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Abstract. E-negotiation systems development, as the use of negotiation agents,
has grown in last years with several researches that try to improve these tools. In
case of agents, most of researches are focused in its utility in negotiations. Using
a novel approach, this work has the objective of create a model that represents
the number of round needed to perform negotiations, based in one-to-one single-
issue negotiation agents performance, intelligence and adaptability.

Resumo. O desenvolvimento de e-negotiation systems, assim como o uso de
negotiation agents, vem crescendo muito nos últimos anos, sendo várias as pes-
quisas que procuram aperfeiçoar essas ferramentas. No caso dos agentes a
maioria das pesquisas está voltada a sua utilidade nas negociações. Esse tra-
balho tem como objetivo a criação de um modelo, por meio de uma abordagem
nova, que represente o comportamento do número de rodadas necessárias para
realização de negociações, baseados nas caracterı́sticas de inteligência, adap-
tabilidade e desempenho de negotiation agents para barganha single-issue.

1. Introdução
Com a popularização da Internet e a expansão do comércio eletrônico é cada vez

maior o número de produtos e serviços oferecidos nesse ambiente [9]. Assim como no
mundo real, no meio virtual essas ofertas podem não satisfazer todas as necessidades, pre-
ferências e restrições dos clientes, como, por exemplo, prazo de entrega, preço, condições
de pagamento.

Quando encontramos esse problema, o caminho que utilizamos, com frequência
é a negociação, pela qual criamos e realizamos acordos e concessões. Por meio dela
conseguimos com que o produto ou serviço se torne algo que está dentro das expectativas,
gerando assim benefı́cios para ambas as partes envolvidas [6].

A negociação quando ocorrida no meio virtual é denominada e-negotiation (elec-
tronic negotiation), uma área do conhecimento que vem se desenvolvendo muito nos
últimos anos e que possui um grande potencial de permanência [4].

Esse desenvolvimento contribuiu para que os chamados e-negotiation systems sur-
gissem, trazendo consigo uma vasta oportunidade de pesquisas para criar, otimizar, mo-
delar, automatizar esse tipo de ferramenta.

Dentro da automatização um subconjunto dos e-negotiation systems é identificado,
os negotiation agents, responsáveis por executar atividades em negociações de forma au-
tomática sem a necessidade de um humano. Seu uso é cada vez mais comum existindo até



competições de agentes como, por exemplo, a Automated Negotiation Agents Competition
(ANAC).

Em geral os agentes conduzem o processo através de rodadas, na qual são feitas
ofertas, propostas e contrapropostas. Cada rodada exige o envio de mensagens, o pro-
cessamento das informações e geração das respostas, que por sua vez possui um custo
computacional.

A redução do número de rodadas é apontada por [8] como um recurso para reduzir
o custo computacional dessas negociações eletrônicas. Para que isso seja possı́vel é ne-
cessário compreender como o desempenho do agente influencia na quantidade de rodadas
utilizadas para finalizar o processo.

Por meio de uma abordagem baseada em rodadas de negociação, o objetivo desse
trabalho é a criação de um modelo que explique o comportamento do número de rodadas
de acordo com a inteligência, adaptabilidade e desempenho de agentes negociadores para
barganha single-issue.

Na seção 2 serão apresentados os conceitos necessários para compreensão da pro-
posta, sendo que na subseção 2.2 os conceitos foram retirados de [10] e [2]. A seção 3
apresenta os objetivos do trabalho, seguida pela seção 4 que explica como os serão atingi-
dos. Por fim um cronograma é apresentado juntamente com os resultados esperados com
a conclusão do trabalho nas seções 5 e 6 respectivamente.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Negociação e E-negotiation

Segundo [11] a negociação é uma forma comum de tomada de decisão, na qual
duas ou mais partes exploram juntamente possibilidades de acordo para chegar em um
consenso. Em termos mais técnicos, [3] a apresenta como sendo um processo em que
entidades autônomas ajustam suas necessidades para conseguir um acordo sobre questões
de interesse mútuo, enquanto maximizam suas utilidades.

O processo de negociação e seus participantes tem sido tópico de pesquisa para
diversas disciplinas, incluindo antropologia, psicologia, sociologia, ciências polı́ticas, di-
reito, economia, matemática aplicada e ciência da computação [5]. Dentro do contexto
da ciência da computação, a Internet e as novas tecnologias de comunicação criaram a
oportunidade das negociações acontecerem em ambiente virtual, criando a chamada e-
negotiation (i.e. negociação pela da Web) [5].

Com essa evolução, a busca por soluções computacionais e o desenvolvimento de
pesquisas voltadas às negociações eletrônicas se intensificou. Dentre os objetivos pode-
mos citar a otimização, automatização, modelagem, criação de protocolos e ferramentas
(e.g. frameworks, e-negotiation systems) que avançassem o estado da arte.

2.2. E-negotiation System (ENS)

ENS é um sistema que emprega as tecnologias da Internet, implantado na Web,
com o propósito de facilitar, organizar, auxiliar e/ou automatizar atividades que negocia-
dores e/ou terceiros são responsáveis por executar. Essa classificação engloba outros tipos
de sistemas, como é apresentado na Figura 1.



Figura 1. Sistemas usados na facilitação, organização, suporte e automação de
negociações

Fonte: [10] p. 555.

2.2.1. Decision Support System for Negotiations (DSS)

Segundo [2], Decision Support System é um programa de computador que aceita
um grande número de métodos e fatos, convertendo-os em algo significativo como,
gráficos e tendências para aprimorar a tomada de decisão. Pode auxiliar no processa-
mento, acesso, categorização e/ou organização de informações.

2.2.2. Negotiation Support System (NSS)

É um sistema que implementa modelos, procedimentos, funcionalidades de
comunicação e coordenação, projetado para auxiliar duas ou mais partes em suas ati-
vidades negociativas.

Inicialmente eram dependentes das tecnologias DSS, os primeiros foram proje-
tados para computadores stand-alone sendo inseridos em redes locais no começo dos
anos de 1980. Alguns deles focavam na eficácia da comunicação, documentação das
informações trocadas e na coordenação de atividades dos negociadores, provendo suporte
orientado a processos e/ou problemas, outros no reconhecimento de ações, reações, pro-
postas e contrapropostas em potencial.

2.2.3. E-negotiation Table (ENT)

É um programa que providencia aos negociadores um espaço virtual (e.g. tabela
de barganha) e ferramentas que podem ser usadas com o objetivo de empregar atividades
de negociação. Em sua forma mais simples é um espaço de encontro virtual, no qual
as partes podem inserir ofertas e trocar mensagens. Esse tipo de serviço é ofertado por
organizações que normalmente também oferecem serviços adicionais como encontros,
mediação, análise legal e competitiva.

2.2.4. Negotiation Software Agent ou Negotiation Agent (NA) e Negotiation Agent As-
sisant (NAA)

É um programa que está ativamente envolvido em uma parte significante da
negociação, podendo tomar decisões no lugar de um humano. Seu propósito é auto-
matizar uma ou mais atividades, sendo capaz de conduzir parte ou o processo por com-



pleto. Alguns desses agentes, embora baseados nos mesmos modelos e tecnologias, foram
projetados para prover avisos, crı́ticas independentes e inteligentes aos envolvidos, não
sendo responsáveis por tomar decisões, apenas fornecendo informação e conhecimento
aos usuários, denominados NAAs.

Os NAs, segundo [8], são classificados de acordo sua cardinalidade, podendo ser
one-to-one, one-to-many, many-to-many. Essas cardinalidades são relacionadas por [1]
com as modalidades de negociação, barganha, leilão e leilão duplo, respectivamente.

2.3. Negotiation Protocol

O protocolo de negociação é visto por [7] como um conjunto de regras que de-
termina os tipos de participantes (e.g. negociadores, mediadores ou terceiros relevantes),
os estados da negociação (e.g. aceitando ofertas, negociação finalizada), os eventos que
causam as mudanças de estado (e.g. sem mais ofertas, oferta aceita) e valida as ações dos
participantes (e.g. quais, para quem, em qual estado mensagens podem ser enviadas). O
protocolo estabelece também, o tipo de comunicação que será utilizada, podendo ser, bi-
lateral, multi-bilateral (e.g. várias comunicações bilaterais acontecendo ao mesmo tempo
sobre negociações distintas), ou multilateral (e.g. vários negociadores se comunicando ao
mesmo tempo sobre a mesma negociação).

2.4. Negotiation Object

O objeto de negociação, segundo [7], é determinado pelo protocolo de negociação
e consiste em um conjunto de questões (issues) pelas quais o acordo precisa ser estabele-
cido. No primeiro extremo o objeto pode conter apenas uma questão (single-issue), e.g.
preço, enquanto no outro pode ter várias (multi-issue), e.g. preço, qualidade, prazo.

2.5. Rodada de Negociação

A definição de rodada de negociação não é precisa, podendo variar de acordo com
o sistema, mas em essência, como os autores [7, 8, 3] concordam, consiste de um envio
e recebimento de uma mensagem referente a negociação como, por exemplo, proposta e
contraproposta. A rodada tem um custo computacional, pois após cada mensagem rece-
bida, um processamento por parte do destinatário é realizado com o objetivo de gerar a
resposta.

3. Objetivos
Desenvolver um modelo que explique o comportamento da quantidade de rodadas

executadas em negociações, baseado nas caracterı́sticas de inteligência, adaptabilidade e
desempenho dos NAs para barganha single-issue, sendo que, para isso, se faz necessário
implementar os agentes e encontrar a relação entre esses fatores.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Primeiramente um levantamento bibliográfico será feito para encontrar métodos,

modelos e técnicas para desenvolver os NAs. Após esse levantamento serão desenvolvidos
agentes simples que não tenham muitos recursos de inteligência e adaptação durante a
negociação. Realizando experimentos será possı́vel mensurar a quantidade de rodadas e a
utilidade obtida de cada um. Posteriormente, recursos mais avançados vão ser adicionados



para aumentar suas utilidades. Em seguida os mesmos experimentos serão feitos para
verificar o comportamento do número de rodadas utilizadas para concluir as negociações.
Utilizando dos dados gerados e de estatı́sticas, um modelo será proposto para traduzir esse
comportamento. Com esse modelo, testes de validação serão aplicados para comprovar
seu funcionamento.

5. Cronograma de Execução
Atividades que serão realizadas de acordo com cronograma na Tabela 1:

1. Levantamento bibliográfico recursos para desenvolvimento de NAs;
2. Estabelecer os recursos para implementação dos NAs baseado no levantamento;
3. Implementação dos NAs;
4. Estabelecer os experimentos;
5. Realização dos experimentos;
6. Levantamento e análise dos dados;
7. Desenvolver o modelo;
8. Testar o modelo;
9. Escrita do TCC.

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x
Atividade 3 x x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x x x
Atividade 8 x x x
Atividade 9 x x x x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Auxiliar no desenvolvimento novos agentes negociadores cuja eficácia não seja

apenas baseada na capacidade de resolver problemas e sua utilidade, mas sim, no tempo
e recursos computacionais utilizados por meio de uma abordagem nova.

Londrina, 31 de Março de 2014.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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