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RESUMO 

KOCK, Marcos A. G. Chatterbot para o esclarecimento de dúvidas dos clientes de uma loja de 
departamentos. Itajaí, 2009. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da 
Computação)–Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do Vale do Itajaí, 
Itajaí, 2009. 
 
Com a popularização dos computadores e do acesso a internet, os sítios de comércio eletrônico vêm 
agregando novas funcionalidades e despertando o interesse de seus visitantes. Para que um visitante 
se torne um cliente é necessário ter bons produtos e principalmente um bom atendimento. Estas 
empresas vêm apostando na utilização de atendentes virtuais para solucionar as possíveis dúvidas 
que possam surgir durante sua visita ao website. Estes atendentes virtuais, mais conhecidos como 
chatterbots, utilizam técnicas de inteligência artificial e processam as frases enviadas pelos 
visitantes em linguagem natural para encontrar em sua base de conhecimento uma resposta coerente 
para a pergunta realizada. Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver um atendente 
virtual esclarecendo as dúvidas dos clientes de uma loja de departamentos, criando uma nova opção 
de atendimento para os usuários do website da empresa. Para o desenvolvimento da aplicação foi 
utilizado como base o projeto ALICE, que disponibiliza na sua comunidade os programas 
necessários para o desenvolvimento destes robôs virtuais. Para a criação da base de conhecimento 
foi utilizada a linguagem AIML que descreve basicamente o comportamento do chatterbot, e o 
interpretador “Program E” que realiza a procura na base de conhecimento retornando a resposta 
para a pergunta realizada pelo visitante. Ao concluir o desenvolvimento da aplicação proposta 
foram realizados os testes e validação junto aos colaboradores do setor de TI da empresa. Com a 
análise das conversas realizadas foram detectadas perguntas não respondidas corretamente, sendo 
necessária a criação de novos diálogos. Podemos considerar o uso do atendente virtual desenvolvido 
uma solução de baixo custo para a empresa e conforme as avaliações dos colaboradores, o 
aplicativo atende as necessidades de atendimento dos clientes do website. 
 
Palavras-chave: Inteligência Artificial. Atendente Virtual. Chatterbot. 
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ABSTRACT 

Throughout computer and Internet access becoming popular, electronic trading sites have been 

gathering new functions and raising the interest in its visitors. For a visitor to become a customer, 

these sites ought to have good products and mainly a good customer service. These companies have 

been working on using virtual attendants in order to solve possible doubts which might arise during 

customer’s visit to the website. These virtual attendants, known as chatterbots, utilize artificial 

intelligence techniques, and process phrases sent by visitors in natural language to meet a coherent 

answer in its knowledge base to the inquiry made. This piece of work have had as main objective to 

develop a virtual attendant, clarifying customers’ doubts on a department store, creating a new 

option of assistance to users of the company website. For the development of the application 

program, ALICE project has been utilized, which provides its community with the necessary 

programs to develop these virtual robots. In order to create a knowledge base, it has been used the 

AIML language, which basically describes the chatterbot behaviour, and the interpreting “Program 

E”, which executes the research in its database, giving back the answer to the enquiry made by the 

visitor. By concluding the development of the application suggested, tests and validation have been 

executed together with the IT co-operators of the company. Through the analysis of the chatters, 

some enquiries not correctly answered have been detected, which shows that new dialogues must be 

created. The use of a virtual attendant may be considered as a low-cost solution to the company, 

and according to co-operators evaluation, the application program fulfils the needs of website’s 

customer service. 

 

Keywords: Artificial Intelligence. Virtual attendant. Chatterbot. 

 



1  INTRODUÇÃO 

Desde a invenção dos computadores, a humanidade se viu dividida entre os entusiastas desta 

nova tecnologia e os pessimistas que acreditavam que seriam substituídos por tais máquinas. Com o 

passar do tempo, a tecnologia sendo aprimorada dia após dia e o surgimento da internet, as pessoas 

começaram a usufruir das comodidades e facilidades que os computadores e equipamentos 

eletrônicos proporcionam. 

Com tantas novidades surgindo, às vezes nos deparamos com a seguinte pergunta: “Até 

onde a evolução da tecnologia nos levará?”. 

Segundo Luger (2004, p.25), “a crença que o desejo por conhecimento deve levar, por fim, 

ao desastre, tem persistido ao longo de toda a história [...]. Assim, não deveríamos ficar surpresos 

pela inteligência artificial causar tanta controvérsia, tanto em círculos acadêmicos como populares”. 

 Seguindo esta idéia, alguns filmes foram produzidos utilizando este enredo, onde passam à 

idéia de um futuro em que máquinas e humanos habitam o mesmo mundo. Nos filmes Exterminador 

do Futuro (1984) e Inteligência Artificial (2001), robôs inteligentes com aparência humana realizam 

tarefas no lugar de um operador humano, deixando este de realizar atividades inseguras ou 

insalubres. No filme Matrix (1999), as máquinas nos escravizam para obterem conhecimento das 

nossas fraquezas e assim exterminar a raça humana. 

O medo de que isso aconteça provavelmente fez com que esta área da computação não 

evoluísse na mesma velocidade da tecnologia atual, tanto que as aplicações que contém inteligência 

artificial utilizadas nos dias de hoje são baseadas em técnicas desenvolvidas entre as décadas de 50 

e 60. 

Com a popularização dos computadores e do acesso a internet, os sítios de comércio 

eletrônico vêm agregando novas funcionalidades para chamar a atenção dos seus visitantes e fazer 

com que estes se tornem clientes. Os sítios de comércio eletrônico estão cada vez mais atraentes, 

fazendo com que suas carteiras de clientes cresçam a cada dia. Para que haja um bom atendimento 

por parte da empresa, é necessária a contratação de mão de obra especializada que esclareça as 

dúvidas dos usuários de seus websites. A agilidade no atendimento neste tipo de serviço é 

considerada primordial para o fechamento de bons negócios, garantindo assim, clientes fiéis e 

satisfeitos. 
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Seguindo este princípio, as empresas de comércio eletrônico vêm apostando na utilização de 

atendentes virtuais (chatterbots), programas de computador dotados de inteligência artificial para 

simular um atendente real, que ficam disponíveis 24 horas por dia, para auxiliar os usuários no 

esclarecimento de dúvidas que possam surgir no decorrer do processo de compra. 

Este projeto foi implantado no website da empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda. A 

Havan é considerada a maior loja de departamentos do sul do Brasil, com 100.000m2, coloca a 

disposição mais de 100 mil produtos nas linhas: artigos de cama, mesa e banho; tecidos para 

vestuário e decoração; utensílios domésticos; material esportivo e escolar; brinquedos; ferramentas; 

artigos para camping; eletro-eletrônicos; malas; calçados; moda masculina, feminina e infanto-

juvenil; tapetes; móveis e decorações; e linha bebê (HAVAN, 2008). 

A empresa Havan iniciou a comercialização de produtos pela internet no ano de 2003. Em 

2006 o website passou por uma atualização para otimizar o processo de venda dos produtos e 

incentivar as compras com campanhas e promoções (HAVAN, 2008). 

Atualmente a empresa possui cerca de 30.000 (trinta mil) clientes cadastrados pelo website, 

sendo que destes, 12.000 (doze mil) efetuaram compras. A quantidade de acessos nos 10 (dez) 

primeiros meses de 2008 ultrapassou a barreira de 1,5 milhões, como visualizado na Figura 1. 
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Figura 1. Acessos ao website no ano de 2008 

Fonte: Havan (2008) 
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A equipe do departamento de E-Commerce (Comércio Eletrônico) da empresa é insuficiente 

para atender o grande número de usuários que acessam o website todos os dias. Segundo dados da 

empresa a quantidade média de acessos chega em torno de 5.000 (cinco mil) por dia. 

Espera-se que a utilização de um chatterbot para auxiliar no atendimento dos clientes do 

website diminua a quantidade de ligações para a empresa para sanar dúvidas consideradas básicas 

como procedimento de impressão do boleto e horário de atendimento de uma determinada filial. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

1.1.1  Formulação do Problema 

Com um número crescente de novos usuários de internet e o aumento nas vendas on-line, 

empresas de comércio eletrônico necessitam investir em profissionais qualificados para prestar o 

atendimento aos visitantes e possíveis clientes de seus websites. 

Muitas vezes, quando a empresa não consegue atender um número satisfatório de clientes, 

alguns usuários acabam fechando a compra com outra empresa. Disponibilidade e agilidade na 

mediação de uma venda são indispensáveis para o fechamento de um processo de venda. 

O atendimento aos clientes da empresa Havan atualmente é realizado em forma de e-mail, 

chat, telefone, mas nem sempre é satisfatório. Não se tem um número exato de usuários que deixam 

de ser atendidos pelos diversos meios de comunicação, apenas se sabe que usuários podem estar 

deixando de ser futuros clientes. 

O tempo médio de permanência no website da Havan é de 5 (cinco) minutos. Não se tem um 

número exato de usuários que acessam a página da empresa com o objetivo de encontrar certas 

informações, mas sabe-se que pelo fato de não encontrarem, muitos clientes acabam ligando para a 

empresa a fim de obterem as repostas que procuram. A Figura 2 representa a quantidade de acessos 

que ocorreram em intervalos de uma hora nos 10 (dez) primeiros meses de 2008. 
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Figura 2. Horários de acessos ao website 

Fonte: Havan (2008) 

Cerca de 30 % dos acessos são realizados nos horários em que não existe atendimento por 

parte do departamento de E-Commerce. Estes usuários não possuem qualquer ajuda durante sua 

estada na página, podendo deixar de realizar uma compra pela falta de atendimento. 

1.1.2  Solução Proposta 

Apostando no uso de atendentes virtuais, muitas empresas de comércio eletrônico vêm tendo 

resultados favoráveis quanto ao processo de venda. Este trabalho visa criar um chatterbot capaz de 

auxiliar os usuários do website da empresa Havan no esclarecimento de eventuais dúvidas com 

relação aos produtos e serviços oferecidos pela empresa. 

O chatterbot será capaz de conversar com os usuários do website em qualquer horário, 

respondendo às perguntas freqüentes catalogadas no website. Este trabalho não visa entreter o 

usuário, e sim auxiliar o cliente nas dúvidas pertinentes ao processo de compra. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo implementar um chatterbot capaz de auxiliar os usuários do 

website da empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda., no esclarecimento de dúvidas relativas 

aos produtos e serviços da empresa. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Pesquisar e analisar as soluções existentes; 

• Pesquisar e analisar frameworks para desenvolvimento da base de conhecimento; 

• Analisar a linguagem AIML; 

• Determinar os requisitos do sistema; 

• Implementar o sistema; e 

• Testar e validar o sistema desenvolvido. 

1.3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada teve início com uma pesquisa que objetivava a compreensão da área 

de IA para uso em chatterbots. Sabendo como os chatterbots surgiram fica mais fácil de entender 

sua utilidade que vem sendo aprimorada e ampliada dia a dia. Para realizar a pesquisa foi utilizada a 

ferramenta de busca Google Scholar, procurando trabalhos científicos sobre o tema pesquisado. 

Para um segundo momento, a pesquisa foi direcionada para o estudo de aplicações 

existentes. O objetivo desta tarefa foi conhecer alguns métodos que empresas desenvolvedoras 

destes robôs virtuais comercialmente utilizam para deixar estes personagens mais humanos e 

atrativos. Também foram pesquisados trabalhos científicos para conhecer como são desenvolvidos 

os chatterbots e que tipo de framework (estrutura básica para desenvolvimento) a comunidade 

acadêmica utiliza. 

A terceira etapa de estudos objetivou conhecer e analisar a linguagem AIML a fim de se 

familiarizar com a estrutura e os recursos que são utilizados para a construção da base de 
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conhecimento. Também foi objetivo desta etapa procurar interpretadores que poderiam ser 

utilizados pela aplicação proposta. 

A etapa de desenvolvimento da aplicação contemplou a criação da base de conhecimento e 

as interfaces necessárias para a administração da ferramenta. A janela de conversação, que é a 

interface entre o usuário e o chatterbot também foi desenvolvida nesta etapa. 

Por fim foram realizados os testes e as validações do aplicativo que objetivaram encontrar 

possíveis erros na execução da ferramenta bem como detectar perguntas que não fossem 

respondidas corretamente, assegurando assim, a completa funcionalidade da aplicação proposta. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo que o Capítulo 1, Introdução, 

apresentou uma visão geral do trabalho, procurando esclarecer a solução proposta para o problema 

encontrado e os objetivos definidos. 

No Capítulo 2, Fundamentação Teórica, é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os 

chatterbots, assim como uma análise a respeito das aplicações encontradas e dos trabalhos 

relacionados. Neste capítulo, também é feita uma descrição da linguagem AIML que será utilizada 

para o desenvolvimento da base de conhecimento. 

O Capítulo 3 apresenta o desenvolvimento do trabalho e descreve inicialmente o projeto 

detalhado do sistema a ser desenvolvido, incluindo suas especificações e sua modelagem em UML 

(Unified Modeling Language). No decorrer do capítulo estão detalhados os passos para a instalação 

do “Program E” e as metodologias adotadas para a construção da base de conhecimento. Também 

se encontra neste capítulo as figuras contendo as telas utilizadas para a interação do usuário com o 

chatterbot. 

Concluindo, no Capítulo 4, apresentam-se as conclusões do trabalho desenvolvido, as 

dificuldades encontradas no decorrer do desenvolvimento e os possíveis trabalhos futuros. 

 



2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados os conceitos referentes ao desenvolvimento de robôs de 

conversação, conhecidos como chatterbots, que serviram de base para o desenvolvimento da 

aplicação proposta.  

A seção 2.1 apresenta os chatterbots, um breve histórico de seu surgimento e os conceitos de 

linguagem natural utilizada na conversação. Em seguida, na Seção 2.2, é apresentado a linguagem 

AIML (Artificial Intelligence Markup Language – Linguagem de Marcação para Inteligência 

Artificial) e alguns frameworks que foram utilizados para a construção da base de conhecimento.  

A seção 2.3 apresenta os programas interpretadores da linguagem AIML, abordando 

aspectos sobre o seu funcionamento. Por fim, nas seções 2.4 e 2.5, são apresentadas as aplicações 

comerciais encontradas e algumas aplicações desenvolvidas pela comunidade acadêmica.  

2.1 CHATTERBOT 

Para Laven (2008), chatterbot é um programa que tem como objetivo simular uma conversa 

digitada, com o intuito de, pelo menos temporariamente, enganar um humano fazendo este pensar 

que está falando com outra pessoa. 

Analisando a palavra chatterbot, podemos considerar que esta é uma junção da palavra chat 

(Conversational Hypertext Access Technology – Hipertexto de Conversação de Acesso à 

Tecnologia), mais conhecido como bate-papo e bot, que é a simplificação da palavra robot (robô), 

ou seja, um robô de conversação. O termo foi inventado por Michael Mauldin em 1994, para 

descrever estes robôs de conversação em um artigo escrito na Twelfth National Conference on 

Artificial Intelligence (NATIONMASTER, 2008). 

Na Subseção 2.1.1 será apresentado um breve histórico do surgimento da inteligência 

artificial até os chatterbots. Nas Subseções 2.1.2 e 2.1.3 são apresentadas as gerações e 

classificações dos chatterbots. Em seguida, na Subseção 2.1.4, é apresentada à definição da 

linguagem natural, linguagem esta que será utilizada para a troca de informações com o programa. 
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2.1.1  Da máquina de calcular ao chatterbot 

Desde a antiguidade, o homem vem criando máquinas para auxiliar nas tarefas do dia-a-dia. 

Por muitos anos as invenções se concentravam na troca do esforço físico dos trabalhos braçais pela 

força das máquinas construídas para substituir os esforços da mão-de-obra humana. 

Muitas máquinas que hoje conhecemos podem ser consideradas um reflexo das máquinas 

que foram concebidas há muitos anos atrás. Com o passar do tempo, novas tecnologias foram sendo 

criadas, melhorando o seu uso e desempenho. 

Na área de IA (Inteligência Artificial), a primeira realização foi a máquina de calcular de 

Pascal (1623-1662), mas esta apenas efetuava cálculos aritméticos, operações matemáticas, frias, 

sem alma (GANASCIA, 1997, p.22-23). 

Leibniz (1646-1716) foi mais longe. Ele acreditava que uma máquina poderia raciocinar. 

Por isso é considerado o precursor da inteligência artificial (GANASCIA, 1997, p.23). 

Para Winston (apud FERNANDES, 2005, p.2-3) IA pode ser definida como o estudo da 

computação que torna possível perceber, raciocinar e agir. Winston diz ainda que IA é o estudo das 

idéias que permitem aos computadores serem inteligentes. 

Como podemos avaliar se uma máquina é inteligente ou não? Em 1950, o matemático 

britânico Alan Turing propôs que fosse realizado um teste para saber se uma determinada máquina 

poderia ser considerada inteligente. O teste de Turing, também chamado de jogo de imitação por 

Turing, coloca o interrogador em uma sala separada, onde este apenas se corresponde de forma 

textual por meio de um terminal. A máquina será considerada inteligente se o interrogador não 

souber distinguir a máquina do correspondente humano (LUGER, 2004, p.31). 

O teste proposto por Turing impulsionou diversos cientistas e desenvolvedores na criação de 

programas que fossem capazes de passar pelo teste. Foi então que em 1966, Joseph Weizenbaum, 

professor do MIT (Massachusetts Institute of Technology – Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts) apresentou ELIZA, o primeiro programa de computador capaz de conversar por 

meio de linguagem natural. Este programa tinha como objetivo simular uma psicoterapeuta 

(utilizando a técnica conhecida como rogeriana) na forma de um eco, em que a cada frase enviada 

pelo usuário o chatterbot devolve com outra pergunta, fazendo com que o usuário faça a maior 

parte do trabalho. 
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Somente em 1990 Hugh Loebner e o Centro de Estudos Comportamentais de Cambridge 

lançaram um concurso aplicando o teste de Turing. O concurso premiaria com $ 100.000 (cem mil 

dólares) e uma medalha de ouro o computador que conseguisse passar no teste. Um prêmio de 

$2.000 (dois mil dólares) e uma medalha de bronze são concedidos ao computador mais humano em 

relação aos demais concorrentes (LOEBNER, 2008). Na Tabela 1 podemos visualizar os premiados 

no concurso desde o seu lançamento. 

Tabela 1. Ganhadores do prêmio Loebner 

Ano Autor Software 
1991 Joseph Weintraub PC Therapist 
1992 Joseph Weintraub PC Therapist 
1993 Joseph Weintraub PC Therapist 
1994 Thomas Whalen TIPS 
1995 Joseph Weintraub PC Therapist 
1996 Jason Hutchens HeX 
1997 David Levy Converse 
1998 Robby Garner ALBERT One 
1999 Robby Garner ALBERT One 
2000 Richard Wallace ALICE 
2001 Richard Wallace ALICE 
2002 Kevin Copple Ella 
2003 Juergen Pirner Jabberwock 
2004 Richard Wallace ALICE 
2005 Rollo Carpenter George 
2006 Rollo Carpenter Joan 
2007 Robert Medeksza Ultra Hal 
2008 Fred Roberts Elbot 

Fonte: Adaptado de Loebner (2008). 

2.1.2  Gerações 

Durante o desenvolvimento dos chatterbots ao longo dos anos, foi possível notar uma 

diferença entre as técnicas utilizadas no processamento das frases enviadas pelo usuário e a seleção 

das respostas. 

Neves e Barros (apud LEITÃO, 2004) identificam este desenvolvimento em três gerações: 

• Primeira Geração: teve início com ELIZA em 1966, o primeiro chatterbot. Utilizando 

técnicas de casamento de padrões e com apenas 204 linhas de código, o programa efetua 
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uma busca seqüencial em uma tabela procurando as respostas pré-programadas através 

de palavras-chave. 

• Segunda Geração: a partir de 1990, utilizando técnicas mais sofisticadas de IA como 

Redes Neurais e Lógica Fuzzy, os chatterbots começaram a obter melhores resultados. A 

capacidade de lembrar de informações passadas e de aprender com o usuário são 

algumas das melhorias trazidas pela segunda geração. 

• Terceira Geração: tem como principal característica a utilização de uma linguagem 

própria para a construção da base de conhecimento. Em 2000, a apresentação de ALICE 

pelo Dr. Richard Wallace trouxe a linguagem AIML para representar sua base de 

conhecimento. 

2.1.3  Classificação 

Chatterbots podem ser classificados, segundo Laureano (1999), nas seguintes classes: 

• Entretenimento: tem o objetivo de entreter, divertir o usuário, mantendo uma conversa 

coerente durante o diálogo; 

• FAQs: responsável por responder as perguntas freqüentes dos usuários sobre os assuntos 

relacionados na base de FAQs (Frequent Asked Questions) de um sítio de internet; 

• Suporte ao consumidor: responsável não apenas em responder as perguntas freqüentes, 

mas também em auxiliar os consumidores na resolução de problemas referentes aos 

produtos e/ou serviços oferecidos pela empresa; 

• Marketing: tem o objetivo de despertar o interesse do usuário apresentando o produto e 

respondendo as perguntas referentes ao produto; e 

• Propósito geral: utilizado na aprendizagem de um determinado assunto, executar 

comandos do SO (Sistema Operacional) através do uso de linguagem natural, lembrar 

diálogos passados e a capacidade de aprender. Tem como aspecto principal a interação 

com o usuário. 

Para o desenvolvimento deste trabalho serão utilizadas as funcionalidades classificadas 

como FAQs e suporte ao consumidor, pois representam as qualidades necessárias para que a 

ferramenta desenvolvida possa alcançar os objetivos que foram propostos. 
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2.1.4  Linguagem Natural 

Conceitua-se a expressão Linguagem Natural (LN) como sinônimo de discurso comum, isto 

é, a linguagem usada habitualmente na fala e na escrita (LOPES, 2002). 

Para que o chatterbot consiga processar as frases enviadas pelo usuário é necessário um 

programa que interprete todas as palavras que forem digitadas na interface de comunicação. O 

Processamento de Linguagem Natural (PLN), do inglês NLP (Natural Language Processing), faz 

com que o computador entenda as palavras digitadas na linguagem natural humana, sem a utilização 

de linguagens de programação. 

O PLN é uma das subáreas da Lingüística Computacional, que é “a área de conhecimento 

que explora as relações entre lingüística e informática, tornando possível a construção de sistemas 

com capacidade de reconhecer e produzir informação apresentada em linguagem natural” (VIEIRA; 

LIMA, 2001 apud OTHERO, 2006). 

Para Othero (2006), 

a Lingüística Computacional envolve as diferentes áreas de pesquisa tradicionalmente 
conhecidas em Lingüística Teórica e Aplicada, como a Sintaxe, a Semântica, a Fonética e a 
Fonologia, a Pragmática, a Análise do Discurso, etc. Todo esse conhecimento é utilizado 
para tentar processar (leia-se “compreender e produzir”) as línguas naturais e dominar o 
conhecimento lingüístico envolvido no domínio de uma linguagem natural. 

2.2 AIML 

A linguagem AIML foi desenvolvida entre os anos de 1995 e 2000 pelo Dr. Richard S. 

Wallace e a comunidade Alicebot, servindo de base para a primeira Alicebot conhecida como 

ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) e atualmente se encontra na versão 1.01 

(WALLACE, 2008a). 

Por ser uma linguagem mantida por uma comunidade, muitos desenvolvedores a utilizam 

como base para o desenvolvimento de seus projetos. Outra facilidade está no interpretador de 

AIML, que está disponível gratuitamente em diversas linguagens como: PHP (Php Hypertext 

Preprocessor), C++, Java, entre outras. 

AIML permite introduzir conhecimentos em chatterbots baseados no software livre ALICE. 

Esta linguagem é uma adaptação da linguagem XML (eXtensible Markup Language) e descreve 
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uma classe de objetos de dados, chamados de objetos AIML, e o comportamento dos programas 

interpretadores.  

A linguagem consiste de palavras, compostas por letras e números, espaços e caracteres 

curinga (_ ou *). O caractere curinga é considerado uma palavra e todas as palavras são separadas 

por um espaço (WALLACE, 2008a). 

Os objetos AIML são constituídos de duas unidades: categoria e tópico. Estas unidades 

serão vistas a seguir. 

2.2.1  Categoria 

Segundo Wallace (2008a) a categoria é a unidade básica de conhecimento sendo formada 

por uma entrada (questão), uma saída (resposta) e um contexto (opcional). A questão, ou estímulo, é 

chamada de pattern, e a resposta é chamada de template, e são representadas pelas tags <pattern> e 

<template> respectivamente. A Figura 3 demonstra a estrutura de um bloco básico na linguagem 

AIML. 

 
<aiml> 
  <category> 
    <pattern> Texto de entrada </pattern> 
    <template> Texto de saída </template> 
  </category> 
</aiml> 
 

Figura 3. Estrutura básica da linguagem AIML 

Fonte: Adaptado de KRAUS (2007). 

O contexto adicional é dividido em dois tipos: that e topic. A tag <that> aparece dentro da 

categoria e é importante quando o robô faz uma pergunta, pois precisa recordar da última 

declaração dada pelo robô. A tag <topic> será descrita a seguir. 

2.2.2  Tópico 

É um elemento opcional de nível superior que contém elementos categoria. Um tópico 

contém uma ou mais categorias e requer um atributo contendo uma expressão simples (ALICE, 

2008). Ele aparece fora da categoria e representa um grupo de categorias reunidas, e poderá ser 

definido dentro de qualquer template (WALLACE, 2008a). 
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2.2.3  Recursividade 

Segundo Wallace (2008a), com a tag <srai> é possível implementar recursão na linguagem 

AIML. Várias são as aplicações de <srai> e cada uma delas são descritas a seguir: 

1. Redução simbólica: reduz gramáticas complexas em formas mais simples; 

2. Divisão e conquista: divide uma entrada em duas ou mais partes e combina as resposta 

de cada uma das partes; 

3. Sinônimos: mapeia diferentes maneiras de dizer a mesma coisa com a mesma resposta; 

4. Correção ortográfica ou gramatical: corrige a entrada do cliente e atua como um ajudante 

lingüístico; 

5. Palavra-chave: é utilizada para detectar a palavra-chave em diferentes posições da frase 

de entrada, criando um link para uma única categoria que contém a resposta; e 

6. Condicionais: possibilita escrever desvios condicionais. 

A Figura 4 representa a utilização da recursividade para reduzir simbolicamente uma 

expressão, onde qualquer entrada que corresponda ao texto “Você sabe quem é Pelé”, será 

redirecionado para a categoria com a entrada “Quem é Pelé”. 

 
<category> 
  <pattern> Você sabe quem é * </pattern> 
  <template><srai> Quem é <star/></srai></template> 
</category> 
 

Figura 4. Redução simbólica 

Fonte: Adaptado de Wallace (2008a). 

Utilizando o método de divisão e conquista (Figura 5), é possível redirecionar uma frase 

iniciada com a palavra “Sim” seguida de qualquer texto para uma categoria que tenha como entrada 

a sentença “Sim” acompanhando o texto que a segue. 



 14 

 
<category> 
  <pattern> Sim * </pattern> 
  <template> <srai>Sim</srai> <srai><star/></srai> </template> 
</category> 
 

Figura 5. Divisão e conquista 

Fonte: Adaptado de Wallace (2008a). 

Podemos resolver problemas com sinônimos utilizando a recursividade da linguagem AIML. 

A Figura 6 representa esta funcionalidade reduzindo para uma categoria única que contém a 

resposta. Se a entrada for “Oi” ou “Aloha”, a resposta será “Olá”. 

 
<category> 
  <pattern>Olá</pattern> 
  <template>Olá!</template> 
</category> 
<category> 
  <pattern>Oi</pattern> 
  <template><srai>Olá</srai></template> 
</category> 
<category> 
  <pattern>Aloha</pattern> 
  <template><srai>Olá</srai></template> 
</category> 
 

Figura 6. Sinônimos 

Fonte: Adaptado de Wallace (2008a). 

A correção da ortografia e da gramática também pode ser realizada utilizando <srai> como 

podemos ver na Figura 7. 

 
<category> 
  <pattern> Vocês é * </pattern> 
  <template> Eu acho que você quis dizer “Vocês são” ou “Você é” 
    <srai> Você é <star/> </srai>  
  </template> 
</category> 
 

Figura 7. Correção ortográfica ou gramatical 

Fonte: Adaptado de Wallace (2008a). 

Quando queremos encontrar a palavra “Mãe” em qualquer lugar da frase, precisamos utilizar 

uma combinação dos caracteres curinga “_” e “*”, como demonstrado na Figura 8. 
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<category> 
  <pattern>Mãe</pattern> 
  <template> Fale mais sobre sua família. </template> 
</category> 
<category> 
  <pattern>_ Mãe</pattern> 
  <template><srai>Mãe</srai></template> 
</category> 
<category> 
  <pattern>Mãe _</pattern> 
  <template><srai>Mãe</srai></template> 
</category> 
<category> 
  <pattern>_ Mãe *</pattern> 
  <template><srai>Mãe</srai></template> 
</category> 
 

Figura 8. Palavras-chave 

Fonte: Adaptado de Wallace (2008a). 

Outra funcionalidade proporcionada por <srai> está no uso de desvios condicionais. A 

Figura 9 demonstra o desvio dependendo do retorno de “ele”. Se “ele” retornar um valor diferente 

de “UNKNOWN” será escolhida a resposta “Ele é” e o valor retornado por “ele”, senão, a resposta 

retornada será “Eu não sei quem ele é”. 

 
<category> 
  <pattern> Quem ele é </pattern> 
  <template><srai> Quem ele é <get name="ele"/></srai></template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> Quem ele é *</pattern> 
  <template> Ele é <get name="he"/>.</template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> Quem ele é UNKNOWN</pattern> 
  <template> Eu não sei quem ele é.</template> 
</category> 
 

Figura 9. Condicionais 

Fonte: Adaptado de Wallace (2008a). 

O arquivo AIML representará toda a base de conhecimento do chatterbot, suas respostas e 

seu raciocínio. Para desenvolver o conteúdo do chatterbot foi utilizado o projeto Cybora, que é uma 

base de conhecimento de propósito geral em português, que foi modificada para atender aos 

procedimentos de atendimento da empresa Havan, bem como a adaptação do FAQ existente na 

empresa para o arquivo AIML. 
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2.3 INTERPRETADORES 

Para que a base de conhecimento seja utilizada é necessário um programa que interprete 

todas as categorias do arquivo AIML, e forneça um texto de saída para uma determinada pergunta. 

Estes programas são chamados de interpretadores. 

O primeiro interpretador do projeto ALICE foi desenvolvido em 1995 utilizando a 

linguagem SETL, baseada na teoria dos conjuntos e lógica matemática. Este foi chamado de 

“Program M”, e é uma das aplicações mais compactas possuindo apenas mil linhas de código. É 

mais uma especificação formal para AIML do que uma aplicação prática, funcionando somente em 

máquinas com SO (Sistema Operacional) Linux (ALICE, 2008). 

Para atingir um tempo padrão eficiente e uma representação compacta na memória, o 

interpretador AIML armazena todas as categorias em uma árvore controlada por um objeto 

chamado Graphmaster (WALLACE, 2008b). 

Para Wallace (2008b), a metáfora para o Graphmaster é o sistema de arquivos. Os textos de 

entrada (<pattern>) são as pastas e as respostas (<template>) são os arquivos. 

Graphmaster é uma aplicação simples e funciona como um dicionário, organizando as 

categorias por ordem alfabética, facilitando a procura das palavras nas categorias. Conforme 

Wallace (2008b), para fins pedagógicos, o algoritmo pode ser explicado como uma combinação, 

palavra por palavra do texto de entrada. 

A comunidade ALICE disponibiliza interpretadores em diferentes linguagens como Java, 

C++, PHP, Pascal, entre outras. Com uma grande variedade de linguagens para o programa 

interpretador, o foco principal no desenvolvimento de um chatterbot está na criação da sua base de 

conhecimento. 

O interpretador utilizado no desenvolvimento do projeto foi o “Program E”. O critério 

utilizado para a escolha deste interpretador foi este ser disponibilizado em PHP, linguagem já 

conhecida pelo proponente deste trabalho. Originalmente escrito por Paul Rydell, este interpretador 

utiliza MySQL como banco de dados e é a plataforma em PHP para rodar robôs escritos em AIML 

(ALICE, 2008).  
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Para utilizar o “Program E” basta criar o banco de dados utilizando um script 

disponibilizado na ferramenta, configurar as permissões de acesso ao banco e carregar os arquivos 

AIML através de um botloader, que automaticamente insere todas as categorias no banco de dados. 

2.4 APLICAÇÕES ENCONTRADAS 

Nesta seção serão apresentadas as aplicações encontradas nas pesquisas realizadas 

objetivando o conhecimento dos modelos e técnicas que estão sendo aplicadas para o 

desenvolvimento dos chatterbots. 

2.4.1  ADS Digital 

A ADS Digital é uma empresa que desenvolve Assistentes Virtuais (AV) que, segundo a 

empresa são diferenciados dos chatterbots, pois seu objetivo é passar informações, diferentemente 

dos chatterbots que apenas tentam manter uma conversa coerente com um humano. 

O AV foi desenvolvido a partir do conceito de chatterbot, mas estes se tornavam mais lentos 

e menos precisos à medida que novos dados eram incluídos. A ADS Digital desenvolveu uma 

técnica, – que não está disponível e não foi possível identificá-la, que torna o processamento mais 

ágil e preciso na busca das informações, não importando a quantidade de inclusões no banco de 

dados. 

O software utiliza as perguntas e respostas dos internautas como referência para aumentar o 

próprio conhecimento, permitindo aos desenvolvedores do programa incluir o conteúdo no banco de 

dados, baseados nas respostas dadas a uma determinada pergunta. 

O software foi projetado também para entreter. Como o AV é capaz de improvisar, ele está 

preparado para responder perguntas que nada tem a ver com o conteúdo para o qual foi destinado. 

Uma novidade que o software apresentou foi o recurso de voz. Utilizando as tecnologias 

PHP, MySQL e Text-to-Speech (TTS), é possível enviar suas perguntas e receber as respostas com 

voz (ADS DIGITAL, 2008). 
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2.4.1.1 Assistente Virtual ADS Digital 

A Figura 10 demonstra a interface web de conversação da assistente virtual que foi 

desenvolvida para entreter os usuários do website da empresa esclarecendo dúvidas referentes aos 

assistentes virtuais. 

As imagens da personagem são alternadas em cada resposta, que são cadastradas no módulo 

de gerenciamento associadas a cada resposta. Não é possível visualizar os diálogos, pois não existe 

a barra de rolagem para esta interface. 

 

Figura 10. Assistente virtual ADS Digital 

Fonte: Adaptado de ADS Digital (2008). 

2.4.1.2 Assistente Virtual ULBRA 

O projeto foi desenvolvido junto à administração da ULBRA (Universidade Luterana do 

Brasil), campus de Ji-Paraná, com o intuito de esclarecer dúvidas dos alunos, professores e 

interessados em mais informações sobre a universidade (ADS DIGITAL, 2008). 

A interface de comunicação (Figura 11) apresenta um rosto feminino que alterna as 

expressões faciais conforme o desenvolvimento da conversa. Também é possível acompanhar toda 

a conversa utilizando a barra de rolagem. 
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Figura 11. Assistente virtual ULBRA 

Fonte: Adaptado de UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (2008). 

2.4.2  InBot 

O InBot é um software de inteligência artificial para a criação de personagens virtuais 

(INBOT, 2008). O software InBot foi desenvolvido pela empresa Insite para servir de base para a 

comercialização de assistentes virtuais. O projeto teve início em 1998 e foi realizado pelo grupo de 

lingüística da Insite e a participação de um grupo multidisciplinar. 

A empresa Insite é 100% brasileira e atua na área de prestação de serviços em soluções 

internet desde 1995. Para o desenvolvimento do software InBot foram necessários 2 anos de 

pesquisa para a elaboração do conteúdo e da base de conhecimento. 

2.4.2.1 Robô ED 

O projeto foi desenvolvido pela empresa Insite para a Petrobrás e envolveu uma equipe de 

especialistas nas áreas de inteligência artificial, computação gráfica, lingüística, psicologia, 

petróleo, gás e energia. 

A idéia de utilizar um robô para a construção do personagem surgiu com o objetivo de 

alcançar o público jovem, entretendo os usuários do website do COMPET (programa nacional da 

racionalização do uso dos derivados do petróleo e do gás natural) respondendo questões referentes à 

preservação da natureza, economia de energia e na utilização racional dos produtos derivados de 

petróleo e gás natural (INBOT, 2008). 
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Conversando com o robô notou-se a utilização de palavras-chave na forma de hyperlink no 

meio das respostas, que se clicadas, formam uma espécie de pergunta sobre o determinado assunto, 

facilitando a interação e o desenvolvimento do diálogo. 

Outro ponto que merece destaque está relacionado ao resgate do conteúdo para o qual foi 

desenvolvido. À medida que o assunto vai fugindo do foco, o robô envia uma mensagem tentando 

alertar sobre o mau uso da energia, por exemplo. 

A interface de comunicação (Figura 12) permite que toda a conversa seja visualizada 

utilizando barra de rolagem. Na interface ainda é possível alternar a imagem utilizada pelo ED e o 

avatar utilizado pelo usuário. 

 

Figura 12. Robô ED 

Fonte: Adaptado de ED (2008). 

2.4.2.2 Sete Zoom 

Sete Zoom é um chatterbot também criado pela Insite para a Gessy Lever. O projeto 

consistiu na criação de uma personagem para interagir com os internautas que acessam o site da 

Close Up (INBOT, 2008). 

Podemos observar que na Figura 13 a aparência da personagem estimula a conversa pelo seu 

jeito descontraído e alegre que, para um bate-papo, é de fundamental importância para obter a 

atenção do usuário. 
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Figura 13. Sevem Zoom 

Fonte: Adaptado de InBot (2008). 

Segundo Inbot (2008), a modelo virtual se tornou famosa no Brasil por sua personalidade 

atrevida e despojada. Com mais de um milhão de frases conversadas em 2 meses, 95% das frases 

respondidas e mais de 40 matérias publicadas na imprensa, tornam a Sete Zoom a mais famosa 

modelo virtual brasileira. 

Diversos conceitos como memória, contexto, aprendizado e uma aparente elaboração de 

idéias a partir de um assunto, foram agregados pela equipe de desenvolvimento formado por 7 

escritores, 1 roteirista e dois programadores em apenas dois meses de desenvolvimento, obtendo um 

dos maiores índices de envolvimento mundial, prendendo por mais de uma hora de conversação 

sem que o usuário percebesse que se tratava de um programa de computador (INBOT, 2008). 

A interface de comunicação também não permite que o usuário resgate, através da barra de 

rolagem, as perguntas e respostas trocadas. 

2.5 TRABALHOS RELACIONADOS 

Esta seção visa estudar os trabalhos realizados por acadêmicos para área de computação no 

desenvolvimento de seus projetos, tendo como objetivo adquirir experiência na escolha dos 

procedimentos adotados por estes estudantes. 
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2.5.1  Chatterbot para a área imobiliária 

O objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de um protótipo de chatterbot capaz de 

atender e auxiliar os clientes na escolha dos imóveis de uma imobiliária, criando uma nova opção 

de atendimento (KRAUS, 2007, p.5). A interface de comunicação pode ser visualizada na Figura 

14. 

 

Figura 14. Ivetebyte 

Fonte: KRAUS (2007). 

Para a criação do chatterbot o autor utilizou o “Program D” que é versão do projeto ALICE 

escrita na linguagem Java, alterando o código fonte para possibilitar o uso de RBC (Raciocínio 

Baseado em Casos) na escolha da opção de imóveis que melhor se enquadra nos dados fornecidos 

pelo cliente (KRAUS, 2007, p.61). 

Para construir a base de conhecimento, Kraus (2007, p.62) desenvolveu uma nova base de 

conhecimento baseado em dois sets AIML disponibilizados no website do projeto ALICE. Um 

chamado de Cybora, em português do Brasil, e o outro da própria ALICE, apenas traduzindo 

algumas categorias, abrangendo a conversação básica e os assuntos específicos do trabalho.  

Kraus (2007, p.62) utilizou para desenvolver a interface de comunicação com o usuário “[...] 

a tecnologia JSP (Java Server Pages), que é uma tecnologia Java para o desenvolvimento de páginas 

web dinâmicas [...]”.  
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2.5.2  Chatterbot para o curso de ciência da computação 

Este trabalho teve como objetivo criar um chatterbot capaz de apresentar aos visitantes do 

website do curso de ciência da computação da UNIVALI informações pertinentes ao curso 

oferecido (NETO et al., 2003). 

Foi utilizada a linguagem AIML para montar a base de conhecimento do chatterbot que 

inicialmente passou por uma tradução, pois não haviam arquivos disponibilizados na língua 

portuguesa (NETO et al., 2003).  

A interface de comunicação foi desenvolvida em Flash que envia as mensagens do usuário 

para o interpretador “Program D” que utiliza a linguagem Java e é disponibilizada pela comunidade 

ALICE (NETO et al., 2003). 

 

Figura 15. Luka 

Fonte: Neto et al. (2003). 

2.6 COMPARATIVO ENTRE AS APLICAÇÕES SIMILIARES 

Nesta seção podemos encontrar um comparativo entre algumas características identificadas 

nos aplicativos descritos na seção 2.4 e seção 2.5. Com base neste comparativo podemos visualizar 

na Tabela 2 as características entre as aplicações encontradas e os trabalhos relacionados com as 

características que foram utilizadas no trabalho desenvolvido. 
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Tabela 2. Comparativo entre as características 

Chatterbot Visualiza 
diálogo 

Recurso de 
voz 

Utiliza 
hyperlink 

Alterna 
imagens 

Framework 

ADS Digital Não Sim Não Sim Desconhecido 
ULBRA Sim Não Não Sim Desconhecido 
Robô ED Sim Não Sim Não Inbot 

Sevem Zoom Não Não Não Não Inbot 
Ivetebyte Sim Não Não Não Program D 

Luka Não Não Não Não Program D 
HavanBot Sim Não Sim Não Program E  

 

A coluna “Visualiza diálogo” representa basicamente a possibilidade de o usuário poder 

visualizar toda a conversa realizada com o chatterbot através de uma caixa de diálogo com barra de 

rolagem. Esta característica foi incorporada na solução proposta, pois se considera importante o 

acompanhamento de toda a conversa por parte do cliente. 

As características apontadas como “Recurso de voz” e “Alterna imagens”, apesar de 

agregarem recursos interessantes à ferramenta, não foram consideradas essencialmente importantes 

para o desenvolvimento deste trabalho.  

Uma funcionalidade encontrada em apenas um dos aplicativos estudados foi a utilização de 

hyperlinks nas respostas dadas pelo chatterbot. Este recurso foi utilizado no desenvolvimento da 

solução proposta, pois permite ao usuário estender o diálogo sem precisar digitar a pergunta, 

criando assim uma maior interatividade entre o cliente e o chatterbot. 



3  DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo são abordados todos os aspectos que permeiam o desenvolvimento do 

trabalho. O projeto contendo os requisitos do sistema, casos de uso e os diagramas de seqüência são 

descritos na seção 3.1. Na seção 3.2 são demonstrados os passos para a instalação e configuração do 

“Program E”. O desenvolvimento da base de conhecimento e das interfaces são abordados na seção 

3.3 e seção 3.4. 

3.1 PROJETO 

Para a execução do projeto foi necessário constituir a base de conhecimento. O arquivo 

AIML que representa a base de conhecimento do chatterbot proposto para a empresa Havan foi 

construído com base nas perguntas freqüentes utilizadas no website e as respostas prontas utilizadas 

pelo departamento de E-Commerce quando respondem aos e-mails dos clientes (Anexo B). 

As perguntas freqüentes que foram utilizadas para compor a base de conhecimento estão 

disponíveis para os clientes no website da empresa Havan e podem ser visualizadas no Anexo A.  

Também foram utilizados os arquivos AIML encontrados na língua portuguesa, denominada 

de Cybora. Estes arquivos precisaram ser modificados para atender as especificações da empresa de 

como lidar com o cliente (CYBORA, 2008). 

O “Program E” foi descompactado em uma pasta no servidor. Após a criação do banco de 

dados no servidor, o script de criação das tabelas e atributos foi executado. Com o banco de dados 

devidamente configurado é necessário apenas executar o botloader, que é responsável por inserir 

todos os diálogos contidos no arquivo AIML no banco de dados. 

Estando a base de conhecimento carregada a etapa seguinte é configurar as permissões de 

acesso ao banco de dados no arquivo dbprefs.php. Basta para isso, informar o host, username, 

password e database para a aplicação estar pronta para ser executada. 

O chatterbot estará disponível no webservice da empresa Havan. Apesar do website 

comercial da empresa ser terceirizado, será disponibilizado um link no banner, que fica no topo das 

páginas, que possibilitará a conversação com o atendente virtual. O protótipo do link pode ser 

visualizado na Figura 16. 
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O servidor está instalado em um segmento de rede separado da rede interna da empresa, 

numa área conhecida como DMZ (DeMilitarized Zone – Área Desmilitarizada), protegida pelo 

firewall que é o único ponto de acesso à rede. 

 

Figura 16. Protótipo de link para o chatterbot 

Na Figura 17 podemos visualizar a estrutura disponibilizada pela empresa para prover a 

comunicação entre o chatterbot, os clientes e o administrador da aplicação. 

 

Figura 17. Infra-Estrutura 

3.1.1  Especificação dos Requisitos 

Os requisitos de um sistema descrevem os serviços fornecidos pela aplicação e as suas 

restrições operacionais, refletindo as necessidades que o sistema irá ajudar a resolver 

(SOMMERVILLE, 2007, p.79). 
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A análise dos requisitos para o desenvolvimento do projeto foi realizada através de reuniões 

com os colaboradores do departamento de E-Commerce da empresa Havan, participando 

diretamente a gerente do departamento e um auxiliar. A análise dos requisitos contou também com 

a participação de colaboradores do departamento de TI (Tecnologia da Informação) da empresa. 

3.1.1.1 Requisitos Funcionais 

Para Sommerville (2007, p.80), os RF (Requisitos Funcionais) “são as declarações de 

serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o 

sistema deve se comportar em determinadas situações”. Os requisitos funcionais especificados para 

a aplicação proposta são: 

• RF01. O sistema deverá permitir que o usuário escreva suas perguntas e envie ao 

atendente virtual. 

• RF02. O sistema deverá permitir que o usuário visualize todo o conteúdo da conversa. 

• RF03. O sistema deverá permitir que o administrador cadastre diálogos na base de 

conhecimento. 

• RF04. O sistema deverá permitir que o administrador visualize o log de interação. 

• RF05. O sistema deverá permitir que o administrador cadastre promoções. 

3.1.1.2 Requisitos Não Funcionais 

As restrições das operações que constituem o sistema são chamadas de RNF (Requisitos 

Não Funcionais). Estes requisitos têm a ver com o como, quando, onde, de que forma, por quanto 

tempo as operações se realizam (WAZLAWICK, 2004, p.25). Os requisitos não funcionais são 

listados a seguir: 

• RNF01. O sistema deve ser compatível com o browser Internet Explorer e Mozilla 

Firefox. 

• RNF02. O sistema deve ser aberto em uma única janela. 

• RNF03. O sistema será acessado através de um hyperlink na página da empresa. 

• RNF04. As respostas do chatterbot não devem demorar mais de 5 segundos após o envio 

da pergunta pelo usuário. 
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• RNF05. Somente o usuário devidamente identificado como administrador poderá 

modificar a base de conhecimento. 

• RNF06. O sistema deverá ser implementado na linguagem PHP. 

• RNF07. O sistema deverá utilizar banco de dados MySQL. 

• RNF08. A interface de administração do sistema deverá ser protegida com senha. 

3.1.1.3 Regras de Negócio 

AS RN (Regras de Negócio) para a aplicação proposta são: 

• RN01. O texto de entrada do usuário deverá ser escrito corretamente na língua 

portuguesa. 

• RN02. A visualização do log deverá ser facilitada. 

• RN03. Quando o cliente entrar na interface de comunicação o chatterbot tentará 

reconhecê-lo. 

• RN04. Os assuntos dialogados são relacionados a empresa Havan. 

• RN05. A base de conhecimento AIML deve ser carregada no sistema. 

3.1.2  Casos de Uso 

Segundo Tonsig (2008, p.243), o diagrama UC (Use Case – Caso de Uso) é usado para 

descrever o que o novo sistema deverá fazer, mostrando como o sistema se comporta nas situações 

que ocorrem durante sua operação. 

Para o desenvolvimento desta aplicação optou-se por dividir os casos de uso em dois 

módulos: (i) Interface de Administração e (ii) Interface de conversação. Os casos de uso das duas 

interfaces são vistas a seguir. 

3.1.2.1 Interface de Administração (UC01) 

Na interface de administração (Figura 18) o administrador é responsável por cadastrar os 

diálogos e as promoções que serão utilizados para responder ao cliente, bem como a visualização 

dos logs de interação. A cada texto enviado pelo cliente o interpretador irá procurar algum diálogo 
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que contenha informações referentes ao texto enviado. Se a frase do cliente for relacionada a 

promoções, o interpretador responderá a partir do cadastro de promoções. 

 

Figura 18. Interface de Administração (UC01) 

Cadastra diálogos (UC01.01) 

É responsável por cadastrar todos os diálogos que serão trocados pela aplicação com o 

cliente. Para cadastrar um diálogo é necessário informar o tema diálogo, o texto de entrada do 

cliente e a resposta que será enviada para a pergunta relacionada. O protótipo de tela deste UC pode 

ser visto na Figura 19. 

Relações: 

• RF03. O sistema deverá permitir que o administrador cadastre diálogos na base de 

conhecimento. 

• RNF05. Somente o usuário devidamente identificado como administrador poderá 

modificar a base de conhecimento. 

• RNF08. A interface de administração do sistema deverá ser protegida com senha. 

• RN04. Os assuntos dialogados são relacionados à empresa Havan. 

Condições: 

• Pré-condição: O administrador precisa estar logado no sistema. 
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• Pós-condição: Um diálogo foi cadastrado na base de conhecimento. 

 

Figura 19. Protótipo de tela: Cadastro de Diálogos 

Cadastra promoções (UC01.02) 

Tem como objetivo cadastrar as promoções que serão respondidas pelo chatterbot quando o 

cliente se referir a alguma promoção. É necessário que seja preenchido a data inicial e final da 

promoção, o produto correspondente e a resposta que será enviada. A Figura 20 demonstra o 

protótipo de tela com os campos necessários para que uma promoção seja cadastrada. 

Relações: 

• RF05. A interface de administração do sistema deverá ser protegida com senha. 

• RF05. O sistema deverá permitir que o administrador cadastre promoções. 

• RNF05. Somente o usuário devidamente identificado como administrador poderá 

modificar a base de conhecimento. 

Condições: 

• Pré-condição: O administrador precisa estar logado no sistema. 

• Pós-condição: Uma promoção foi cadastrada no banco de dados. 



 31 

 

Figura 20. Protótipo de tela: Cadastro de Promoções 

Visualiza logs (UC01.03) 

Consiste em visualizar os diálogos entre o cliente e o chatterbot a fim de avaliar se as 

respostas enviadas estão devidamente corretas para o determinado texto de entrada. É possível 

filtrar os resultados preenchendo as datas correspondentes a data inicial e final da conversação e/ou 

uma palavra que será procurada nos textos de entrada e saída da conversa. Na Figura 21 podemos 

visualizar o protótipo da tela de visualização de logs.  

Relações: 

• RF04. O sistema deverá permitir que o administrador visualize o log de interação. 

• RF05. A interface de administração do sistema deverá ser protegida com senha. 

• RN02. A visualização do log deverá ser facilitada. 

Condições: 

• Pré-condição: O administrador precisa estar logado no sistema. 

• Pós-condição: Uma listagem de conversas é visualizada. 
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Figura 21. Protótipo de tela: Visualização de Logs 

3.1.2.2 Interface de Conversação (UC02) 

A interface de conversação é responsável por prover a comunicação do cliente com o 

chatterbot. É nela que se concretiza o diálogo responsável por sanar as dúvidas e auxiliar o cliente 

na utilização do website. O diagrama UC referente a esta interface pode ser visualizado na Figura 

22. 

 

Figura 22. Interface de Conversação (UC02) 
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Conversa (UC02.01) 

Representa a comunicação do cliente com o chatterbot. Ao digitar uma frase na caixa de 

texto, o cliente deve clicar com o mouse no botão enviar para obter uma resposta do atendente 

virtual. O protótipo da interface de comunicação pode ser visualizado na Figura 23. 

 

Figura 23. Protótipo da interface de conversação 

Relações: 

• RF01. O sistema deverá permitir que o usuário escreva suas perguntas e envie ao 

atendente virtual. 

• RF02. O sistema deverá permitir que o usuário visualize todo o conteúdo da conversa. 

• RNF03. O sistema será acessado através de um hyperlink na página da empresa. 

• RNF04. As respostas do chatterbot não devem demorar mais de 5 segundos após o envio 

da pergunta pelo usuário. 

• RN01. O texto de entrada do usuário deverá ser escrito corretamente na língua 

portuguesa. 

• RN03. Quando o cliente entrar na interface de comunicação o chatterbot tentará 

reconhecê-lo. 

• RN04. Os assuntos dialogados são relacionados a empresa Havan. 
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Condições: 

• Pós-condição: Registra log. 

3.1.3  Diagramas de Sequência 

Segundo Wazlawick (2004, p.93), o diagrama de seqüência representa “a seqüência dos 

eventos de sistema em um cenário de caso de uso”. As instâncias de atores e objetos são os 

elementos que compõem o diagrama de seqüência. 

3.1.3.1 Cadastra diálogo (UC01.01) 

O diagrama representa a seqüência de passos para realizar o cadastro de um diálogo. Depois 

de informar os campos tema, pergunta e resposta o administrador clica no botão gravar. A interface 

envia o comando para executar a validação dos campos que, se corretos, grava o diálogo na base de 

conhecimento do chatterbot e retorna uma mensagem de confirmação. Caso os campos não sejam 

validados será retornada uma mensagem avisando o erro. O diagrama de seqüência para o UC01 é 

representado na Figura 24. 

 

Figura 24. Diagrama de seqüência UC01.01 

3.1.3.2 Cadastra promoções (UC01.02) 

Representa a seqüência que o administrador deverá realizar para cadastrar uma promoção. 

Ao informar os dados data inicial, data final, o produto e a resposta a ser dada, o administrador 
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deverá clicar no botão de gravar para a aplicação validar os campos. Estando os campos 

corretamente preenchidos a promoção é gravada e uma mensagem de confirmação é enviada para o 

administrador, senão a mensagem de erro é retornada. O diagrama que contempla esta seqüência 

pode ser visualizado na Figura 25. 

 

Figura 25. Diagrama de seqüência UC01.02 

3.1.3.3 Visualiza logs (UC01.03) 

O diagrama de seqüência na Figura 26 representa os passos para que uma listagem de logs 

seja apresentada. 
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Figura 26. Diagrama de seqüência UC01.03 

3.1.3.4 Conversa (UC02.01) 

Este diagrama (Figura 27) representa um diálogo entre o cliente e o chatterbot. Ao digitar 

uma frase qualquer na caixa de texto o cliente deverá clicar no botão enviar para obter sua resposta. 

A aplicação verifica se o texto enviado é referente a promoções. Se não for, a resposta será 

procurada na base de conhecimento do próprio chatterbot. Caso o texto enviado pelo cliente se 

referir a promoções, o atendente virtual filtrará o texto para ser utilizado na procurar da mesma no 

cadastro de promoções. 
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Figura 27. Diagrama de seqüência UC02.01 

3.2 INSTALAÇÃO 

O desenvolvimento deste trabalho teve início com as instalações dos aplicativos necessários 

para que o “Program E” pudesse ser executado. A ferramenta WampServer foi escolhida, pois 

oferece todos os recursos para o completo funcionamento da aplicação desenvolvida. 

O WampServer permite criar aplicações web com Apache, PHP e banco de dados MySQL 

na plataforma Windows. O ambiente conta ainda com o phpMyAdmin e SQLiteManager para 

gerenciar as bases de dados e um trayicon para gerenciar o servidor e as configurações 

(WAMPSERVER, 2009). 

Para realizar a instalação do “Program E” é necessário descompactar os arquivos na pasta 

“www” localizada no diretório de instalação do WampServer. O arquivo foi descompactado na 

pasta criada com o nome “HavanBot”. A Figura 28 demonstra a estrutura de diretórios criados pelo 

“Program E”. 
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Figura 28. Estrutura de diretórios do chatterbot 

Entre as diversas pastas criadas na descompactação do arquivo podem-se destacar três pastas 

principais. A pasta denominada “aiml” é o local onde se encontram os arquivos contendo as 

categorias que representam a base de conhecimento do chatterbot. Outra pasta importante para a 

etapa de configuração é a de nome “sql". Esta pasta contém o arquivo que foi utilizado para a 

criação da estrutura de tabelas no banco de dados. E a terceira e mais importante pasta, chamada 

“src”, que pode ser considerada o núcleo do sistema, pois contém os arquivos responsáveis em 

tratar os textos de entrada e devolver a resposta para o usuário, bem como carregar os arquivos 

AIML para o banco de dados. 

Com o banco de dados criado e a estrutura de tabelas importadas do arquivo db.sql 

localizado na pasta “sql”, é possível configurar os parâmetros de acesso para que o chatterbot possa 

acessar a base de dados. Esta configuração, como podemos visualizar na Figura 29, deve ser 

realizada no arquivo dbprefs.php localizado em src/admin/. 

 

Figura 29. Parâmetros de acesso ao banco de dados 

Outra configuração importante para o funcionamento do chatterbot é habilitar as opções do 

PHP para utilizar a abertura de tags curtas e o registro de variáveis globais, como visualizado na 

Figura 30. 



 39 

 

Figura 30. Opções PHP 

3.3 BASE DE CONHECIMENTO 

Para o desenvolvimento da base de conhecimento foi adotado o método de subdividir as 

respostas originalmente formatadas pela empresa em pequenas frases, facilitando assim a leitura por 

parte dos clientes. Para ligar as frases decorrentes da mesma resposta ou de assuntos abordados por 

outras perguntas, foram utilizados hyperlinks em palavras-chave que, quando ativado, faz uma 

pergunta automaticamente sobre o assunto destacado. Podemos visualizar na Figura 31 a resposta 

originalmente formatada nas perguntas freqüentes e comparar com a resposta utilizando o recurso 

de hyperlink na Figura 32. 
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Figura 31. Resposta original das perguntas freqüentes 

 

Figura 32. Exemplo de utilização de hyperlink 

Com esta funcionalidade é possível criar um diálogo mais dinâmico, aumentando a interação 

entre o cliente e o chatterbot. A utilização deste método foi inspirado, baseado na experiência com a 

conversação do autor do trabalho com o robô ED da Petrobrás quando este estudava as aplicações 

encontradas na etapa de fundamentação teórica (ED, 2008). 

Outra funcionalidade que o “Program E” oferece é a possibilidade de substituição de 

caracteres utilizando o arquivo startup.xml. Este recurso foi utilizado para diminuir o número de 

categorias nos arquivos AIML para tratar os sinônimos das palavras constantes na tag <pattern>. 
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Este arquivo contém ainda informações sobre as características do chatterbot como podemos 

visualizar na Figura 33 e Figura 34, respectivamente. 

 

Figura 33. Informações do chatterbot no arquivo startup.xml 

 

Figura 34. Substituição com o arquivo startup.xml  

Antes que a pergunta do usuário seja comparada com a base de conhecimento, ela é 

normalizada pelo arquivo startup.xml. Se a pergunta “Qual o horário de atendimento em Brusque?” 

for enviada pelo usuário, após a normalização teremos a frase “Qual o hora de atendimento em 

Brusque”. 

O desenvolvimento dos arquivos contendo a base de conhecimento foi dividido em três 

etapas distintas. A primeira para a criação do arquivo contendo as categorias referentes às perguntas 

freqüentes disponibilizadas no website da empresa, a segunda para as respostas prontas utilizadas 

pelos atendentes do E-Commerce e a terceira para o conteúdo geral.  

3.3.1  Perguntas freqüentes 

Para a construção do arquivo contendo as categorias relacionadas ao FAQ, foram utilizadas 

as perguntas freqüentes disponibilizadas no site da empresa para criar os padrões de entrada das 

categorias. Estes padrões foram criados com o objetivo de maximizar o encontro da resposta em 

qualquer posição na pergunta enviada pelo usuário. Na Figura 35 podemos observar o exemplo de 
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um conjunto de categorias capazes de contemplar esta funcionalidade com o uso dos caracteres 

curinga. 

 
<category> 
  <pattern> prazo * entrega </pattern> 
  <template> <srai> PRAZOENTREGA </srai> </template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> _ prazo * entrega </pattern> 
  <template> <srai> PRAZOENTREGA </srai> </template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> prazo * entrega * </pattern> 
  <template> <srai> PRAZOENTREGA </srai> </template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> _ prazo * entrega * </pattern> 
  <template> <srai> PRAZOENTREGA </srai> </template> 
</category> 
 

Figura 35. Exemplos das categorias do arquivo FAQ.aiml 

Se tomarmos como exemplo a pergunta do usuário: “Qual o prazo de entrega?”, esta será 

associada a categoria com o padrão “_ prazo * entrega”. Através da tag <srai>, a resposta será 

entregue ao usuário pela categoria com o padrão de entrada “PRAZOENTREGA”. 

A busca realizada pelo algoritmo do “Program E” pode ser lida da seguinte maneira: 

qualquer texto seguido da palavra “prazo”, seguida de qualquer texto que termine com a palavra 

“entrega”. Os caracteres curinga “_” e “*” são considerados palavras, com a diferença que o texto 

representado pelo windcard “*” pode ser utilizado através da tag <star>. 

3.3.2  Respostas prontas 

Para a construção do arquivo contendo as categorias relacionadas às respostas prontas 

utilizadas pela equipe de E-Commerce da empresa Havan, seguiu-se o mesmo princípio de 

desenvolvimento. No exemplo da Figura 36 podemos visualizar o arranjo dos padrões para 

contemplar as possíveis entradas dos usuários. 
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<category> 
  <pattern> hora * Brusque </pattern> 
  <template> <srai> HORABRUSQUE </srai> </template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> _ hora * Brusque </pattern> 
  <template> <srai> HORABRUSQUE </srai> </template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> hora * Brusque * </pattern> 
  <template> <srai> HORABRUSQUE </srai> </template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> _ hora * Brusque * </pattern> 
  <template> <srai> HORABRUSQUE </srai> </template> 
</category> 
 

Figura 36. Exemplos das categorias do arquivo RespostasProntas.aiml 

Quando a entrada do usuário contiver as palavras “hora” e “Brusque” em qualquer parte da 

pergunta, esta será repassada para a categoria com o padrão de entrada “HORABRUSQUE” pela 

tag <srai> que contém a resposta. No exemplo da Figura 37, podemos visualizar os passos que o 

texto enviado pelo usuário percorre até o encontro da resposta definida. 

 

Figura 37. Fluxo da pergunta 
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3.3.3  Conteúdo geral 

Para manter um diálogo mínimo necessário e uma interação satisfatória, utilizou-se uma 

base de conhecimento denominada Cybora (CYBORA, 2008). O objetivo principal do trabalho não 

é entreter o usuário, mas é preciso responder o maior número de perguntas possíveis. Esta base 

contém um número aproximado de 1.300 (um mil e trezentas) categorias, mas não é suficiente para 

haver um diálogo consistente se compararmos as 40.000 (quarenta mil) categorias da ALICE 

(ALICE, 2008). 

O arquivo cybora.aiml, contendo aproximadamente 9.000 (nove mil) linhas, foi alterado a 

fim de não comprometer a política de relacionamento com o cliente da empresa. No exemplo da 

Figura 38 podemos verificar uma das mudanças realizadas no arquivo original. 

 

Figura 38. Modificações no arquivo cybora.aiml 

Para realizar as modificações no arquivo cybora.aiml, tomou-se como base as categorias 

originais adicionando novas categorias arranjadas para que houvesse a localização da resposta 

mesmo que as palavras-chave estivessem em diferentes posições no texto de entrada. Outra 

modificação realizada foi a criação de uma categoria genérica que foi utilizada para incentivar o 

usuário a realizar as perguntas ao chatterbot. Esta categoria denominada “SERPRESTATIVO” 

realiza perguntas ao usuário, randomicamente, mostrando a intenção do atendente virtual em ajudar. 
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3.3.4  Promoções 

Com base nas informações coletadas com os colaboradores dos departamentos de telefonia e 

E-Commerce da empresa Havan, sentiu-se a necessidade de adicionar ao atendente virtual a 

capacidade de responder aos clientes as dúvidas e questionamentos sobre as promoções realizadas 

pela empresa. 

Para contemplar esta funcionalidade foi necessário criar uma tabela adicional que 

armazenasse as informações pertinentes às promoções. Esta tabela possui na chave primária a data 

inicial e a data final da promoção para realizar a filtragem das promoções ativas de acordo com a 

data em que a conversa está sendo realizada. 

Na Figura 39 podemos visualizar as categorias criadas para que as perguntas realizadas 

pelos usuários com interesse nas promoções da empresa sejam redirecionadas para a base de dados 

contendo as informações das promoções.  

 
<category> 
  <pattern> promoção </pattern> 
  <template> <promo> </promo> </template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> _ promoção </pattern> 
  <template> <promo> </promo> </template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> promoção * </pattern> 
  <template> <promo> </promo> </template> 
</category> 
<category> 
  <pattern> _ promoção * </pattern> 
  <template> <promo> </promo> </template> 
</category> 
 

Figura 39. Categorias para acesso a base de promoções 

O “Program E” permite a criação de tags personalizadas utilizando o arquivo 

“customtags.php”. Podemos visualizar na Figura 39 o uso da tag <promo> na base de conhecimento 

e seu código na Figura 40, que foi criada com a finalidade de buscar as promoções ativas na data de 

realização da conversa. Esta tag faz uma consulta na base de promoções e retorna para o cliente 

todas as promoções em que a data atual da conversa esteja entre as datas de início e fim da 

promoção. 
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Figura 40. Personalização da tag <promo> 

Podemos visualizar na Figura 41 a utilização da tag <promo> quando a palavra “promoção” 

for encontrada em qualquer parte da pergunta do usuário. 

 

Figura 41. Exemplo do diálogo sobre promoções 

3.4 INTERFACES 

As interfaces responsáveis pela administração do atendente virtual e a interface de 

conversação foi desenvolvida na linguagem PHP utilizando o editor de texto PSPad. 
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Uma preocupação levada em consideração no decorrer do desenvolvimento foi manter a 

compatibilidades entre o Internet Explorer e o Firefox, pois os dois navegadores interpretam alguns 

comandos de maneiras diferentes. 

3.4.1  Painel Administrativo 

O painel administrativo é a interface responsável pela manutenção do atendente virtual. Para 

ter acesso ao painel é necessário informar o login e a senha. Na Figura 42 podemos visualizar a 

página de acesso ao painel administrativo. 

 

Figura 42. Interface de acesso ao painel administrativo 

Após realizar a autenticação do usuário no sistema a página contendo o menu principal do 

painel administrativo é exibida conforme visualizado na Figura 43. 
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Figura 43. Menu do painel administrativo 

No menu do painel administrativo estão disponíveis os links para a manutenção dos diálogos 

e promoções e a visualização dos logs das conversas trocadas entre o atendente virtual e o cliente. 

Acessando o link “Diálogos” a página contendo a listagem dos diálogos cadastrados é exibida, 

como mostra a Figura 44. 

 

Figura 44. Interface de consulta de diálogos 

Nesta interface são disponibilizados os botões para alterar e excluir o diálogo escolhido bem 

como o link para a criação de um novo registro no menu principal. Ao acessar as opções de alterar, 

excluir ou novo é exibida a interface de cadastro de diálogo como podemos visualizar na Figura 45. 
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Figura 45. Interface de cadastro de diálogo 

As interfaces para a manutenção das promoções realizadas pela empresa também seguem o 

mesmo padrão das demais interfaces como visualizado na Figura 46 e Figura 47. 

 

Figura 46. Interface de consulta de promoções 
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Figura 47. Interface de cadastro de promoção 

3.4.2  Interface de Conversação 

Para o desenvolvimento da interface de conversação foi utilizado a tecnologia AJAX 

(Asynchronous JAvaScript and XML) para realizar a requisição assíncrona das perguntas do 

usuário. Ao realizar a requisição o texto é repassado ao arquivo loadMsg.php que é responsável em 

executar a função replybotname() do “Program E”, função que executa a busca pela resposta na 

base de conhecimento. 

A interface de conversação desenvolvida, visualizada na Figura 48, disponibiliza links de 

acesso rápido à loja virtual e ao fale conosco do website da empresa. 
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Figura 48. Interface de conversação 

3.5 TESTES E VALIDAÇÃO 

Durante o desenvolvimento da base de conhecimento foi utilizado a interface 

disponibilizada pelo arquivo talk.php do “Program E” para execução de testes de conversação com 

o chatterbot. Esta interface possibilita testar o aplicativo e foi utilizada para executar testes durante 

todo o desenvolvimento da base de conhecimento. 

Com a utilização do AJAX na interface de conversação desenvolvida, notou-se que algumas 

perguntas efetuadas no Firefox e Internet Explorer são tratadas diferentemente pela aplicação. O 

navegador Firefox intrinsecamente já faz a codificação para passar pelo cabeçalho no método GET. 

Já o Internet Explorer envia fielmente como havia sido digitado no campo de entrada do usuário. Se 

a palavra “horário” fosse digitada no Firefox este repassava “hor@rio”, e no Internet Explorer a 

palavra continuava da mesma forma. 

Para driblar esta incompatibilidade foi utilizado a função escape() do javascript antes de 

enviar a requisição para o AJAX. Com esta solução foi necessário decodificar o texto utilizando a 

função urldecode() do PHP no arquivo loadMsg.php que realiza a busca pela resposta. 

Como o “Program E” foi desenvolvido para uso na língua inglesa, a ferramenta não possui 

um suporte necessário para utilização de caracteres acentuados. Diante desta restrição foi decidido 

desenvolver a base de conhecimento utilizando a codificação ISO-8859-1 para facilitar a escrita na 



 52 

língua portuguesa. Ao retornar a resposta utilizou-se a função utf8_encode() do PHP para exibir o 

texto na interface de conversação. 

Os testes de conversação foram realizados por colaboradores do setor de TI da empresa 

Havan, sem seguir uma metodologia de validação, pois o objetivo principal foi detectar possíveis 

falhas ou problemas mais graves. Os testes foram feitos a fim de contemplar as diferentes maneiras 

de realizar as perguntas do conteúdo proposto para a base de conhecimento.  

Ao final dos testes, foram analisados os logs de conversação para encontrar perguntas não 

respondidas ou não respondidas coerentemente. Com esta análise foram detectadas algumas 

perguntas que eram contempladas pela base de conhecimento que não estavam sendo respondidas. 

Com base nos testes foi possível a criação de novas categorias na base de conhecimento 

fazendo com que as respostas já definidas pudessem ser utilizadas pelas diferentes perguntas 

realizadas pelos colaboradores. 

Após a realização dos testes, os colaboradores preencheram um questionário contendo 

perguntas sobre a utilização e as funcionalidades da ferramenta. O questionário foi aplicado com 10 

colaboradores do setor de TI e contém 5 perguntas objetivas e 1 subjetiva. O modelo do 

questionário aplicado encontra-se no Apêndice A deste trabalho. O resultado do questionário pode 

ser visualizado na Figura 49. 
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Figura 49. Resultados do questionário aplicado 
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Na pergunta subjetiva um dos colaboradores respondeu: “Gostei da ferramenta, possui uma 

interface simples e fácil de utilizar, e responde as perguntas realizadas com bastante agilidade. 

Acredito que se a ferramenta for bem administrada pode ser bastante útil e funcional para a 

empresa”. Outro colaborador completou: “Um aplicativo de grande valia e que pode ser ainda mais 

aproveitado com um número maior de respostas aos questionamentos”. 

De acordo com os resultados obtidos pelo questionário, podemos destacar a questão 4 que 

foi avaliada com nota 2 por dois colaboradores e trata a coerência das respostas. O resultado obtido 

já era esperado, pois a base de conhecimento atual é limitada aos conteúdos do FAQ e das respostas 

prontas, havendo a necessidade de adicionar novos diálogos para que um número maior de 

perguntas seja respondido corretamente. 

Todos os testes realizados até o momento foram executados pelo aplicativo que se encontra 

hospedado no servidor do autor deste trabalho. Os testes realizados ainda não são suficientes para a 

completa validação do aplicativo, não permitindo assim que este fosse implantado no website da 

empresa Havan. Espera-se que o mesmo entre em operação no segundo semestre do ano corrente. 
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4  CONCLUSÕES 

Tendo em vista a atual situação dos acessos ao website e a crescente expansão da rede de 

lojas Havan, pode-se considerar o uso do atendente virtual desenvolvido uma solução de baixo 

custo para auxiliar o atendimento dos clientes no website da empresa. 

Uma das dificuldades encontradas para a realização deste trabalho foi a não obtenção de 

informações sobre como as empresas criam, que ferramentas utilizam, quais as técnicas de IA 

empregadas, para o desenvolvimento destes atendentes virtuais comercialmente. A solução 

encontrada para driblar esta dificuldade foi obter as respostas de como construir a aplicação nos 

trabalhos descritos na seção 2.5. 

Apesar das dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do aplicativo referente as 

diferenças entre os navegadores de internet e a codificação dos caracteres, as medidas necessárias 

para solucionar estas dificuldades foram realizadas para alcançar a conclusão da solução proposta. 

É necessário ressaltar que o bom funcionamento do aplicativo está diretamente ligado à 

construção dos diálogos (montagem correta das estruturas utilizando as tags de redirecionamento) e 

à análise das conversas trocadas entre o usuário e o atendente virtual, para adicionar novos diálogos 

na base de conhecimento. Quanto maior a base de conhecimento mais fluente é o diálogo com o 

chatterbot. 

O atendente virtual está concluído, pois até agora, com os testes realizados, não foram 

detectados erros após os testes faltando apenas validar o conteúdo dos diálogos para a implantação 

definitiva na empresa.  

Apesar de algumas perguntas direcionadas ao aplicativo não serem respondidas 

corretamente, os resultados dos testes realizados com os colaboradores do setor de TI da empresa se 

mostraram favoráveis. É necessário que sejam adicionados à base de conhecimento novos diálogos 

para que um número maior de perguntas sejam respondidas. 

A validação depende ainda da análise e aprovação dos responsáveis da empresa para que o 

mesmo possa ser disponibilizado para os clientes. 
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Com a experiência adquirida no decorrer do desenvolvimento deste trabalho, constataram-se 

possíveis aperfeiçoamentos no aplicativo desenvolvido a fim de torná-lo mais ágil e com respostas 

mais coerentes. Dentre os possíveis trabalhos futuros estão: 

• Utilização de uma linguagem para a construção da base de conhecimento que contemple 

a intenção do usuário, podendo assim responder suas perguntas com maior exatidão; 

• Ampliação da base de conhecimento abrangendo diferentes temas e conteúdos além dos 

já abordados pela aplicação; e 

• Adaptação do aplicativo para que o mesmo realize o reconhecimento de diferentes 

codificações de caracteres, tornando-o mais flexível. 
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APÊNDICES 



A  QUESTIONÁRIO APLICADO 

QUESTIONÁRIO 
 

Este questionário foi desenvolvido por Marcos Antonio Girardi Kock, acadêmico do curso 
de Ciência da Computação da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), e faz parte do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC). Este TCC tem por objetivo desenvolver um chatterbot capaz de 
auxiliar os clientes de uma loja de departamentos relativos aos produtos e serviços oferecidos pela 
empresa. 

O questionário tem como objetivo coletar informações sobre a interface de comunicação 
desenvolvida que será disponibilizada para os clientes da empresa. 
 
1 – Aplique uma nota avaliando a importância do aplicativo desenvolvido para auxiliar os 
colaboradores no atendimento dos clientes do website da empresa. 
� 1 (menor) � 2 � 3 � 4 � 5 (maior) 
 
2 – Avalie a aparência do aplicativo, sua usabilidade, etc (lembrando que esta interface de 
comunicação será disponibilizada para os clientes da empresa). 
� 1 (menor) � 2 � 3 � 4 � 5 (maior) 
 
3 – Dentre suas funcionalidades, o HavanBot disponibiliza links rápidos localizados na lateral 
direita do aplicativo. Avalie a importância destes atalhos para a interface de comunicação. 
� 1 (menor) � 2 � 3 � 4 � 5 (maior) 
 
4 – A base de conhecimento atual possui informações sobre o FAQ (perguntas frequentes) e as 
respostas prontas utilizadas pelos atendentes da empresa. Avalie a coerência das respostas de acordo 
com as perguntas realizadas. 
� 1 (menor) � 2 � 3 � 4 � 5 (maior) 
 
5 – Nas respostas do HavanBot foram utilizados hyperlinks (atalhos) para novas perguntas 
subdividindo o texto para deixar o diálogo mais fácil e interativo. Avalie a utilização deste método. 
� 1 (menor) � 2 � 3 � 4 � 5 (maior) 
 
6 – Deixe seu comentário, sugestão ou crítica sobre a interface de comunicação desenvolvida. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



A. DÚVIDAS FREQÜENTES 

Como funcionam as entregas? Qual é o prazo? 
O prazo de entrega do pedido dependerá do endereço do destinatário e da forma de envio escolhida 
pelo cliente. Este prazo começa a ser considerado somente após a liberação do seu pedido pela 
instituição Financeira, o que varia também de acordo com a forma de pagamento escolhida. 
 
Tipos de Entrega: 
 
E-Sedex - até 2 dias úteis (somente para cidades que atendem a esse método) 
 
Sedex - 2 a 3 dias úteis 
 
Encomenda Normal - 3 a 8 dias úteis (dependendo da região) 
 
Frete Grátis - 3 a 7 dias úteis (somente para compras acima de R$ 290,00) 

Eu me arrependi da compra. Posso desistir? 
Você tem 07 (sete) dias para devolver o produto adquirido pela Internet caso desista da compra. 
Não é preciso alegar o motivo da desistência. Você tem direito de receber o valor pago pelo 
produto, sem ressarcimento do valor cobrado pela entrega. Para isso, entre em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Cliente. 
Reembolso do valor do produto devolvido: O valor do produto devolvido será ressarcido a você de 
acordo com a forma de pagamento usada em sua compra. É importante lembrar que a restituição 
dos valores só ocorrerá após o recebimento do produto devolvido e análise de suas condições pela 
HAVAN. O prazo para este ressarcimento começará a vigorar somente após esta análise. 
 
- Nas compras com cartão de crédito: O estorno poderá ocorrer em até duas faturas subseqüentes, 
dependendo da data do vencimento de seu cartão. 
 
- Nas compras com boleto bancário: Ao fazer seu contato com o Serviço de Atendimento ao 
Cliente, informe seus dados bancários – banco, conta corrente e CPF. O depósito no valor do 
produto devolvido será feito em sua conta corrente em aproximadamente 15 dias úteis. Nestes 
casos, o valor do frete não será devolvido.  

A loja não cumpriu o prazo de entrega. O que devo fazer? 
Você pode cancelar o pedido ou se recusar a receber o produto, já que eles não cumpriram o que 
prometeram. Qualquer valor já pago deve ser devolvido. O consumidor tem ainda o direito de 
devolver o produto e pedir à loja algum tipo de ressarcimento por danos morais como, por exemplo, 
um desconto na próxima compra ou abatimento no valor da compra.  

Como comunico a loja? 
Tente ligar para a loja explicando o acontecido (acesse aqui o endereço e telefone da loja mais 
próxima de você). Caso não dê certo, entre em contato através do fax ou e-mail. Se mesmo assim 
você não conseguir uma solução, mande uma carta registrada com aviso de recebimento. Assim a 
loja não poderá alegar que desconhecia o seu problema.  

Qual o tempo hábil para se reclamar de um defeito? 
Mesmo com toda a preocupação da HAVAN, em enviar um produto comprado no site em perfeito 
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estado, podem ocorrer eventualidades durante o transporte da mercadoria, causando avarias. Nestes 
casos, solicitamos que você recuse a entrega do produto e imediatamente entre em contato com o 
nosso Serviço de Atendimento ao Cliente relatando o ocorrido.  
Se você verificar avarias ou o produto apresentar defeito técnico em até 7 dias após a data de 
recebimento, você poderá solicitar sua troca ou devolução ao Serviço de Atendimento ao Cliente. 
Após este prazo não será possível acatar seu pedido e você deverá procurar a Assistência Técnica 
do fabricante no prazo de garantia, ficando a Havan.com isenta de qualquer responsabilidade em 
relação ao produto.  

Como funciona a política de trocas da Havan? 
Se você recebeu o produto e não ficou satisfeito, deve comunicar sua solicitação de troca ou 
devolução ao Serviço de Atendimento ao Cliente em até 7 dias corridos após a data de recebimento 
do produto. Após esta data não será possível acatar seu pedido. É importante que a mercadoria não 
esteja em uso, esteja em perfeito estado, com a embalagem original e todos os acessórios.  
Você poderá efetuar a TROCA* em qualquer uma de nossas lojas, o produto tem que estar dentro 
do prazo de entrega e com boas condições, é necessário estar com a nota fiscal do produto.  
Diferença entre o valor do produto trocado e o original: Se houver diferença entre o valor do 
produto trocado e o novo, a ser entregue, esta deverá ser paga pelo cliente. A forma de pagamento 
deverá obedecer às mesmas condições do pedido original, caso a compra tenha sido efetuada com 
cartão de crédito. Para compras com boleto bancário (à vista), a diferença deverá ser paga com 
depósito bancário. 
* Neste caso não será aceita a devolução do produto, apenas a troca por outra mercadoria.  

Qual o valor de Frete? 
O Cálculo do frete varia de acordo com a sua região e o peso do pedido, o valor é calculado 
automaticamente pelo nosso sistema no fechamento de sua compra. Você também pode calcular o 
valor do frete informando seu CEP, ao adicionar um produto ao seu carrinho de compras.  

Entrei em contato com a loja, mas não consegui resolver o problema. A quem eu devo 
recorrer? 

Procure o fabricante do produto, por escrito (carta registrada com aviso de recebimento). Se não 
conseguir resolver, procure o Procon da sua cidade, eles vão orientá-lo sobre o que fazer para não 
ser prejudicado.  

Segurança 
Nosso sistema de cobrança é 100% seguro, suas informações são encriptadas e sigilosas, utilizamos 
certificado digital da Thawte.com internacional para encriptação SSL. Esta organização de renome 
internacional garante que você está comunicando com o servidor da lily.com.br e que as 
informações estão encriptadas para que ninguém possa vê-las.  

Quais são as formas de pagamento? 
Cartão de Crédito - Aceitamos os seguintes cartões de crédito: VISA, MASTERCARD, DINERS 
CLUB E AMERICAN EXPRESS. Nosso sistema de cobrança é 100% seguro, suas informações são 
encriptadas e sigilosas, utilizamos certificado digital da Thawte.com internacional para encriptação 
SSL. Esta organização de renome internacional garante que você está comunicando com o servidor 
da lily.com.br e que as informações estão encriptadas para que ninguém possa vê-las.  
 
Boleto On-line Bradesco - Esta opção cria um boleto bancário para pagar sua compra. Esta forma 
de pagamento não oferece parcelamento. Para fazer o pagamento, imprima o boleto no final do 
processo de compra e pague em qualquer agência bancária ou pela internet. 
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Pagamento Fácil Bradesco - Os clientes do Bradesco podem fazer o pagamento das compras com 
débito direto na conta corrente. Esta forma de pagamento não oferece parcelamento. Toda a 
operação de pagamento é feita em ambiente 100% seguro. 
 
Transferência entre contas Bradesco - A transferência entre contas Bradesco é a opção de 
pagamento com crédito on-line para o lojista. No momento do pagamento, o comprador informa os 
dados da conta e a senha, e o Bradesco efetua a transferência do valor diretamente para a conta do 
lojista, de forma rápida e segura.  

SAC 
Telefone: 47 3251 5000 
E-mail: informativo@havan.com.br  
Fax 47 3251 5184  

Qual a procedência e a garantia dos produtos Havan? 
Todos os produtos da Havan têm procedência legal e são adquiridos no mercado brasileiro ou 
importados de países como Estados Unidos, Europa, China, Indonésia, Japão, entre outros. Os 
produtos oferecidos são de qualidade e 100% garantidos.  

Remover Newsletter  
Disponibilizamos informativo para os compradores da Loja e também para os usuários que se 
inscreveram para recebê-lo. Se você não quer mais receber nossos boletins clique AQUI. 
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B. RESPOSTAS PRONTAS 

Referencia Mensagem     

Hora Joinville 
O Horário de Atendimento da Loja de Joinville é de Segunda a Sábado das 10 às 22h e 
Domingos 10 às 20h 

Editar Apagar 

Hora Jaragua 
O Horário de Atendimento da Loja de Jaraguá do Sul é de Segunda a Sábado das 10 às 
22h e Domingos das 10 às 20h 

Editar Apagar 

Hora 
Blumenau 

O Horário de Atendimento da Loja de Blumenau é de Segunda a Sábado das 10 às 22h e 
Domingos das 12 às 20h 

Editar Apagar 

Hora 
Brusque 

O Horário de Atendimento da Loja de Brusque é de Segunda a Sábado das 9 às 20h e 
Domingos das 10 às 19h 

Editar Apagar 

Hora 
Camboriu 

O Horário de Atendimento da Loja de Balneário Camboriú é de Segunda a Segunda das 
10 às 22h 

Editar Apagar 

Hora Floripa 
O Horário de Atendimento da Loja de Florianópolis é de Segunda a Sábado das 10 às 22h 
e Domingos das 10 às 20h 

Editar Apagar 

Hora 
Chapeco 

O Horário de Atendimento da Loja de Chapecó é de Segunda a Sábado das 9 às 21h e 
Domingos das 10 às 21h 

Editar Apagar 

Hora 
Criciuma 

O Horário de Atendimento da Loja de Criciúma é de Segunda a Sábado das 10 às 22h e 
Domingos das 12 às 22h 

Editar Apagar 

Fone Parolin Curitiba Bairro Parolin - 41 3330 5500 Editar Apagar 

Fone Barigui Curitiba Bairro Barigüi - 41 3339 5900 Editar Apagar 

Fone Boa 
Vista 

Curitiba Bairro Boa Vista - 41 3521 5000 Editar Apagar 

Fone Portão Curitiba Bairro Portão - 41 3521 5800 Editar Apagar 

Fone 
Chapecó 

Chapecó - 49 3311 5900 Editar Apagar 

Fone 
Joinville 

Joinville - 47 2101 6000 Editar Apagar 

Fone Floripa Florianópolis - 48 3271 2000 Editar Apagar 

Fone 
Criciúma 

Criciúma - 48 3461 5500 Editar Apagar 

Fone 
Blumenau 

Blumenau - 47 3321 7000 Editar Apagar 

Fone 
Camboriú 

Balneário Camboriú - 47 2103 5900 Editar Apagar 

Fone 
Jaraguá 

Jaraguá do Sul - 47 2107 5900 Editar Apagar 

Info Pedido 
Cartão 

Para obter maiores informações a respeito da solicitação do Cartão Havan, será 
necessário entrar em contato com a nossa Central de Crédito através do telefone 47 3251 
5000 ou pelo endereço eletrônico registrodecliente@havan.com.br 

Editar Apagar 

Fazer Cartão 
Havan 2 

Em seguida complete o formulário com todos os seus dados e aguarde o prazo de 
aprovação do cadastro. Assim que aprovado a Havan enviará seu Cartão pelo Correios. 

Editar Apagar 

Fazer Cartão 
Havan 1 

Copie esta url e cole na barra de endereço do seu Internet Explorer: 
http://cadastro.havan.com.br/hav_cli/cadcli/hcli001.exe 

Editar Apagar 

Tchau A Havan.com agradece sua presença, fique a vontade em nossa loja. Editar Apagar 

Bom dia Bom dia %%user%% em que podemos ajudar? Editar Apagar 

Boa tarde Boa tarde %%user%% em que podemos ajudar? Editar Apagar 

Boa noite Boa noite %%user%% em que podemos ajudar? Editar Apagar 

Link/Extrato 
Copie esta url e cole na barra de endereço do seu Internet Explorer: 
http://extratoonline.havan.com.br/extratoOnLine/login.php 

Editar Apagar 

Hora Portao 
O Horário de Atendimento da Loja de Curitiba Bairro Portão é de Segunda a Sábado das 
10 às 22h e Domingos das 12 às 21h 

Editar Apagar 
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Hora Parolin 
O Horário de Atendimento da Loja de Curitiba Bairro Parolin é de Segunda a Sábado das 
10 às 22h e Domingos das 10 às 20h 

Editar Apagar 

Hora Barigui 
O Horário de Atendimento da Loja de Curitiba Bairro Barigüi é de Segunda a Sábado das 
10 às 22h e Domingos das 10 às 20h 

Editar Apagar 

Hora Boa 
Vista 

O Horário de Atendimento da Loja de Curitiba Bairro Boa Vista é de Segunda a Sábado 
das 10 às 22h e Domingos das 10 às 20h 

Editar Apagar 

Imprimir 
Boleto 

No menu do Extrato On-line, clique em Histórico de Vencimentos, escolha o parcela que 
deseja pagar e selecione os Documentos presentes no mês. Feito isso, clique no botão 
Gerar Boleto. Após clicar, irá aparecer na tela o Boleto para impressão. 

Editar Apagar 

Endereço 
Barigui 

Rua General Mário Tourinho 2290, Bairro Barigüi, Cep: 80740-000 - Curitina PR Editar Apagar 

Endereço 
Portao 

Rua Itacolomi 292 - loja 401, Bairro Portão, Cep: 87010-150 - Curitiba PR Editar Apagar 

Endereço 
Blume 

Rua 7 de Setembro 1213 loja 1 piso 1, Cep: 98010-203 - Blumenau SC Editar Apagar 

Endereço B 
Vista 

Avenida Paraná 3693, Bairro Boa Vista, Cep: 82510-000 - Curitiba PR Editar Apagar 

Endereço 
Parolin 

Rua Orestes Camili 91, Bairro Parolin (Prado Velho), Cep: 80215-330 - Curitiba PR Editar Apagar 

Endereço 
Chape 

Avenida Getúlio Vargas 558, Centro, Cep: 89801-000 - Chapecó SC Editar Apagar 

Endereço 
Jaragua 

Avenida Getúlio Vargas 268, Centro, Cep: 89251-000 - Jaraguá do Sul Editar Apagar 

Endereço 
Joinvi 

Avenida Coronel Procópio Gomes 249, Bucarein, Cep: 89202-300 - Joinville SC Editar Apagar 

Endereço 
Floripa 

Rodovia BR282 3700, Via Expressa Marginal Oeste, Capoeiras, Cep: 88090-650 - 
Florianópolis SC 

Editar Apagar 

Endereço 
Balnea 

Avenida Brasil 3077, Centro, Cep: 88330-000 - Balneário Camboriú SC Editar Apagar 

Endereço 
Crici 

Avenida Centenário 1455 (Anexo ao Criciúma Shopping), Bairro Próspera, Cep: 88815-
060 - Criciúma SC 

Editar Apagar 

+ info Mais alguma informação? Editar Apagar 

 

 


