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Resumo: O crescimento de opções que a Internet provê para quem deseja 
comprar ou vender pelo meio eletrônico trás grandes vantagens, e algumas 
desvantagens.  Produtos e serviços podem ser vendidos diretamente ou 
negociados em leilões. Em quaisquer destas situações, achar o produto 
desejado pelo preço certo é o desafio grande para usuários de Internet. 
Especialmente em leilão, além de achar o produto, escolher o momento e as 
estratégias para tomar as ações são vitais para se chegar a um bom negócio.    
Neste artigo, propomos um modelo para leilão baseado em tecnologia de 
agentes inteligente que utilizam técnicas de Teoria de Decisão.  Os agentes 
representam os usuários em cada uma das tarefas de compra e venda de 
produtos na Internet, segundo o modelo CBB [Maes at al,1998].  Cada 
agente pode atuar tanto em um site experimental que estamos construindo 
quanto diretamente nos sites de Leilões comerciais disponíveis na Internet 
de forma transparente e autônoma.  O uso de agentes torna possível refletir 
melhor o que acontece em reais leilões. Agentes agem junto com os 
compradores e vendedores para lhes ajudar a chegar a melhores acordos.   
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1. Introdução 

Em geral consumidores procuram produtos ou serviços que satisfazem as suas 
necessidades parciais ou totais a um preço acessível.  Sempre que o número de vendedores é 
pequeno, os compradores podem fazer uma boa análise para selecionar a melhor opção. Porém, 
quando o número de opções cresce, a tarefa de pesquisa e escolha pode se tornar um processo 
caótico. Sem dúvida, a Internet trouxe oportunidades para comércio eletrônico, mas junto com 
isto vem o desafio de administrar a quantidade enorme de ofertas e demandas.    

De acordo com o Consumer Buying Behaviour Model(Modelo de comportamento do 
comprador) [Maes at al,1998], há seis fases principais de uma transação de venda:   

• Identificação: definição as necessidades a ser satisfeitas pelo produto ou serviço, as 
restrições que reduzem oportunidades e os critérios de avaliação guiam o processo de 
seleção.   

• Pesquisa pelo Produto: Pesquisa os produtos que melhor satisfazem às necessidades   
• Pesquisa de Mercado: Junta as informações sobre os comerciantes com as dos 

produtos para melhorar a avaliação.   
• Negociação: Estratégias de negociação encontrar o melhor acordo na transação.   
• Venda Final: Transferência do produto propriamente dito e recebimento do pagamento.   
• Avaliação: avaliação do processo de transação (próspero ou não). 

 
Com o comércio eletrônico, os consumidores podem tirar proveito de acessibilidade de 

produto e podem economizar dinheiro; enquanto os vendedores podem aumentar o alcance de 
audiência dos seus produtos[Malone e Little, 1997]. Porém, comércio eletrônico trouxe também 
o problema de excesso de opções para os consumidores. Com isso as seis fases do modelo CBB 
descritas acima se tornam mais complexas. 
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No caso de leilão eletrônico, a tarefa de achar o produto é só parte do processo.  A 
negociação sem um preço fixo e em um ambiente competitivo, torna a tarefa mais complicada 
de ser realizada de forma satisfatória quando o tempo é escasso[MAES98].  Além disso estar 
atento por todo o tempo ao andamento do leilão é essencial para não se perder as oportunidades 
de se realizar a oferta da melhor maneira possível, isto é, com o menor preço e com as maiores 
chances de ganhar o leilão. 

Este artigo apresenta um modelo de um ambiente de leilão(AgILE) que utiliza a 
tecnologia de agentes inteligentes para ajudar a cada um dos participantes do leilão, o 
comprador, o vendedor e o leiloeiro.  Os agentes irão representar as necessidades do seu dono 
para comprar ou vender um produto ou fixar uma leilão.  O agente vendedor e comprador 
podem agir em leilões especiais criados por nosso ambiente ou podem agir em leilões existente 
na Internet.  Neste último caso, estes agentes precisam entender o tipo de leilão para definir a 
estratégia que eles podem usar. Nosso objetivo é prover um ambiente eficiente para melhorar a 
satisfação dos usuários de leilão eletrônico.  Mostraremos a viabilidade do modelo 
implementando um protótipo que trabalha leilões eletrônicos brasileiros que estão disponíveis 
na Internet [lokau,2000] [arremate, 2000] como também em nosso próprio ambiente.   
    

2. Leilão Eletrônico 
Leilão eletrônico(LE) é um tipo de comércio eletrônico com transação de venda 

indireta. Um LE aumenta competição entre compradores além de aumentar o número de 
consumidores potenciais. 

Em um leilão(eletrônico ou não), os compradores competem para adquirir o direito para 
comprar um produto.  Os leilões se diferem em relação ao acordo com o intermediário, o 
formato de interação dos participantes e a seleção do valor vencedor[Kumar e FeldMan, 1997]:   
• Inglês Leilão (também chamado aberto ou de preço ascendente): O leiloeiro começa o 

processo de licitação com um preço mínimo para o produto. Os participantes do leilão 
realizam ofertas aumentando o preço até não ocorra mais ofertas ou alguma outra condição 
seja satisfeita.  O preço mais alto ganha.   

• Leilão holandês: O leiloeiro começa o processo de licitação com um preço alto e diminui o 
preço até que um participante de leilão aceite o preço declarado. É interessante a notar que 
quando mais de uma unidade do produto está à venda, o comprador que aceitar o preço 
paga um preço mais alto, porém ele pode comprar a quantidade do produto que desejar. 

• Leilão Americano ou Leilão de Oferta Fechada: São submetidas ofertas confidenciais. 
Quando os envelopes de oferta são abertos, a oferta mais alta ganha.   

• Vickrey Leilão ou Uniforme Segundo Preço: Semelhante ao Leilão americano, a oferta 
confidencial mais alta ganha. Porém, o vencedor paga o segundo preço mais alto e não a 
própria oferta dele.   

Para qualquer dos tipos de leilão, o LE levanta alguns assuntos importantes, tais como:    
• Encontrar o produto e o leilão que melhor satisfaça às necessidades;    
• Estar presente durante todo o processo de leilão;    
• Negociar em vários leilões simultaneamente para conseguir um preço melhor  ou    
• Definir um preço de oferta entre tantos competidores anônimos.   

 
Agentes são sistemas computacionais que ajudam os usuários a realizar as suas 

tarefas[Maes, 1994]. Eles devem saber sobre os possíveis estados e como interagir com o 



 4

ambiente.  Os agentes devem trabalhar de forma autônoma e reagem aos estímulos do ambiente 
sem intervenção humana [Nwana, 1996].  Agentes Inteligentes são agentes que podem decidir 
quais ações tomar baseado em processo de decisão racional. Agentes inteligentes são uma 
tecnologia interessante para os usuários de Internet que lidam com assuntos de LE como: 
onipresença, velocidade e precisão na tomada de decisão.   

Um site de leilão é um lugar onde são oferecidos bens e são feitos os lances para a 
compra dos bens. Participantes precisam prover informação pessoal para ser associado.  Além 
disso, um site de leilão também pode trabalhar como um leiloeiro vendendo produtos. 

Os sites de leilão trabalham da seguinte forma: recebem os produtos a serem vendidos, 
suas características, condições de venda e duração da venda.  Depois, o site de leilão anuncia o 
produto aos participantes potenciais e espera pelas ofertas. Sempre que o site recebe uma oferta 
de um participante, difunde essa informação os outros participantes.  Quando as condições de 
venda são satisfeitas o leilão está fechado e o site promove o encontro entre o vendedor e 
comprador. Se as condições de venda não forem satisfeitas, o site de leilão notifica o dono que 
este produto não foi vendido.  E esse pode novamente deixar o produto para ser vendido. 

Se há dúvidas relativas a um produto ou a oferta de um participante, um participante 
pode enviar a dúvida para o site que os transmitirá ao participante responsável(comunicação 
indireta). O comprador só fala ao vendedor para fechar a venda de fato (comunicação direta). 
Alguns locais de leilão podem ser responsáveis para pagamento e transporte do produto.   

 

3. AgILE 
AgILE é um modelo de leilão eletrônico baseado em agentes inteligentes que ajuda os 

usuários nas tarefas de compra e venda durante todas as fases do CBB com exceção das fases 
de venda final e avaliação. Os agentes interagem entre si, com o ambiente e com seus donos. 
AgILE tem três componentes principais, como mostra a Figura 1:   

• Gerador de Agentes : sua função é gerar os agentes (o comprador, vendedor ou agentes 
leiloeiro) Contém uma representação canônica de cada agente e pode configurar o 
comportamento do agente, com base nas informações fornecidas pelos usuários.   

• Agentes (Vendedor, Comprador e Leiloeiro): representa o usuário.  Age em vários 
leilões simultaneamente e buscam a melhor oportunidade para fechar o acordo para o 
usuário. Se comporta como a configuração realizada pelo gerador de agente; isto é, sua 
autonomia, seu forma de atuação sobre os leilão, etc. são predefinidas.   

• Site de Leilão (Leilão de Rede e sites de Leilão AgILE) : representa o lugar que os 
agentes podem agir.  
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Figura 1: O Modelo AgILE. 
No modelo AgILE, todos os agentes possuem características que o fazem diferentes de 

um programa simples.  A tabela 1 resume essas características: 
 

Característica Descrição das Propriedades dos agentes AgILE  
 
Autonomia 

Todo agente pode agir de forma autônoma; quer dizer, 
sem a interferência do usuário.   

 
Pro-atividade 
 

Os agentes são configurados para organizar as estratégias 
de negociação baseadas no resultado da pesquisa que eles 
fazem sobre os vários leilões  

 
 
Reatividade 
 

Os agentes recebem e processam informações enviadas 
por outros componentes;   
Eles esperam pelas ações de outros usuário para decidir 
qual ação tomar;   
 Eles constróem o raciocínio baseado no resultado desse 
processamento.   

 
Sociabilidade 

Todo agente interage com os sites de leilão para procurar 
informação e vender ou compra produtos;   
Alguns agentes se comunicam entre si.   

 
Mobilidade 

Os agentes se movem para os sites de leilão para procurar 
informação e vender ou comprar produtos.   

Tabela 1: Propriedades dos Agentes AgILE  
 
Agentes do modelo AgILE são o componentes responsáveis por tomar decisões 

racionais. Os Agentes compradores procuram alternativas de sites de leilões que oferecem 
produtos que satisfazem as suas necessidades, elimina os que não obedecem às restrições 
existentes, ordena as alternativa restantes de melhor para pior de acordo com um conjunto de 
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critérios de avaliação, e finalmente escolhe o melhor (pode escolher mais de um).  O Agente de 
Comprador precisa decidir que valor oferecer em um determinado momento e considera o 
estado dos outros sites, isto é, sua autonomia de dinheiro, as ofertas existentes, os interesses 
mostrados de outros participantes, e quanto seu dono deseja aquele produto. A teoria de decisão 
apoia e justifica o comportamento do agente.  Porém, nós também estamos procurando 
considerar a teoria de jogo para que os agentes não olhem apenas a sua melhor opção, mas 
também, considerem as ações dos outros participantes.  

O Agente Vendedor também começa procurando o lugar no qual pode oferecer seu 
produto. Depois, presta atenção às ofertas que os seus produtos recebem para decidir quando 
terminar um leilão ou quando dar mais tempo para adquirir um preço melhor para eles.   

O Agente Leiloeiro representa um papel importante dentro do modelo AgILE.  Ele 
procura ou cria leilões de acordo com as necessidades informadas pelos vendedores e 
compradores.   

 

3.1 Agente Comprador  
O Agente de Comprador(AgC) é um representante de usuário para tentar comprar um 

produto em um leilão eletrônico.  Ele visita sites de leilão, escolhe os leilões onde, de forma 
autônoma, faz ofertas em nome do seu dono.   

Podemos definir quatro funções básicas executadas pelo agente comprador:   
• Inscrição: O agente tem que se registrar em um site de leilão e tem que usar sua própria 

identificação, baseada na identificação do seu dono.   
• Procura e Seleção do produto: O agente deve escolher os melhores produtos 

disponíveis nos sites de leilões existentes e procurar produtos que melhor satisfazem às 
necessidades de seu dono. A escolha considera restrições e critérios dados pelo usuário 
e formalizadas pelo gerador de agente. 

• Estratégia de Negociação: O agente deve poder planejar o conjunto de ações para 
ganhar uma oferta baseado em seu conhecimento sobre o tipo específico de leilão. Usa 
uma função de utilidade que pode variar com o tempo e com as ofertas dos outros 
participantes. O agente pode ter estratégias diferentes para cada leilão que é associado.   

• Ofertas: O agente deve poder fazer ofertas para vários produtos e fechar a o acordo 
comprando um ou mais produtos. 

• Sincronização sobre os Leilões: Além da estratégia individual usada em um leilão, o 
agente deve poder gerenciar vários leilões que oferecem para seu dono o melhor acordo 
global.    

 

3.2 Agente Vendedor 
O agente vendedor(AgV) recebe informações sobre produtos que são vendidos e visita 

os sites de leilão para verificar quais sites oferecem as melhores condições.  Depois disso, o 
AgV anuncia seus produtos nos sites e espera até que eles sejam vendidos.  O VAg pode deixar 
o produto à venda em mais de um site de leilão.  Com isso ele faz um monitorando global das 
ofertas que recebeu para decidir em qual leilão vender seus produtos.   

 O agente de Vendedor (AgV) é responsável por representar um usuário vendedor no 
processo de venda de um produto no leilão. Tem cinco funções principais:      

• Registro: O agente tem que se registrar, de forma autônoma no site de leilão e deve 
usar sua identificação baseado nas informações do seu usuário. 
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• Pesquisa e Escolha nos sites: O agente deve escolher sites satisfatórios para oferecer 
seus produtos. Esta procura é semelhante ao feito pelo Agente de Compra.  O AgV 
visita alguns leilões para descobrir o melhor (taxas mais baixas, grande variedade de 
produtos, etc.). 

• Disponibilização de informações do produto: O agente deve armazenar e organizar as 
informações sobre seus produtos fazendo isto disponível quando necessário. 

• Monitoramento: O agente monitora os leilões em que possui produtos sendo vendido, 
isto é, verifica as ofertas propostas e decide quando fechar o leilão.  

• Sincronização das ações: esta característica é semelhante à sincronização das ações 
realizada pelo AgC; porém, ele fica esperando para decidir para quais leilões realmente 
vender. 

 

3.3 Agente Leiloeiro 
O Agente Leiloeiro(AgL) atua no modelo AgILE na intermediação da comunicação dos 

diferentes agentes no processo de compra e venda. O AgL cria novos leilões ou seleciona onde 
os AgC e os AgL poderiam participar.  O agente leiloeiro agrupa produtos para atrair os 
compradores para mais de uma leilão tentando manter a atenção deles.  Por exemplo, pessoas 
que compram um carro estão dispostas a comprar em conjunto um aparelho de som para carro. 
Com esse procedimento, tendo um carro e um aparelho de som no mesmo lugar, realiza-se uma 
única negociação.   

A primeira tarefa do Agente Leiloeiro é descobrir a relação entre oferta de produto e 
demanda. Então, o AgL visita os agentes de venda para tentar convence-los a deixar que o AgL 
negocie os seus produtos e adota algumas estratégias. 

A partir desse momento AgL atua como um agente de vendedor, se matricula em sites 
de leilão e tenta vender os produtos. Depois disso, o AgL tem que prestar contas aos agentes de 
vende e garantir que cada agente de vendedor encontrará os compradores respectivos para os 
produtos.  Os AgLs aumentam competição entre os vendedores e compradores maximizando a 
visibilidade de ambos. 

Para o comprador, a grande vantagem de ter um agente de leiloeiro é poder comprar 
vários produtos a uma única negociação. A vantagem cresce quando consideramos a tendência 
que os sites de leilão possuem de cobrar taxas por serviços.    

 

4. Arquitetura do Agente 
A arquitetura de todos os agentes do modelo AgILE se apresentam de acordo a figura 2.   
Quando o agente é criado, Gerador de Agentes alimenta o módulo do Agente chamado 

de Base Geral que irá armazenar todas as informações sobre as necessidades do agentes, assim 
como as limitações de autonomia.  

Depois de criado cada agente atua conforme a sua configuração.  O agentes Comprador 
e vendedor realizam a pesquisa através do seu controlador para buscar as melhores opções de 
leilões, enquanto o agente Leiloeiro procura agentes de venda  para convencê-los a vender o 
seu produto. 

Com os vários itens de leilões ou produtos, os controladores informam ao estrategista o 
resultado da busca.  Esse então constrói os planos de ação para a etapa de negociação, baseados 
em Técnicas de Teoria de Decisão, contidas em uma base de conhecimento sobre negociação.  
A partir daí cada agente através do seu estrategista negocia para comprar ou vender os 
produtos, escolhendo o melhor momento para tomarem as ações e também os melhores valores 
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das ações.  O comprador efetuando ofertas, o Vendedor e o Leiloeiro esperando para fechar o 
leilão. 
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Figura 2: Arquitetura do Agente AgILE. 

Sempre que o agente receber alguma informação vinda dos componentes externos 
através do seu controlador, ele deve armazená-las de forma bruta em um Banco de Dados de 
Informações.  Esse banco de dados serve para o agente consultar sobre dados que não foram 
capturados na primeira pesquisa que o agente realizou na Internet.  Além disso essas 
informações podem ser utilizadas no futuro para o agente realizar aquisição de conhecimento 
automática.  Esse banco de dados deve ser alimentado sempre que o agente receber 
informações sobre novas ofertas, perguntas e respostas sobre os produtos, etc.  As informações 
sobre ofertas, são passadas diretamente para o estategista para que ele possa definir melhor o 
plano de ações. 
 

5. Discussão 
 

Nós estamos implementando um protótipo Modelo AgILE que usa as linguagens JAVA 
e JSP. Este protótipo está em um formato de página de Internet onde o usuário pode criar os 
agentes, configurar, e definir a autonomia para representá-los nos sites  de leilão eletrônico. 

Com relação à autonomia, os agentes podem ser configurados de dois modos diferentes: 
eles podem agir sem a intervenção de usuário ou com uma autonomia mínima que implica uma 
pergunta para aprovação do usuário sempre que eles desejarem realizar alguma ação. Nosso 
protótipo aborta dois dos principais tipos de leilão: o inglês e holandês. Com respeito ao agente 
Leiloeiro e o Agente Vendedor, a negociação acontece de forma semelhantemente nos leilões 
inglês e holandês: o agente espera pelo fim da leilão para decidir se deve fechar a negociação 
ou não. 

A possibilidade dos agentes AgILE participarem ao mesmo tempo em várias leilões traz 
algumas vantagens aos compradores e vendedores.  Compradores têm uma chance maior para 
fechar a negociação com um preço melhor(mais barato) e vendedores têm uma chance melhor 
para vender os seus produtos a um preço mais alto. 

O modelo AgILE é uma boa alternativa para leilão Eletrônico.  Ele atua sobre uma fase 
importante do modelo CBB que os sistemas atuais não fazem: A Fase de Identificação. Em 
[Maes et al,1998], Maes et al fizeram uma comparação que contém alguns sistemas de 
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comércio eletrônico com agentes.  Na tabela 2 apresentamos uma comparação considerando 
apenas os sistemas de leilão eletrônico AuctionBot [et de Wurman al ,1998], Magma 
[Tsvetovatyy al ,1997] e FishMarket [Sierra et al, 1997] juntamente com o AgILE.  Porém, 
nossa comparação inclui alguns outros pontos : Ofertante - isso especifica quem realiza a oferta 
(o comprador, vendedor ou ambos); #Vendedor - isso é o número de leilões que um vendedor 
pode estar associado ao mesmo tempo para o mesmo produto(um ou vários); #Comprador - isso 
é o número de leilões que um comprador pode estar associado ao mesmo tempo para o mesmo 
produto (um ou vários).   
     
 Magma AuctionBot FishMarket AgILE 
Identificação Não Não Não Sim 

Pesquisa por Produto Sim Não Não Sim 
Pesquisa de Mercado Sim Sim Sim Sim 

Negociação Sim Sim Sim Sim 

Troca Sim Não Não Não 

Avaliação Sim Não Não Não 

Ofertante Comprador Comp/Vendedor Comprador Compr. 

# Vendedor Um Um Um Vários  

# Comprador Vários Um Um Vários 

Tabela 2: Comparação entre modelos de leilão eletrônico 

Nenhum dos projetos mencionados neste trabalho inclui a fase de identificação.  O 
AgILE possui essa etapa pois consideramos uma interface de comunicação simples para 
interagir com sites de leilão. Por esta interface os agentes se registram usando suas informações 
com base nas informações passadas pelo dono. 

Comparando AgILE a outros sistemas de comércio eletrônico, a fase de procura pelo 
produto no AgILE é semelhante ao utilizado pelo SMACE[Oliveira, 1999] e pelo FireFly 
[FireFly, 2000], onde a busca é feita pelo produto e pelo parceiro ao mesmo tempo. Esta é por 
si só uma tarefa grande. Projetos como PersonaLogic [PersonaLogic, 2000] se dedicam 
exclusivamente a esta fase. 

Agentes AgILE consideram estratégias de negociação que utilizam  uma base 
conhecimento para guiar o seu comportamento no processo de licitação. Esta é a fase mais 
importante do processo de compra. Alguns projetos, como Kasbah [Chavez et al, 1996], usam 
estratégias fixas definidas pelo usuário; outros, usam estratégias que podem ser modificadas 
com tempo. 

O Modelo AgILE pode ser colocado junto com outros sistemas que consideram as 
seguintes características:   
• Ofertante: Indica qual agente realiza as ofertas.  Por exemplo, AuctionBot tem um estilo 

de leilão em qual o agente de comprador como também o agente de vendedor pode fazer as 
ofertas. No modelo AgILE, os agentes de compra realizam as ofertas, considerando que o 
vendedor e os agentes de leiloeiro somente registram os produtos a ser leiloados nos locais 
e colocam os produtos para serem vendidos;   
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• Número de Parceiros para o Vendedor: Indica o número de parceiros que um vendedor 
pode ter ao mesmo tempo em uma transação. O SMACE tem um modelo no qual o agente 
de vendedor procura possíveis parceiros de compra e negocia com vários agentes ao mesmo 
tempo.  Os sistemas de leilão citados na tabela consideram que os agentes de venda 
possuem apenas um parceiro por vez.  Modelo AgILE, permite que os agentes de venda 
controlem vários leilões ao mesmo tempo;   

• Número de Parceiros para o Comprador: Indica quantos parceiros o agente de 
comprador pode trabalhar ao mesmo tempo.  Os agentes de comprador do AgILE podem 
negociar com vários parceiros, representados pelos sites de leilão. O agente deve realizar 
uma gerência global das estratégias usadas nos leilões que está atuando simultaneamente.   

Estamos concluindo que para esse tipo de esse tipo de aplicação, a Teoria da Decisão 
pode não ser suficiente para garantir que a negociação será levada de forma ótima.  Apesar de 
considerar critérios para escolha e funções utilidade para organizar cada 
critérios[Keeney,1976], a teoria da Decisão considera o mundo como um cenário estático, isto 
é, sem a intervenção dinâmica de outros participantes. 

Com isso, para melhorar o desempenho dos agentes pretendemos utilizar, além de 
Teoria da decisão, técnicas de Teoria dos Jogos.  Devido ao fato de podemos analisar uma 
negociação sobre leilão como um jogo onde no final do acordo, cada participante(jogador) 
verifica a vitória ou fracasso através dos lucros e prejuízos, a teoria dos Jogos pode ser bem 
aproveitada pois assume que utiliza informações e ações tomadas por outros participantes[Roth, 
1995].  

Nós acreditamos, que o ambiente AgILE é uma opção interessante para ajudar a todos 
os participantes do leilão eletrônico.  Estamos desenvolvendo a primeira versão do protótipo 
que estará disponível para uma turma da nossa universidade e depois disponibilizaremos para 
toda a comunidade da Internet.  
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