós para ordenar e agregar dados. O Clementine também dá suporte 

automático na definição de tipos para as variáveis do conjunto de dados. O Nó tipo 

especifica tipos de campos automaticamente e disponibiliza uma opção coerente que 

permite converter valores de acordo com limites especificados. 

Valores em Falta 

O Clementine fornece um conjunto de funções e ferramentas que permitem substituir 

valores em falta e inclui, também, uma opção que preenche valores em falta através do 

treino de uma rede neuronal ou por construção de uma regra. Qualquer uma das 

ferramentas de selecção e transformação, descritas a seguir, podem ser usadas para 

capturar valores em falta ou inválidos num conjunto de dados. 

O Nó de qualidade dos dados procura dados com valores em falta e produz um 

relatório ordenado por campos completos. O Nó consegue lidar com definições de campos 

em branco, ou campos com valores em falta definidos no Nó Tipo. O relatório é 

interactivo, o que significa que podem ser definidos filtros e seleccionar nós directamente 

para lidar com os valores em falta, seja por selecção dos campos ou registos mais 

completos ou por eliminação dos que têm baixa qualidade.  

O Clementine permite que os utilizadores treinem a rede neuronal e construam regras 

para aprender o que devem ser os valores em falta, inserindo estes no conjunto de dados, 

usando o Nó Filtro. Esta técnica só deve ser usada se os modelos forem suficientemente 

precisos. 
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Exploração 

A exploração dos dados é suportada principalmente através de ecrãs gráficos 

interactivos que permitem aos utilizadores ganhar sensibilidade para os dados antes de 

começarem o processo de exploração dos dados propriamente dito. 

Visualização 

O Clementine dá um suporte à exploração de dados através da visualização gráfica dos 

mesmos. Isto permite aos utilizadores ganharem sensibilidade para os dados antes de 

começar o processo de exploração dos dados, o que é muito importante. Todos os gráficos 

permitem interacção directa através de “zooming” nas regiões seleccionadas ou por 

identificação ou marcação de subconjuntos de dados. 

Estatísticas Descritivas 

O Nó estatístico é usado para visualizar algumas estatísticas básicas num ou mais 

campos numéricos. Este Nó calcula a média e o desvio padrão e dá o valor mínimo e 

máximo, bem como o número de valores válidos no campo. Pode também ser usado para 

calcular o coeficiente de correlação linear entre os múltiplos campos numéricos.  

O Nó de Distribuição mostra a ocorrência de valores para campos não numéricos. Os 

seus resultados podem ser usados para alimentar directamente o Nó de balanceamento 

para criar conjuntos de dados balanceados. 

É possível usar a linguagem CLEM para calcular algumas estatísticas descritivas. 

Estes valores podem ser depois visualizados e examinados, usando as opções de tabela e 

de gráficos. 

Requisitos Computacionais 

O Clementine pode ser executado em plataformas X-Windows em Unix e VMS, e em 

Windows e Windows-NT, usando uma emulação de um X Servidor fornecido pela ISL. O 

Clementine não está optimizado para arquitecturas paralelas. 

Identificação da relevância da área de aplicação 

O Clementine não faz análises de proveito, nem disponibiliza gráficos de lucro. É no 

entanto possível calcular estes e disponibilizá-los com as ferramentas existentes no 

Clementine. 

Aplicabilidade e Desenvolvimento de Aplicações 

Os modelos desenvolvidos pelo Clementine podem ser exportados como rotinas em C, 

para serem usadas no desenvolvimento de aplicações. Adicionalmente, podem ser 

desenvolvidos de várias formas dentro do Clementine, simplesmente por conexão de 



Ferramenta de Data Mining: Clementine 

A.13 

diamantes, ligando modelos treinados a outros nós (tais como outras fontes de dados 

para previsão, ou ao Nó de análise para teste). 

Os modelos de treino podem ser exportados como rotinas em C, o que torna possível o 

seu uso para construir aplicações personalizadas e que fazem uso das funcionalidades de 

DM do Clementine. Esta ferramenta permite que sejam guardados, ou carregados para a 

zona de trabalho, cadeias completas ou incompletas de diamantes (modelos). Estas 

sequências de nós podem ser condensadas num único Nó (superNó) que é o equivalente a 

um procedimento nas linguagens tradicionais. Estes supernós podem ser parametrizados 

e guardados como bibliotecas para posterior reutilização. 

As regras detectadas pelo algoritmo de indução de regras, bem como os dados, tabelas, 

relatórios e matrizes com análises elaboradas com o Clementine, podem ser escritas em 

ficheiros de texto. É também possível escrever as previsões feitas pelos modelos nos 

próprios dados de análise através do ODBC. 

O Nó de relatórios permite que sejam integrados dados dos registos com textos de 

saída. O formato dos relatórios é definido num ecrã, podendo ser usadas expressões 

CLEM para fazer condições de validação e calcular valores. 

Aplicabilidade 

Para o conjunto de funcionalidades que o Clementine oferece e o nível de complexidade 

que pode ser atingido com a ferramenta, o Clementine é até uma ferramenta fácil de ser 

usada. Isto deve-se, em grande parte, às suas interfaces visuais e aos valores por defeito 

que a ferramenta disponibiliza, tornando-a de fácil uso, mesmo para utilizadores não 

experientes. 

A SPSS disponibiliza um bom manual da ferramenta que ajuda não só a perceber o 

Clementine e as suas funcionalidades, mas também fornece algumas ajudas no 

planeamento e definição de um projecto de DM para resolução de potenciais problemas. 




