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                                     RESUMO 
 

 

Comparadores de preço são aplicações que ganham cada vez mais relevância no cenário             

social brasileiro, onde o consumidor muitas vezes necessita fugir de altas taxas para causar              

menos danos ao seu orçamento. Logo, tornam-se um produto causador de grande mobilização             

na área de Tecnologia da Informação, fazendo com que cada vez mais empresas e              

profissionais vejam com bons olhos novas técnicas e métodos que buscam otimizar e refinar o               

desenvolvimento de tais artefatos, que têm como principal funcionalidade a exibição de            

informações referentes a determinado produto em diferentes lojas, a partir da análise            

classificatória de um termo procurado pelo usuário. O estudo teve como foco a classificação              

de produtos de supermercado e a apresentação de métodos e heurísticas capazes de tratar              

ambiguidades e otimizar o processo. A base de dados tomada como parâmetro foi a do               

supermercado Zona Sul e uma ontologia foi criada servindo como “dicionário” para            

classificar os termos relacionados ao universo em questão. Os resultados obtidos foram            

considerados satisfatórios qualitativamente, pois através das técnicas desenvolvidas os valores          

de acurácia obtidos foram superiores a 96%. Com a otimização do algoritmo classificatório e              

a base de dados criada, ainda foi possível observar a validade do método através da               

classificação de termos no conjunto de produtos de mais dois supermercados escolhidos para             

a análise. 

 
 
 
Palavras-chave:  Comparadores de preço, Classificação, Heurísticas, Ontologia. 
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ABSTRACT 

 

 

Price comparators are applications that are becoming more relevant in brazilian social scene,             

where consumer need to avoid high rates so as not to harm your budget. Soon, they become a                  

product of great mobilization in the area of Information Technology, causing more and more              

companies and professionals to look for new techniques and methods to optimize and refine              

the development of such artifacts, whose main function is the display of information about a               

particular product in different stores, based on the classification analysis of a term searched by               

the user. The study focused on the classification of supermarket products and the presentation              

of methods and heuristics capable of treating ambiguities and optimizing the process. The             

parameter database was from the South Zone supermarket and an ontology was created             

serving as a "dictionary" to classify the terms related to this set. The obtained results were                

considered qualitative satisfactory, because with the techniques developed the values of           

accuracy obtained were superior to 96%. With the optimization of the classification algorithm             

and the database created, it was also possible to observe the validity of the method through the                 

classification of terms in the set of products in another two supermarkets chosen for the               

analysis. 

 

. 

 

Keywords: Price comparators, Classification, Heuristics, Ontology.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Contextualização 

 

 

Comparar preços de produtos em diversos locais tornou-se uma atividade cada vez            

mais comum no cotidiano daqueles que buscam otimizar os gastos de seu orçamento, o que               

faz com que as chamadas aplicações Comparadoras ganhem cada vez mais espaço e utilidade,              

ainda mais levando-se em conta a realidade brasileira, onde muitas vezes índices            

inflacionários fazem com que valores de mercado de alguns produtos ajude a espantar             

possíveis clientes. 

Ao fornecer maneiras de mostrar ao usuário como um determinado produto varia em             

função de diversas lojas virtuais, seja com informações que comparam desde serviços de             

entrega a preços, tal ferramenta torna-se relevante tanto para consumidores pelas           

possibilidades da usabilidade, quanto para fornecedores e proprietários de e-commerce, que           

expõem suas marcas para um público que muitas vezes busca tal recurso não por estar               

fazendo uma simples consulta aleatória, mas sim por já ser um comprador em potencial              

buscando a melhor oferta.  

Por outro lado, além dessas características e utilidades de tais aplicações, existe todo             

um trabalho de desenvolvimento de software que engloba desde a captura de informações em              

diversos websites, como os preços dos produtos que servirão de parâmetro a ser comparado,              

até a implementação da interface em si, incluindo técnicas de análise e criação de métodos               

para realizar o tratamento adequado dos dados obtidos. 

Assim, para que valores de um determinado item referentes à diferentes lojas sejam             

retornados na pesquisa, uma das funcionalidades contempladas pelos comparadores envolve          

critérios de buscas feitas pelos usuários através de palavras-chave ou um filtro de termos              

específicos, por exemplo. 

Estabelecer uma visão semântica sobre os objetos buscados no intuito de otimizar seu              

processo de classificação torna-se relevante, pois a identificação de correspondências entre           
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um vocábulo e uma marca ou produto específico facilita a filtragem de dados e a capacidade                

de mensurar semelhanças que auxiliam a exibição de produtos correspondentes oriundos de            

diferentes fontes.  

 

 

1.2 Objetivo e Metodologia 

 

 

O enfoque deste trabalho se deu em classificar produtos de supermercado partindo-se            

de uma ontologia que serviu como base de dados a ser consultada para associar um               

determinado termo ao seu conceito específico e também no desenvolvimento de métodos e             

heurísticas capazes de refinar o algoritmo de classificação e tratar as ambiguidades            

encontradas. 

Para isso, informações disponibilizadas no website do supermercado Zona Sul foram           

utilizadas na montagem da ontologia e seus produtos constituíram o conjunto de dados a ser               

primeiramente testado para validação do algoritmo classificatório. 

Assim, o intuito foi tratar problemas encontrados durante as análises que geraram            

ambiguidades ou “não classificações” , através do desenvolvimento de técnicas que buscam            

otimizar o processo de classificação e permitiram o alcance de valores considerados            

satisfatórios na acurácia. 

Tais resultados também possibilitaram a realização de testes classificando produtos           

em mais dois supermercados escolhidos (Super Prix e Princesa), o que mostra como futuros              

melhoramentos podem tornar o método proposto no trabalho uma ferramenta relevante em            

algoritmos de match, utilizados em comparadores de preço.   
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1.3 Organização do trabalho 

 

 

A estruturação deste trabalho, incluindo a introdução, é composta por seis capítulos.            

Este aborda a contextualização geral do tema, englobando o enfoque principal do estudo, seu              

objetivo e sua metodologia. 

No segundo, há o referencial teórico que serviu de base para estudo e os conceitos que                

apoiaram nossa pesquisa considerados relevantes e que são contemplados pelo projeto, como            

Web-Crawlers  e Ontologias. 

O terceiro capítulo apresenta o método proposto para o estudo de caso, mencionando             

as tarefas e passos seguidos para desenvolvimento do projeto mencionando algumas técnicas            

e ferramentas usadas no modelo proposto, como a utilização de web-crawler, montagem da             

ontologia, do banco de dados, uso de computação em nuvem e do Activemq.  

No capítulo seguinte há o estudo de caso, explicando quais dados foram utilizados na              

montagem da ontologia, processo de classificação dos termos e acurácia dos resultados, assim             

como a análise de problemas encontrados e os métodos e heurísticas para ciclos de melhoria e                

enriquecimento semântico. 

No quinto, são mostrados resultados da classificação na execução conjunta das           

técnicas desenvolvidas e exemplos que mostram como o processo de classificação a partir da              

ontologia criada pode ser expansível para produtos de outros supermercados escolhidos no            

estudo e também como auxílio a algoritmos de match . 

O último capítulo apresenta considerações finais e os possíveis trabalhos futuros,           

abordando qual a visão que se obteve com os resultados encontrados e as possibilidades de               

melhoria do processo e desenvolvimento de aplicações que sejam suportadas pelo mesmo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 E - commerce e Shopbots 

 

 

Nesse contexto online que engloba o E-commerce, Zhan et al. (2011) define Shopbots             

como agentes de comparação de preços, sendo sistemas que automaticamente buscam uma            

grande variedade de lojas online coletando e agrupando informações de produtos ou serviços             

especificados.  

Huang et al. (2011) as descreve como ferramentas que buscam dados em diversos sites              

de e-commerce, recuperando informações sobre os produtos que são analisadas e extraídas            

para ajudar os consumidores a fazerem decisões de compra de acordo com a variação de preço                

do produto especificado. Estes agentes empregam um processo automático de construção de            

wrappers para extração e análise de páginas Web semi-estruturadas. 

A recuperação de dados por esses agentes em Wan (2009) é dividida em dois métodos               

distintos: data wrapping e data feeding. No primeiro, o agente acessa os sites de tempos em                

tempos e atualiza o banco de dados, enquanto no segundo as lojas online disponibilizam os               

dados em um formato previamente definido pelos serviços de Shopping Comparison. 

Assim, observa-se a relevância de tais técnicas no suporte aos comparadores de preço,             

que ganham cada vez mais popularidade entre os clientes na hora de escolher determinado              

produto ou serviço. 

Escolha que também é feita baseada em fatores que nem sempre sempre se restringem              

ao menor custo. Segundo Montgomery (2004) ao usar serviços de comparação de preços os              

consumidores não consideram apenas o preço, mas também fatores como a forma de envio,              

políticas de ressarcimento, proteção à privacidade e a reputação da marca. 

 

 

 

 



16 

 

 

2.2 Web data extraction e Web crawlers 

 

 

Automatizar processos para rastreamento de informações em diversos websites é um           

mecanismo que pode ser usado no suporte a diferentes finalidades, dependendo da forma de              

como a informação será utilizada.  

Para tanto, programas são desenvolvidos com intuito de proporcionar a coleta de            

dados nas mais diversas fontes, facilitando seu monitoramento por exemplo, em pesquisas de             

mercado ou em comparações de preços online, por exemplo. 

Nesse contexto, Kricove (2015) define web crawlers são scripts com o objetivo de             

“passear” por páginas web, com funcionalidades como: indexar páginas novas, salvar           

imagens, salvar arquivos, ou simplesmente fazer raspagem de dados (Web Scrapping). 

Assim, diversos mecanismos trabalham na realização dessas tarefas de “rastreamento”          

em websites com intuito de indexar conteúdo como imagens e arquivos , ou simplesmente              

fazer raspagem de dados através da captura de links em uma URL, ou então extraindo               

parâmetros de texto simples em um determinado produto de uma loja de e-commerce, como              

seu preço, por exemplo. 

De acordo com Rizvi(2011), Web Scraping é definida como uma técnica de extração             

de informação das páginas de internet que através da utilização de um web crawler transforma               

dados não estruturados na web, (tipicamente páginas em formato HTML), em dados            

estruturados que podem ser guardados num BD.  

Em [1], Web Scrapping é também chamada Web data extraction, sendo vista como o              

conjunto de métodos que englobam técnicas que permitem a coleta de informação na internet              

utilizando-se de softwares que simulam a navegação humana para buscar algum dado            

específico em determinado website através de esforços resultantes da utilização de tais            

métodos, como boletins meteorológicos ou preços de mercado, por exemplo. 

Porém, coleta de dados normalmente está inserida em um contexto que envolve algum             

tratamento a ser feito com o que foi armazenado, para que seja possível, por exemplo,               

classificar termos previamente capturados. Logo, o suporte de uma base de dados com             
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conceitos definidos, como uma ontologia, juntamente com o desenvolvimento de algoritmos           

classificatórios, podem ser importantes neste processo. 

 

 

 

 

 

2.3 Ontologias 

 

 

Segundo Grubber (1993), ontologias podem ser definidas como uma especificação          

explícita de um determinado domínio que visa padronizar a classificação através de um             

vocabulário controlado por termos específicos e seus relacionamentos. 

De acordo com Guarino(1996) podemos classificá-las  quanto a sua função em:  

Ontologias Genéricas: São ontologias que descrevem conceitos mais amplos. Não          

dependem de um problema específico (domínio). Geralmente representam conceitos da          

natureza, relativos ao espaço e tempo.  

Ontologias de Domínio: Representam conceitos de um domínio (área) específico, tais           

como: medicina, genética, computação. São os tipos de ontologias mais comuns.  

Ontologias de Aplicação: Descrevem conceitos que estão relacionados com um          

domínio específico (área) e com uma tarefa específica.  

Ontologias de Representação: Descrevem os conceitos que são usados para a           

representação do conhecimento.  

Ontologias de Tarefa: Descrevem conceitos que são usados por processos (tarefas e            

atividades) de uma maneira geral, sem dependência com um domínio específico. Por            

exemplo, processo de compra e venda.  

Entre as vantagens de utilizá-las, está o fato dos desenvolvedores poderem reusar            

bases de conhecimento e expandir consultas, para que os dados possam ser então, estudados.              

Assim, permite-se efetuar comparações, integração e checagens de consistência. 

Desta forma, as ontologias podem ser usadas como auxílio a um dos grandes             

problemas que temos atualmente na busca por informações, que é referente à maneira como              
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os usuários escrevem o que desejam, tendo em vista que alguns conceitos podem ter              

diferentes associações e significados, podendo algumas vezes gerar respostas que fogem do            

desejável em determinada busca. 

Em Studer(1998) os itens a seguir aparecem como conjunto mínimo de componentes            

comum a todas:  

- Classes: representam conceitos do domínio, às vezes também são referidas como            

entidades ou conjuntos. Classes em uma ontologia normalmente são organizadas em           

taxonomias hierárquicas, nas quais mecanismos de herança podem ser aplicados. Por           

exemplo, em um domínio de viagens, classes poderiam ser locais (cidades, estados, etc.),             

alojamentos (hotéis, acampamentos, etc.) e meios de transporte (aviões, carros, etc.).  

- Relacionamentos: representam algum tipo de associação entre conceitos do          

domínio. Ontologias normalmente contêm relacionamentos binários, onde o primeiro         

argumento é o domínio (domain) da relação, e o segundo é o “alcance” (range). Em um                

relacionamento típico, o alcance é um outro conceito. Por exemplo, no domínio de viagens,              

um relacionamento possível seria o de “localizado em”, onde o domínio é a classe              

“Alojamento”, e o alcance a classe “Local”. Existe ainda o relacionamento implícito em toda              

classe, derivada de sua hierarquia, que é denominado de relacionamento “é um”, para com a               

entidade pai. Por exemplo, em uma taxonomia em que a classe “Avião” é filha de “Transporte                

aéreo”, que por sua vez é filha de “Meio de Locomoção”, podemos deduzir a relação               

transitiva de que um avião é um transporte aéreo, assim como é um meio de locomoção.                

Relacionamentos binários às vezes são usados para representar atributos de classes, sendo que             

alguns autores os classificam como um componente à parte da ontologia. Atributos se             

diferenciam de um relacionamento normal, pois seu alcance é um tipo de dado (string,              

numérico, etc.). Por exemplo, a relação/atributo “número do vôo”, tem como domínio a classe              

“Avião”, enquanto o alcance é uma string.  

- Instâncias: representam indivíduos ou elementos de uma classe, são a forma            

“concreta” dela. Por exemplo, a instância “Hotel Modelo”, da classe “Hotel”, que possui o              

relacionamento “vizinho de” com a instância “Albergue de Todos” da classe “Albergue”, e o              

relacionamento/atributo “telefone” com a string “555- 123456”. 

Em Barth (2007), a consulta a uma base de dados contendo dados estruturados e não               

estruturados é expandida por meio de uma ontologia de domínio. Os documentos recuperados             
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são submetidos a algoritmos de agrupamento para que sejam geradas classificações de            

conceitos cada vez mais otimizadas por seus algoritmos e heurísticas. O que leva à conclusão               

de que, com o uso da ontologia, a busca de informações contextualizada possui um              

desempenho superior se comparada com o processo de recuperação tradicional. 
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3. MÉTODO PROPOSTO 

 

 

Para a realização do estudo de caso que será descrito no próximo capítulo, algumas              

etapas foram definidas para a realização do trabalho, e serão descritas nas subseções deste. 

 

Figura 3.1 - Fluxograma do método proposto 
 

Cada passo acima pode ser estudado de maneira independente. Logo, a vertente de             

melhorias para o processo torna-se expansível, pois o aperfeiçoamento de uma etapa não             

ocasionará mudanças nas outras, mas terá reflexos nos resultados finais da análise. 

Esse fluxo (Figura 3.1) pode ser estendido para outros cenários de produtos. A             

diferença estará no conteúdo que irá encorpar a ontologia após a captura de informações. O               

objetivo aqui é mostrar como o uso da ontologia neste processo foi o passo mais relevante                

para que a classificação atingisse níveis consideráveis de acurácia, podendo formar um ciclo             

criador de uma base de dados que pode ser um suporte a algoritmos de match com produtos. 

 

 

3.1 Captura dos dados 

 

 

Três supermercados serviram de parâmetro para o experimento em questão, sendo           

eles: SuperPrix, Zona Sul e Princesa. 

Elaborada com características semelhantes para cada mercado, essa etapa foi          

implementada para a extração de dados como nome, preço atual, código do produto, imagem              
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exposta e preço promocional, que foram posteriormente armazenados em uma base           

diversificada, onde um “índice” representando um determinado mercado facilitou na          

identificação dos produtos. 

Na extração de dados do Zona Sul, diferentemente dos outros mercados, houve a             

captura de termos que serviram de base para a montagem da ontologia do estudo, além da                

gravação das características de cada produto servindo como comparativo de resultados sobre            

o algoritmo de classificação demonstrado no capítulo 4. 

Algumas intervenções na padronização dos índices, formato das informações e          

criações de tratamento para dados relativos a promoções foram implementadas a fim de             

prover futuros estudos tanto sobre índices de inflação, quanto outros assuntos não abordados,             

aproveitando todo o período de captura iniciado em Maio de 2017 e terminado em Junho de                

2018. 

 

 

3.2 Montagem da ontologia 

 

 

Após observações de como as informações estavam disponibilizadas nos sites dos           

supermercados escolhidos, foi possível estabelecer um ponto de partida para a montagem da             

ontologia que serviu de base para a classificação de termos presentes na nomenclatura dos              

produtos; permitindo estabelecer uma determinada visão semântica sobre a informação. 

Desta forma, partindo-se de como o supermercado Zona Sul apresentava valores           

relativos a um determinado produto e sua classificação (Figura 3.2), foi possível lançar mão              

desses dados na constituição da ontologia mencionada utilizando-se web crawlers para a            

captura dessas informações no website do mercado em questão. 
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Figura 3.2 – Associação de termos ligadas a um produto. 

A ontologia inicial foi criada como um repositório de relações com várias classes             

(como Marca, Sabor, Variedade) definidas por seus elementos próprios, formando um modelo            

de dados para suporte ao processo de classificação dos nomes de produtos. 

Após capturas diárias de dados dos produtos, a ontologia permaneceu em constante            

montagem com a entrada de novas informações relativas a novos termos e conceitos que              

eventualmente pudessem surgir com a mudança no espaço amostral de produtos no site.  

 

Figura 3.3 - Representação de todos os conceitos relacionados aos produtos. 
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Com esse modelo de dados, foi possível mensurar qual o grau de precisão fornecido ao               

processo classificatório, para que então fossem feitas algumas análises e ajustes no algoritmo             

que possibilitaram o enriquecimento semântico das informações armazenadas e o aumento na            

assertividade dos resultados, que serão vistos mais detalhadamente no capítulo 4. 

A ontologia gerada pelo web-crawler a partir dos dados do Zona Sul está no Anexo 1. 

 

 

3.3 Classificação 

 

O objetivo neste ponto foi desenvolver um algoritmo capaz de analisar os termos             

presentes na nomenclatura dos produtos de maneira particionada e associá-los ao seu conceito             

correspondente de acordo com a ontologia criada, tendo o máximo índice de acertos e maior               

número de itens classificados possíveis, levando também em consideração alguns métodos e            

heurísticas de suporte a este processo que serão descritos no capítulo 4. 

Como a ontologia criada foi composta por termos provenientes do supermercado Zona            

Sul, a comparação feita para gerar os índices do processo de classificação utilizou a base de                

dados deste mercado para a análise dos resultados.  

A relevância do processo de classificação no estudo não se deu apenas pelo ponto de               

vista da otimização e aumento na precisão do algoritmo, que foram o foco principal trabalho,               

mas também em como isso pode ser observado como facilitador em processos de matches de               

produtos, como será visto no capítulo 5, através de alguns testes de classificação realizados              

utilizando-se as bases de dados de Super Prix e Princesa. 
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3.4 Análise de resultados 

 

 

Com a formação da ontologia e a criação do algoritmo classificatório, foram feitas             

algumas iterações de execução do método, onde cada uma gerou arquivos com tabelas             

contendo dados referentes à classificação dos produtos, como a relação de termos da             

nomenclatura de cada um e seus respectivos conceitos relacionados. 

A análise de tais informações permitiu identificar que ambiguidades e “não           

classificações” foram geradas e prejudicaram os resultados. Fato que ocorreu tanto devido à             

necessidade de ajustes no algoritmo quanto à erros durante a inserção de dados na ontologia,               

que serão descritos no capítulo 4. 

A partir dos problemas encontrados nesta etapa, algumas medidas foram tomadas a            

fim de aumentar a assertividade e criar novas métricas para futuros estudos. Alguns dos              

arquivos criados terão seus resultados descritos em capítulos subsequentes que descrevem a            

melhoria que cada método criado para o tratamento de ambiguidades e termos não             

classificados proporcionou e como eles podem ser  utilizados em conjunto. 

 

 

3.5 Enriquecimento semântico 

 

 

A partir das análises criadas, foi possível verificar onde era possível ajustar o             

processo. Com isso, a parte final do ciclo de melhorias se deu a refinar o algoritmo de                 

classificação, de maneira a potencializar cada vez mais o objetivo da pesquisa. 

Para isso, alguns métodos e heurísticas foram desenvolvidos com o intuito de otimizar             

ainda mais os resultados, tendo seus dados descritos no capítulo 4, e outros procedimentos              

foram mencionados como possíveis propostas de desenvolvimento futuras, que serão vistas no            

último capítulo. 
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3.6 Infraestrutura tecnológica para implementação do método 

 

 

No trabalho em questão utilizaram-se técnicas e tecnologias que possuem          

amadurecimento em suas aplicações, e que juntas geraram uma base funcional que serviu de              

suporte ao embasamento teórico do estudo de caso que será demonstrado no próximo             

capítulo. 

Como base de toda a pesquisa um web-crawler foi desenvolvido para obter os dados              

dos produtos de cada supermercado. Estes, por sua vez, foram capturados diariamente de             

maneira paralela, através de vários navegadores e processamento em nuvem para atingir uma             

quantidade maior de produtos em menos tempo.  

A abertura de mais de um navegador, ocasionou maior velocidade de captura e             

proteção do sistema, evitando que a quebra na captura de um produto não afetasse toda a                

execução do procedimento em outros produtos. A fim de não sobrecarregar os sites             

acessados, a implementação foi feita de maneira a simular um usuário padrão, abrindo o              

navegador e percorrendo-o através de cliques e seleções, obtendo assim as informações            

necessárias. 

A resolução de abertura de navegadores em paralelos foi resolvida com auxílio de um              

gerenciador de fila chamado ActiveMQ, possibilitando que cada mensagem fosse tratada de            

maneira diferente e evitando uma quebra sequencial de todo o processo de envio e captura de                

produtos. 

Um gerenciador das mensagens (message broker) é um programa que traduz           

mensagens de um protocolo de um remetente (sender) para um recebedor (receiver) em uma              

rede. Em outras palavras, faz o intermédio da comunicação entre aplicações. Um gerenciador             

de mensagem pode ser visto como um conjunto delas, no qual as mensagens são armazenadas               

e enviadas de acordo com a ordem de chegada.  

A figura a seguir demonstra o funcionamento do web-crawler desde o script que inicia              

o processo, até o comando para finalizar a execução do Receiver, uma classe que funciona               
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como o controller, sendo a principal do sistema e estando ligada constantemente para captura              

das mensagens contidas na fila e distribuição para o repositório correto. 

 
Figura 3.4 - Fluxograma do Receiver 

 

Ao capturar uma quantidade exorbitante de produtos e informações diárias, houve a            

necessidade de fugir de um banco de dados relacional. Por isso um banco de dados não                

convencional foi aplicado para armazenar os dados.  

Logo, optou-se pelo uso do Elasticsearch, que suporta dados em formato Json, e             

proporcionou realizar alterações na estrutura do dado sempre que a pesquisa avançou para             

outras direções. 

A ideia do Elasticsearch é que além de armazenar os dados de forma não relacional,               

ele provê uma infra interna eficaz para buscas complexas por possuir conceitos de paralelismo              

e consultas múltiplas. Além disso, o fato de ser um motor de pesquisa textual altamente               

escalável, permitindo armazenar e analisar grandes volumes de informações praticamente em           

tempo real (eles mesmos usam o termo near real time). 

Para a criação da ontologia de domínio, foi usada como base a forma como o               

Supermercado Zona Sul disponibiliza os termos contidos na nomenclatura de determinado           

produto explicando mais detalhado no capítulo posterior. Com a conclusão desta etapa, estará             

criada uma base de dados que será usada na classificação dos produtos, representados pelo              

nome original, que aparece em sua respectiva página ao lado da imagem, sem divisão de               

termos, apenas em texto livre.  

O objetivo da classificação é justamente fazer a comparação dos termos que aparecem             

no nome principal do produto e daqueles que foram usados na criação da ontologia, de modo                

que a mesma seja atualizada e otimizada.  
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Antes de iniciar o processo de classificação foi necessária uma primeira passagem por             

todos os produtos do Zona Sul para se criar uma base concreta da ontologia de domínio. A                 

partir desse momento foi possível classificar os produtos. 

O processo de classificação foi feito de maneira a buscar os termos presentes no nome               

do produto na ontologia, retornando assim os valores de uma possível classificação. Em caso              

de resposta única, o termo é classificado e, em caso de dúvidas, algumas heurísticas foram               

construídas para que diminuísse as ambiguidades e o número de termos aumentasse            

consideravelmente. 

A validação da classificação no Zona Sul foi feita comparando-se os resultados            

gerados no algoritmo e os dados capturados na página do produto. No capítulo seguinte, serão               

mostrados  resultados e métodos de otimização.  

Como não houve termos classificados nos outros mercados pesquisados, utilizaram-se          

testes manuais para verificar os índices de acertos na classificação de seus produtos com a               

ontologia já criada.  
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4. ESTUDO DE CASO 

 

 

Neste capítulo foram explicados cada passo do método proposto no anterior (figura            

3.1), mostrando quais informações foram armazenadas para captura de dados dos produtos e             

montagem da ontologia, os problemas encontrados, e as técnicas de melhoria propostas para             

otimizar o algoritmo de classificação,  que também estará representado. 

 

 

4.1 Captura dos dados e criação da ontologia  

 

 
A captura de dados realizada para o trabalho em questão utilizando-se os mercados             

mencionados no capítulo “Método proposto” foi feita através da extração de informação por             

web-crawlers que simularam a navegação por todas as seções e subseções dos três websites              

até que todas os dados relativos aos produtos fossem alcançados. 

Assim, nos três supermercados do estudo, os parâmetros retirados de suas páginas web             

foram utilizados para povoar o tanto o banco de dados da ontologia com seus conceitos e                

grupo de termos associados quanto o de produtos. As informações capturadas para posterior             

armazenamento são mostradas a seguir da forma como estavam disponibilizadas em cada site. 
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Figura 4.1 - Parâmetros capturados dos produtos no Zona sul 
 

 

 
 
Figura 4.2 - Parâmetros capturados dos produtos no Super Prix 

 
 

 
Figura 4.3 - Parâmetros capturados dos produtos no Princesa 
 

No Supermercado Princesa, o código do produto foi extraído da URL, pois tal             

informação não estava descrita no código fonte da página, como acontece com o número              

10181, no exemplo a seguir, relacionado ao produto da figura 4.3.  

http://www.princesasupermercados.com.br/produto/10181/vinho-portugues-tinto-selection-da

o-flor-de-viseu. 

 

http://www.princesasupermercados.com.br/produto/10181/vinho-portugues-tinto-selection-dao-flor-de-viseu
http://www.princesasupermercados.com.br/produto/10181/vinho-portugues-tinto-selection-dao-flor-de-viseu
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A montagem da ontologia levou em consideração a classificação dos termos           

disponibilizada pelo supermercado Zona Sul,  como mostrado na figura  4.4.  

 

 
Figura 4.4 - Classificação de termos feita pelo ZonaSul 

 
Com o exemplo citado, é possível identificar, por exemplo, o par “chave: valor”             

constituído por “Marca: Mulino Bianco”. Para efeitos de explicação da inserção de dados na              

ontologia, cabe frisar que o termo “Mulino Bianco” foi armazenado estando associado ao             

conceito “Marca”, e assim sucessivamente até que toda a extração da informação gerasse             

todos os pares possíveis. 

Ao decorrer dos estudos, ficou evidente que existiam problemas na ontologia desde a             

falta de termos que não haviam sido classificados, até os que estavam diferentemente             

classificados em produtos semelhantes, o que provavelmente era um processo feito           

manualmente quando um novo produto era inserido e ocasionou alguns erros, mas que para              

efeito comparativo deixou bem funcional. 

Sem a inserção de novos termos classificados ou edição dos registros contidos na             

ontologia, o próximo passo foi criar o algoritmo de classificação responsável por definir e              

distinguir as associações “conceito-instância” e fazer escolhas em ambiguidades onde          

determinados elementos estavam relacionados a mais de um conceito. 
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4.2 Classificação e análise de resultados 

 

 

A classificação teve como objetivo particionar a nomenclatura principal de um           

produto a fim de buscar os termos resultantes na ontologia e associá-los a um conceito               

presente na mesma. Como este “dicionário” formou-se a partir das informações provenientes            

do site do Zona Sul, a acurácia do método foi medida utilizando-se sua base de produtos                

previamente capturada.  

Iterações de teste resultaram na criação de planilhas com valores de classificação            

relativos aos termos de todos os produtos, possibilitando análises que revelaram a existência             

de ambiguidades nas associações a conceitos de alguns e também de outros com valor              

classificatório nulo.  

A partir dessas observações, foi possível identificar que a origem dos problemas era             

tanto resultante de inserções inconsistentes de dados na ontologia(seção 4.3.1), quanto da            

forma com que o algoritmo particionava os termos. 

Logo, o processo foi sofrendo refinamento no intuito de atingir níveis de acurácia              

satisfatórios e ganhos qualitativos proporcionados pelas técnicas desenvolvidas. A figura 4.5           

mostra o algoritmo final, exibindo o momento da utilização de cada heurística e métodos              

utilizados em sua otimização, que foram descritos na seção 4.3.2. 
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Figura 4.5 - Processo do algoritmo de classificação  
 

 
Passo 1: Dividir o nome do produto em termos individuais. 

Passo 2: Capturar o primeiro termo. 

Passo 3: Verificar se o termo é diferente de nulo. 

Passo 3.A: Em caso negativo. 

Passo 3.A.1: Heurística “Sem repetição”. 

Passo 3.A.2: Retorna os termos classificados. 

Passo 4: Em caso afirmativo, Método de substituição. 

Passo 5: Verificar se é numérico.  

Passo 5.A: Em caso afirmativo. 

Passo 5.A.1: Verificar se existe o próximo termo. 

Passo 5.A.1.A: Em caso afirmativo, Método de padronização. 

Passo 5.A.1.A: Em caso negativo, classifica como Safra ou não          

classifica. 

Passo 5.A.2: Ir para Passo 6 

Passo 5.B: Em caso negativo. 
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Passo 5.B.1: Busca o termo na ontologia 

Passo 5.B.1.A: Retornou duas ou mais classificações. 

Passo 5.B.1.A.1: Heurística de Tamanho 

Passo 5.B.1.A.2: Verificar se existe dúvida. 

Passo 5.B.1.A.2.A: Se existe, Passo 5.B.1.B.1. 

Passo 5.B.1.A.2.A: Se não existe, Passo 5.B.1.C.1. 

Passo 5.B.1.B: Retornou uma classificação. 

Passo 5.B.1.B.1: Classifica o termo. 

Passo 5.B.1.C: Retornou nenhuma classificação. 

Passo 5.B.1.C.1: Não classifica o termo. 

Passo 6: Remover o termo classificado do nome do produto. 

Passo 7: Iniciar Passo 1. 
 

 

 

 

4.3 Problemas encontrados e Enriquecimento semântico 

 

 

Esta seção tem como objetivo comentar alguns problemas encontrados durante a           

análise dos dados inseridos na ontologia e no banco de dados dos produtos; e descrever as                

técnicas desenvolvidas para otimizar o processo de classificação. 

 

 

4.3.1 Problemas encontrados 

 

 

Como visto e explicado anteriormente, a base para montagem da ontologia foi usada             

pelo site do Supermercado Zona Sul. Abaixo seguem figuras que exemplificam alguns pontos             

vistos como entraves para a acurácia da classificação provenientes da inserção de dados na              

ontologia e também da forma como algumas informações sobre os produtos foram            

disponibilizadas.  
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4.3.1.1 Erros humanos na classificação dos produtos 

 

 

Alguns termos de produtos foram associados a valores que não possuem           

correspondência semântica a eles. 

 

 
 

Figura 4.6: Exemplo de erro de associação. 
 
No exemplo da figura 4.6, percebe-se que o termo “100 mL” está erroneamente             

associado a “Peso”, provavelmente devido a uma falha no processo manual de cadastro do              

produto. Para resolver tal problema, alguns termos têm padronização para classificação. São            

eles: 

● Todos os termos com medição líquida são classificados como “Capacidade”. Ex.: “100            

mL” foi classificado como “Capacidade”. 

● Todos os termos com medição de massa foram classificados como “Peso”. Ex.: “1 kg”              

foi classificado com “Peso”. 

● Todos os primeiros termos classificados foram classificados como “Variedades”. Ex.:          

“Arroz Branco Tio João 1kg”. O termo “Arroz” foi classificado como “Variedades”. 
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● Os termos com a seguinte padronização “Com x Unidades”, foram classificados como            

“Conteúdo”. Ex.: “Saco para Lixo Dover Roll Super Forte 50 L Com 20 Unidades”. O               

termo “Com 20 Unidades” foi classificado como “Conteúdo”. 

 

Como será mostrado na seção 4.3.2.2, a utilização da heurística de Padronização foi             

desenvolvida para tratar este problema.  
 

4.3.1.2 Produtos com termos não classificados 
 

 
Figura 4.7 - Exemplo de termo não classificado 

 
 

Alguns termos que constam no nome dos produtos não apareceram na associação feita             

pelo site e desta forma não foram capturados na etapa de montagem da ontologia para compor                

um registro. 

Neste caso, vemos que o termo “Garrafa” não aparece na parte inferior estando             

agrupado ao conjunto do valor “Variedade”, mesmo caso que acontece com “Automotiva” na             

figura 4.8. 
 

 



36 

 
Figura 4.8: Exemplo de Termo nao classificado pelo site. 
 
Esses termos devem ser inseridos manualmente na base de dados, a partir de             

conhecimentos sobre a nomenclatura de cada site, sendo encontrados depois de testes para             

descoberta do número de acertos através de arquivos de análise gerados. 
 

 

 

4.3.1.3 Termos ambíguos 

 

 

O problema é caracterizado quando um valor possui duas ou mais classificações na             

ontologia. Foi um fato bastante comum e a partir desse tipo de erro foi necessária a criação de                  

heurísticas que serão mostradas  no capítulo a seguir.  

 
Figura 4.9 - Exemplo de ambiguidade na classificação 
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Como vemos na figura 4.9, o termo “In natura” foi ligado a “Complemento ” e               

“Apresentação”, garantido uma futura ambiguidade de classificação proveniente da inserção          

na ontologia. 

Nenhuma heurística foi desenvolvida especificamente para resolver tal questão.         

Algumas delas ajudaram a diminuir possíveis conflitos, mas não acabaram totalmente com as             

ambiguidades. Por isso, no capítulo de trabalhos futuros foram descritas algumas maneiras de             

resolver esse problemas em um estudo mais específico. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.4 Abreviações e troca de termos 

 

 

Um problema recorrente em bebidas alcoólicas foi a designação do país de origem, já              

que no nome do produto aparecia um termo derivado e na classificação proposta pelo site, o                

nome do país foi explicitado, gerando incompatibilidade. No exemplo a seguir o vocábulo             

“chileno” compõe o nome do produto, enquanto que na parte inferior “Chile” aparece             

vinculado a País de Origem. 
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Figura 4.10 - Exemplo de referência ao país de origem. 

 
Outra observação relevante foi a ocorrência de abreviaturas em nomes de produtos,            

fazendo com que esses termos também fossem registrados em arquivos de teste associados a              

“não classificados” em um primeiro momento, fato que foi otimizado através do uso de              

heurística.  
 

 
Figura 4.11:Exemplo de Produto com termo abreviado  

 
 

 



39 

Ambos os problemas foram resolvidos associando-se termos da nomenclatura do          

produto com outros classificados através de uma troca simples, que substituiu aquele            

encontrado no nome  por outro de um mapa de valores, como será explicado na seção 4.3.2.1. 

 

 

4.3.1.5 Informações extra no nome do produto  

 

 

No Superprix, algumas informações não relacionadas à denominação foram         

encontradas junto ao nome do produto. A forma de tratamento neste caso, foi a retirada do                

que havia entre os parênteses e a classificação dessas informações. A maioria dessas             

ocorrências especificaram promoções como mostrado na figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12: Exemplo de promoção especificada no Superprix. 

 

Nos outros mercados, a promoção foi exibida diretamente no preço do produto,            

mostrando os preços anterior e atual. Por isso, somente no Superprix foi necessário retirar              

esse tipo de informação da nomenclatura. 
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4.3.2 Métodos e heurísticas para otimização da classificação 

 

 

Nesta seção foram descritos alguns ajustes desenvolvidos com o objetivo de melhorar            

a acurácia da classificação dos produtos e também algumas tabelas com dados relativos a seus               

resultados. Para isto, serão apresentados um método e três heurísticas que buscam aumentar o              

número de termos a serem classificados e também a otimização do algoritmo, através da              

observação de alguns padrões que levaram à classificações errôneas, ambíguas ou a “não             

-classificações”, como mencionado na seção 4.3.1.  

Também serão mostrados dados referentes aos resultados de cada técnica em tabelas            

que terão as seguintes informações: número de acertos e não acertos de classificação             

(positivos como acerto e negativos, caso contrário), elementos não contidos, acurácia, total de             

elementos classificados (positivos + negativos + não contidos) e total com gabarito (positivos             

+ negativos). 

Os acertos de classificação referem-se à presença de um elemento associado aos            

mesmo valores na ontologia e na sua descrição do site. 

 

 

Figura 4.13 - Exemplo de Classificação -  Marca Bohemia  
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Por exemplo, como mostrado na figura 4.13, a classificação buscará o termo            

“Bohemia” na ontologia, e em caso de estar associado unicamente ao valor “Marca”, haverá              

um registro de acerto(positivos), pois essa é a mesma e única associação fornecida por sua               

descrição no website, que também possui conjunto de registros relacionados ao produto            

armazenado, tornando possível essa comparação. 

Caso contrário, se o elemento possuir uma associação em sua página (“Bohemia”            

relacionado a País de Origem, por exemplo) que difere do que for encontrado na ontologia, a                

contagem do número de negativos sofrerá acréscimo. 

Nos casos em que o item não estiver em sua legenda do site mas ainda sim puder ser                  

encontrado na ontologia por já ter sido capturado pelo web-crawler estando relacionado a              

outro produto, é o número de elementos “não contidos” que será acrescido. No exemplo              

usado, isso acontece com o vocábulo “Cerveja” que possui associação com o conceito             

“Variedade” na ontologia, sendo portanto, um termo que ainda assim é classificado . 

Há ainda a possibilidade de existir um mesmo elemento associado a mais de um valor               

na ontologia criada, gerando possíveis ambiguidades. Nesta situação, ele só será classificado            

se houver o enquadramento com alguma técnica ou heurística que resolva a “dúvida”, do              

contrário ele simplesmente não terá nenhuma classificação. 

 

 

4.3.2.1 Método de substituição (“de para”) 

 

 

Esse ajuste foi usado para diminuir a quantidade de termos que apareciam como não              

classificados nos resultados por serem desconhecidos para a ontologia, sendo apenas textuais.            

Houveram tratamentos de substituições provenientes de símbolos e pontuações existentes no           

nome dos produtos, onde alguns são removidos e outros substituídos pela sua grafia, como              

exemplo, o símbolo “+” que se tornou “mais”. 

A metodologia foi utilizada para tratar especialmente abreviações, plurais e a           

divergência de alguns produtos que apresentavam “País de Origem” como parte da            

classificação, mas não possuíam exatamente a nomenclatura da nação em seus nomes, e sim              

um termo associado à nacionalidade, como “espanhol ” ou “italiano”, por exemplo. 
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Logo, ao encontrar esses vocábulos pertencentes ao grupo dos considerados          

“desconhecidos”, esse método simplesmente os eliminou ou trocou por termos aos quais são             

relacionados ou derivados a fim de reduzir divergência e homogeneizar nomenclaturas nesses            

casos. 

 
Tabela 4.1 Resultados - Método de substituição (“de para”) 

 Não 
Contidos 

Positivos Negativos Total 
classificados 

Total com gabarito 
(Positivos + Negativos) 

Acurácia 

Sem 
heurística 

20360 20617 3244 44221 23861 86.4% 

Com 
Heurística 

20455 20709 3244 44408 23953 86.5% 

Diferença  +95 +92 0 +187 +92 +0,1% 

 
Na apresentação dos resultados da tabela 4.1, percebe-se que o uso do método em              

questão resultou no aumento do número total de classificados e também na acurácia. 

Assim, termos que anteriormente não eram classificados passassem a ser, aumentando           

tanto o número de termos “positivos” e “não contidos”. Esse fato é considerado uma              

melhoria, já que tais termos são classificados por serem encontrados na ontologia; porém,             

como explicado anteriormente, não possuem um parâmetro comparativo em sua legenda no            

website. 

Além disso, como o aumento da estatística de positivos não foi acompanhado de             

acréscimo nos negativos, pôde-se concluir que também houve ganhos qualitativos. 

 

 
4.3.2.2 Heurística de Padronização de termos 

 

 

Nesse método, percebemos que alguns termos compostos com números, descrevem          

uma propriedade que pode ser padronizada pois não há como ter mais de uma classificação               

para tal item. 

O exemplo mais comum é o termo “1L” ter sido classificado como “conteúdo”, sendo              

que na ontologia montada pelo crawler, possuía “capacidade” como outra classificação           
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possível. Porém, os dados quantitativos deste caso não eram significativos o suficiente para             

serem levados em conta. Logo, optou-se pela padronização.  

Outros exemplos que foram padronizados para a classificação foram: tensão, potência,           

dimensão, peso, conteúdo.  

Neste caso, diferentemente do que acontece no método anterior que trata apenas de             

trocar nomenclaturas para determinadas situações, há a escolha pela melhor forma de            

classificar um termo, ou seja, definir a qual conceito ele pertence com o intuito de eliminar                

possíveis ambiguidades. 

 
Tabela 4.2 - Resultados - Método de Padronização de termos 

 Não 
Contidos 

Positivos Negativos Total 
classificados 

Total com gabarito 
(Positivos + Negativos) 

Acurácia 

Sem 
heurística 

20360 20617 3244 44221 23861 86.4% 

Com 
Heurística 16367 24280 2614 43261 26894 90.3% 

Diferença  -3993 +3663 -630 -960 +3033 +3,9% 

 
 

Nota-se na tabela 4.2 que houve um decréscimo no número de termos classificados.             

Porém, a contagem de termos positivos evoluiu, diferentemente dos não contidos e dos             

negativos, o que mostra uma melhor classificação de termos com parâmetro           

comparativo(valores reconhecidos tanto na ontologia quanto no site). Com isso, a acurácia            

também foi acrescida, já que a mesma é calculada do total da soma “positivos + negativos”.                

Logo,  os ganhos foram  qualitativos, neste caso. 

 

 

4.3.2.3 Heurística “Por tamanho” 

 

 

Na heurística em questão, quando existe mais de uma possível classificação, o termo             

que tiver maior número de palavras será levado em consideração. Desta forma, eliminam-se             

dados que vieram como sugestão, diminuindo as chances de ambiguidades na classificação. 
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Por exemplo, no produto “Base para suco anti aging equilíbrio carioca copo 385 g”,              

os termos “equilíbrio” e “carioca”, quando buscados separadamente na base de dados            

retornarão classificações possíveis e distintas. Mas no caso da busca ser feita analisando-os             

em conjunto, essas ambiguidades somem e o termo “equilíbrio carioca” também terá uma             

classificação válida e, por possuir maior tamanho, será escolhido de acordo com a heurística              

citada. 

 
Tabela 4.3 - Resultados - Heurística “Por tamanho” 

 Não 
Contidos 

Positivos Negativos Total 
classificados 

Total com gabarito 
(Positivos + Negativos) 

Acurácia 

Sem 
heurística 

20360 20617 3244 44221 23861 86.4% 

Com 
heurística 

8974 21646 469 31089 22115 97.9% 

Diferença  -11386 +1029 -2775 -13132 -1746 +11,5% 

 
 

A tabela 4.3 mostra que o uso da heurística ocasionou uma perda no total de termos                

classificados.  

Tal resultado deve-se ao fato de que algumas vezes a busca por uma cadeia composta               

na base de dados ignorou as possíveis classificações existentes para cada termo que a compõe,               

sendo estas não contabilizadas separadamente. 

Por outro lado, no universo de termos que foram classificados o ganho qualitativo foi              

considerável como é perceptível no alto índice de acurácia apresentado. 

Isso ocorreu porque o algoritmo fez com que os termos compostos presentes na             

nomenclatura do produto fossem levados em consideração durante a busca na ontologia e             

também igualassem os mesmos presentes em sua descrição no site, o que ocasionou no              

aumento do número de positivos e na maior diferença em relação aos negativos.  

Tomando como base o exemplo citado acima, os vocábulos “equilíbrio” e “carioca”            

teriam classificação nula em sua legenda descritiva do website para este produto, mas seriam              

encontrados na ontologia gerando duas classificações que, por esse motivo, seriam           

contabilizadas como “não contidas”, que foi justamente o grupo que sofreu maior decréscimo             

estatístico, tanto pelo fato da perda natural de termos classificados explicada acima, quanto             

pelo uso da heurística, agora mencionado. 

 

https://www.zonasul.com.br/Produto/Batata_Frita_Crik_Crok_Stick_50_g_--88248


45 

O uso desta técnica também possibilitou a inserção de uma nova heurística que             

classifica o termo pelo padrão utilizado pelo site e a descoberta de outra que possibilitaria               

classificar pela posição do elemento, e que não foi desenvolvida por falta de análise. 

 

 

4.3.2.4 Heurística sem repetição de classificação  

 
 
Essa heurística surgiu com o intuito de diminuir a duplicidade da classificação dos             

termos. Foi feito um estudo preliminar onde uma estrutura padrão foi montada para cada              

supermercado em questão, estando descrita no anexo 1. Com isso, percebeu-se que não             

haviam repetições nas classificações de um produto. 

Como exemplo, o produto “Biscoito de Morango Bauducco” possui as seguintes           

classificações: Biscoito (Variedade), Morango (Sabor), Bauducco (Marca). Sem o uso da           

heurística o termo “morango” não seria classificado, pois haveria uma dúvida entre as             

classificações “variedade” e “sabor” que estão relacionadas ao mesmo na ontologia. 

Desta maneira, o que se propôs foi a eliminação de classificações que já aconteceram              

anteriormente, para que uma possível dúvida fosse descartada na continuidade do processo. 

Sua execução foi feita ao final do processo de classificação, e todos os termos que               

deixaram de ser classificados pela existência de ambiguidade, foram inseridos em um vetor de              

dúvidas.  

Todas as classificações existentes e não-ambíguas no vetor final do produto que            

existiam no de dúvidas foram eliminadas e o processo foi repetido diversas vezes até que não                

houvesse mais remoções. 

Desta forma, tomando como base o exemplo “Biscoito de Morango Bauducco” citado            

anteriormente , obteve-se o seguinte cenário: 

 
Tabela 4.4 - Classificação do produto “Biscoito de Morango Bauducco” 

Termo Classificação(Conceito) 

Biscoito Variedade 

Morango Sabor ou Variedade 

Bauducco Marca 
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Assim, o vetor de dúvidas foi composto por “Sabor” e “Variedade” para o termo              

“Morango”. Como o segundo apareceu como classificação já definida para “Biscoito”, foi            

eliminado fazendo com que o problema de ambiguidade seja resolvido.  

 

Tabela 4.5 - Resultados - Heurística sem repetição de classificação 
 Não 

Contidos 
Positivos Negativos Total 

classificados 
Total com gabarito 

(Positivos + Negativos) 
Acurácia 

Sem 
heurística 

20360 20617 3244 44221 23861 86.4% 

Com 
heurística 

20360 20617 3244 44221 23861 86.4% 

Diferença  0 0 0 0 0 0 

 
A tabela 4.5 mostra que o uso desta heurística não gerou nenhum ganho nas              

classificações, não fazendo efeito processada sozinha. 

Isso se deve ao fato de que os três métodos anteriores que são responsáveis pela               

manipulação de termos tornando-os classificáveis através de padronizações e mudanças em           

suas estruturas que resultam tanto na eliminação de dúvidas quanto em acréscimos na             

contagem de classificados não terem sido processados, o que manteve o número de             

ambiguidades e de termos não classificados alto. 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Após análises individuais de cada heurística e método implementados, houve o           

experimento de execução conjunta, onde os dados estatísticos obtidos (tabela 5.1) são            

relativos a todos habilitados durante o processo de classificação dos produtos. Com isso, foi              

possível analisar se os procedimentos eram complementares ou concorrentes. 

A tabela a seguir mostra os resultados a partir do algoritmo sem qualquer             

heurística/método, passando pelos resultados individuais comentados no capítulo anterior e          

finalizando com a combinação das quatro técnicas já descritas. 

 

                       Tabela 5.1 - Comparação dos métodos utilizados 
 Não 

Contidos 
Positivos Negativos Total 

classificados 
Total com gabarito 

(Positivos + 
Negativos) 

Acurácia 

Sem 
heurística 

20360 20617 3244 44221 23861 86.4% 

Método de 
substituição 

20455 20709 3244 44408 23953 86.5% 

Heurística de 
Padronização 16367 24280 2614 43261 26894 90.3% 

Heurística de 
Tamanho 

8974 21646 469 31089 22115 97.9% 

Heurística 
Sem 
repetição 

20360 20617 3244 44221 23861 86.4% 

Todas 11496 24390 708 36594 25098 97.2% 

 
Pôde-se observar que o processamento dos métodos desenvolvidos testados         

concomitantemente resultou em ganhos qualitativos consideráveis no processo de         

classificação, uma vez que mesmo em universo um pouco menor de termos classificados,             

houve o aumento na contagem daqueles que considerados “reconhecidos” por ontologia e            
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website (positivos), além da brusca diminuição de seu grupo concorrente (negativos),           

acarretando um excelente índice de acurácia. 

Logo, a combinação mostrou que é possível trabalhar com todos simultaneamente, já            

que não são concorrentes. Assim, aperfeiçoá-los individualmente também pode agregar um           

valor ainda mais significativo aos resultados. 

Como não houve uma forma de comparação nos mercados SuperPrix e Princesa pela             

ausência de dados adicionados à ontologia provenientes dos mesmos, o conjunto de produtos             

armazenados de ambos foi usado para testar um possível universo de expansão para o              

algoritmo classificatório fora do espaço amostral do Zona Sul através de um algoritmo de              

Match que buscou fornecer resultados com produtos similares à expressão buscada, cujos            

exemplos foram mostrados na seção 5.1. 

 

 

 
5.1 SuperPrix e Princesa 
 

 
 

A classificação de termos nesses mercados levou em conta a comparação feita com a              

ontologia criada anteriormente utilizando o Zona Sul, já que nestes dois casos não houve a               

presença de um gabarito na página de cada produto com informações explícitas a serem              

adicionadas à ontologia.  

O Match funcionou de maneira a pegar uma expressão e classificá-la buscando-se na             

base de cada mercado produtos com termos e classificações idênticas à mesma, com o intuito               

de que esses sejam os mais parecidos possíveis com o que foi buscado, devido ao fato de                 

estarem numa mesma hierarquia de classificação. 

Para as buscas abaixo foram exibidos os resultados gerados em cada um dos             

mercados. No caso de teste, foi utilizada uma porcentagem de similaridade que trouxe vários              

resultados semelhantes aos pesquisados e tornou notável o bom funcionamento do algoritmo            

tanto para o Zona Sul, quanto para o Princesa e  SuperPrix. 

 
Caso 1: Arroz Tio João 1Kg 
 

Classificação: Arroz (Variedade), Tio João (Marca), 1Kg (Peso) 
Produtos idênticos à classificação:  
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● Arroz Integral Tio João  1 kg  (Zona Sul, Princesa) 
● Arroz Parboilizado Tio João 1 kg  (Zona Sul, Princesa) 
● Arroz Branco Tio João 1 kg  (Zona Sul, Super Prix) 
● Arroz Agulhinha T1 Tio João  1 kg  (Princesa) 

 
Nesse caso, é importante citar que os nomes encontrados para o Arroz            

Branco Tio João 1kg, vieram em ordem diferente no Zona Sul e no Superprix.              
No caso do segundo, veio escrito “Arroz Tio João Branco 1 kg”. 

 
 
Caso 2: Shampoo Elseve 

 
Classificação: Shampoo (Variedade), Elseve (Linha) 
Produtos idênticos à classificação:  

● Shampoo Elseve L'oreal Supreme Control 4D 400mL (Zona Sul) 
● Shampoo Elseve L'oreal Quera-Liso 200 mL (Zona Sul) 
● Shampoo Elseve L'oreal Oleo Extraordinario Nutricao Intensa 200 mL         

(Zona Sul) 
● Shampoo Elseve L'oreal Arginina Resist X3 200 mL (Zona Sul) 
● Shampoo Elseve L'oreal Supreme Control 4D 200 mL (Zona Sul) 
● Shampoo Elseve L'oreal Reparação Total 5 200 mL (Zona Sul) 

 
Na busca por esse produto, somente o Zona sul trouxe resultados para o             

termo “Elseve” procurado. 
 
 
Caso 3: Refrigerante Coca Cola 2L 

 
Classificação: Refrigerante (Variedade), Coca Cola (Marca), 2L (Capacidade) 
Produtos idênticos a classificação:  

● Refrigerante Coca Cola 2L (Zona sul, Superprix) 
● Refrigerante Coca Cola Zero 2 L (Superprix) 

 
O match com classificações dos termos como “Capacidade” foram bem          

prejudicados e ficou comprometido, pois houve uma diferença entre os padrões de            

medidas entre eles, como variações entre mL e L, por exemplo, e não houve um pré                

tratamento disso. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

A partir do momento que produtos são inseridos manualmente em sites, nada garante             

que a grafia e a classificação deles estejam corretas. Desta forma, em muitos casos houveram               

divergências nas classificações geradas pela própria ontologia  criada. 

Durante todo o estudo, algumas questões se mostraram evidentes para que pudéssemos            

comparar produtos em mercados diferentes. Não há padrão nenhum na ordenação dos termos             

para concluir que um produto A de um mercado é o mesmo em outro, já que ambos possuem                  

uma nomenclatura com alguma similaridade que pode ser explorada. 

Com o desenvolvimento do trabalho especificado e análise dos resultados obtidos, foi            

possível concluir que de fato, a criação da ontologia foi um marco inicial do processo               

extremamente relevante na consulta e afirmação de informações relativas a determinados           

conceitos, sendo desta forma, como mencionado anteriormente, uma base de visões           

semânticas. 

Graças a esse conjunto de dados, o processo de classificação dos produtos obteve             

resultados de acurácia satisfatórios, mas também revelou alguns pontos onde ajustes se            

fizeram necessários, fato que culminou com a criação das heurísticas descritas no capítulo 5. 

É importante citar que há uma questão entre melhorar a assertividade dos termos             

classificados e a sua quantidade, sem a adição de novos na ontologia. Os resultados obtidos no                

enriquecimento do algoritmo classificatório, mostraram ganhos qualitativos no processo, uma          

vez que mesmo com uma pequena redução na quantidade de classificações , um aumento              

considerável na acurácia foi obtido. 

Abre-se então, um leque de questões para possíveis trabalhos futuros, tanto do ponto             

de vista da criação de novas heurísticas e métodos, quanto de aperfeiçoamento dos já criados,               

com o intuito de refinar o tratamento da informação e possibilitar a expansão do espaço               

amostral de produtos usados como parâmetro, abrangendo a ontologia para diversas áreas. 
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6.1 Trabalhos Futuros 

 

Apesar dos resultados terem sido aceitáveis para o início dos estudos, ainda foi             

possível notar que a implementação de novas técnicas pode tornar o algoritmo de             

classificação ainda mais eficaz e otimizá-lo. A sugestão das mesmas veio após várias análises              

feitas durante todo o processo de desenvolvimento. No passo proposto de enriquecimento            

semântico, tornaria cada uma das propostas abaixo de extremo valor. 

Por isso, algumas sugestões surgiram como possíveis formas de melhorar ainda mais            

os resultados obtidos. São elas:  

 

 

6.1.1 Heurística de Posicionamento 

 

 

No desenvolvimento da aplicação, algumas questões se mostraram evidentes para que           

pudéssemos comparar produtos em mercados diferentes. Não há padrão nenhum na ordem dos             

termos para concluir que um produto A de um mercado é o mesmo em outro, já que ambos                  

possuem uma nomenclatura que não é completamente semelhante.  

Essa heurística foi uma das primeiras a serem pensadas, quando notou-se a            

possibilidade de eliminar ambiguidades dos termos usando sua posição no nome do produto.             

Primeiramente, sentiu-se a necessidade de identificar a existência de algumas semelhanças em            

estruturas de nomes dos produtos nos diferentes mercados. O resultado dessa visão é             

demonstrado no anexo 2. 

 

 

6.1.2 Identificação de termo não classificado 

 

 

Quanto mais produtos são encontrados pelo crawler, mais termos podem ir surgindo.            

Desta forma, o número de não classificados pode aumentar e o desenvolvimento de uma              
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heurística com inteligência artificial para poder identificá-lo e inserir na ontologia torna-se            

uma análise relevante. 

Essa técnica, além de classificar novos termos, pode ser usada comparativamente para            

verificar o quão precisa está a ontologia gerada pelo mercado Zona Sul. Isto poderá ocasionar               

uma diminuição de ambiguidades nas classificações dos produtos, já que esse processo estará             

sendo feito de maneira automatizada, sem a introdução de uma interpretação humana, mais             

suscetível a erros. 

 

 

6.1.3 Algoritmo de identificação de termos abreviados ou com erro de grafia 

 

 

A partir do momento que produtos são inseridos manualmente em sites, nada garante             

que a grafia deles esteja correta. Desta forma, pode haver uma não classificação prejudicial              

à eficiência do algoritmo. 

A criação do método automatizaria o processo de identificação de um erro            

combinando com a heurística citada anteriormente, reduzindo de forma considerável a           

quantidade de termos não classificados. 

 

 

6.1.4 Aplicação para comparação de preços 

 

 

Além dos métodos citados acima, um outro trabalho possível com as técnicas de             

captura de informação, montagem de base de dados e processo de classificação            

desenvolvidos, seria a criação de uma aplicação para comparação de preços baseada nos             

supermercados estudados no projeto que, além de mostrar parâmetros relativos aos valores            

dos produtos, poderia adicionar algumas variáveis de observação, como a exibição de como as              

taxas de inflação podem estar influenciando um item pesquisado, por exemplo. 
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6.1.5 Expansão das técnicas do trabalho para diferentes cenários 

 

 

Com o alcance dos níveis de acurácia superiores a 95% e exemplos testados para as               

classificações de produtos em outros mercados, a validade das técnicas utilizadas no estudo             

proposto ficou evidente, o que leva a uma ótica de expansão dos processos de              

desenvolvimento e refinamento ontológicos e classificação tanto para mais mercados quanto           

para além deste cenário “Produtos de Supermercado”, entrando em vários nichos no auxílio a              

algoritmos de matches de produtos, tão visados nos dias atuais, principalmente em aplicações             

comparadoras. 
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ANEXO 1  
 
Ontologia criada a partir do supermercado Zona Sul 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dy9nDxhnvBkIAECyCdIcBdR8QuhjjEWXgFx96vg
35T4/edit?usp=sharing 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
 
Heurística de Posicionamento 
 
 
1. Zona Sul 
 
Divisão da nomenclatura: 
 
Subcategoria (Variedade) + Propriedade + Marca + Linha + sublinha + Comprimento + Tipo              
de Embalagem + Conteúdo + Capacidade/Peso 

 
Exemplos: 
● Bisnaguinhas Plus Vita Bisnaguito Pacote 300 g 
● Refrigerante Coca Cola Zero PET 600 ml 
● Refrigerante Coca Cola Zero Pack com 6 Garrafas 2 L cada 
● Papel Higiênico Folha Dupla Neve Neutro 30 m Pacote Com 4 Unidades 
● Cereal Matinal Kellogg's Sucrilhos Original Caixa 300 g 

 
2. Princesa 

 
Divisão da nomenclatura: 

 
Subcategoria (Variedade) + Propriedade + Linha + Marca + Tipo de Embalagem +             
Capacidade/Peso + Comprimento + Conteúdo 

 
Exemplos: 
● Refrigerante Coca-Cola LT Trad – 350 ml 
● Refrigerante Coca-Cola Pet - 2.500 ml 
● Refrigerante Coca-Cola Trad Pet Pack c/4 - 1.500 ml 
● Pizza Sadia Calabresa - 460 g 
● Refrigerante Pepsi - 2 lt 
● Papel Hig Neve c/4un Neutro - 120 m 
● Refrigerante Coca-Cola LT 350ml Lv+Pg- c/6 Un Tradicional - 2.100 ml 
● Biscoito Chocooky Nabisco Baunilha - 120 g 
● Biscoito Cookies Granpure Zero Pera - 150 g 
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3. SuperPrix 
 
Divisão da nomenclatura: 

 
Subcategoria (Variedade) + Propriedade + Marca + Linha + Capacidade/Peso + Conteúdo +             
Comprimento + (Tipo de Embalagem) 

 
Exemplos: 
● Papel Higiênico Folha Dupla Neve Neutro c/ 4 rolos (30m x 10cm) 
● Leite UHT Elegê Desnatado 1l 
● Refrigerante Coca-Cola 1,5l Pack c/ 4 
● Refrigerante Coca-Cola Zero 2,5l 
● Refrigerante Coca-Cola Zero 350ml (Lata) 
● Biscoito Piraquê Pizzaquê Salgadinho Pizza 100g 
● Batata Frita Pringles Original 165g 

 
Existe uma pequena semelhança entre as posições dos termos nos mercados. Logo, é             

possível pensar na criação de um algoritmo capaz de, pela posição no nome, determinar sua               
classificação. 

 
Tal técnica foi inicializada, mas para sua real implantação no sistema seria preciso um              

estudo muito mais específico e vários testes para começar a obter algum resultado             
significativo, sendo assim, foi momentaneamente abandonada. 
 
 
 
 

 


