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Quando há muito desejo de aprender, haverá muita discussão, muita
escrita, muitas opiniões; porque a opinião de um homem não é nada

além do conhecimento sendo formado.
—JOHN MILTON (1608 - 1674)



Resumo

O número crescente de blogs, foruns e redes sociais na Web aumentou drasticamente a
quantidade de textos contendo não apenas fatos mas também opiniões. Com a populariza-
ção do E-commerce, um grande número destas opiniões são resenhas de consumidores
sobre produtos e serviços. Esta tendência motivou diversas pesquisas e aplicações
comerciais buscando a análise automática das opiniões disponíveis. Claramente, esta
informação é crucial para novos consumidores, gerentes e empresários que gostariam de
tomar suas decisões baseadas no que outras pessoas opiniaram. Considerando as opiniões
dadas sobre serviços como lojas e hotéis, é particularmente dificil identificar de maneira
automatizada as características (eg. atendimento, entrega, localização, etc.) que influiram
na escolha e na satisfação do consumidor.

Neste trabalho apresentamos o WhatMatter, um sistema de Análise de Sentimentos
que realiza a identificação, extração, classificação e sumário de características em opiniões
através de um processo automatizado inovador. Este processo é formado por cinco
passos principais: pré-processamento, identificação de substantivos mais freqüentes,
identificação dos substantivos relevantes, mapeamento de indicadores e remoção de
substantivos não-relacionados. O protótipo deste sistema foi aplicado em opiniões sobre o
serviço prestado por lojas de e-commerce brasileiras com resultados bastante satisfatórios.

Palavras-chave: Opiniões, Serviço, Análise de Sentimentos, Processamento de Lin-
guagem Natural, Extração de Características, WhatMatter
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Abstract

The growing number of blogs, forums and social networks in the Web drastically increased
the amount of texts conveying not just facts but opinions. A large number of opinions are
customers’ reviews about products and services, as e-commerce became more popular.
This trend motivated several research works and market applications aiming at the
automatic analysis of the available opinions. Clearly, this information is crucial for
managers, who should improve the quality of the ordered services based on customers’
opinions. Concerning services provided by enterprises such as stores or hotels, it is
particularly dificult to identify the features being commented on (e.g., quality of service,
delivery cost, etc).

This work presents WhatMatter, a Sentiment Analysis system that identifies, extracts,
classifies and summarises features in opinions through an automated process. This
process is executed in five main steps: Pre-processing, Frequent nouns identification,
Relevant nouns identification, Feature indicators mapping, and Unrelated nouns removal.
The system prototype was used to extract features from opinions on services provided by
brasilian e-commerce stores and displayed very good results.

Keywords: Opinions, Services, Sentiment Analysis, Natural Language Processing,
Feature Extraction, WhatMatter
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1
Introdução

It is hard enough to remember my opinions, without also remembering

my reasons for them!

—FRIEDRICH NIETZSCHE

Linguagem natural é o termo utilizado para fazer referência às línguas faladas pelo
homem e utilizadas como instrumentos de comunicação, como o Inglês, Português e
Chinês. Desde suas origens, quando Alan Turing propôs o que ficou conhecido como Jogo
da Imitação (Imitation Game)[52], a Ciência da Computação trabalha com o problema de
prover mecanismos capazes de entender e gerar informações em linguagem natural.

As informações transmitidas utilizando linguagem natural podem ser categorizadas
em dois tipos básicos: fatos ou opiniões. Fatos são descrições objetivas de eventos,
entidades ou suas propriedades, enquanto que opiniões são declarações do que alguém
pensa, uma interpretação dos fatos. Fatos usualmente podem ser submetidos à prova
através da análise de números, documentos ou registros. Opiniões, por outro lado,
refletem juízos, valores e interpretações dos indivíduos que as originaram [45].

Muitas pesquisas e aplicações tradicionais em Processamento de Linguagem Natural
(PLN) [1] focaram no processamento de fatos, como nos sistemas de Pergunta-Resposta
[34] ou deixaram a distinção entre fatos e opiniões a cargo do usuário, como nos muitos
sistemas de busca [22].

Nos últimos anos, no entanto, a Web tem introduzido mudanças na forma e, prin-
cipalmente, na freqüência com que as pessoas se expressam. Hoje em dia, podemos
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1.1. MOTIVAÇÃO

rapidamente escrever e ler comparações, resenhas e comentários sobre os mais diversos
produtos e serviços em fóruns, grupos de discussão, sites especializados, lojas e blogs.

Apesar da Web facilitar o acesso a opiniões, a natureza descentralizada e desestru-
turada com que elas estão disponíveis tornam a tarefa de encontrar, analisar e sintetizar
comentários sobre um dado produto ou serviço extremamente complicada. Com opiniões
freqüentemente escondidas no meio de longos textos e em milhares de sites que mudam
diariamente, é difícil que um leitor humano consiga encontrar todas as fontes relevantes,
ler as sentenças que as contem, descobrir sobre que aspecto do produto/serviço que elas
estão tratando, sumarizá-las, organizá-las e obter as informações que irão facilitar sua
tomada de decisão.

Por causa disso, sistemas que realizam ou auxiliam a execução destas tarefas são
cada vez mais necessários e, dado que este problema é relevante e desafiador, houve
recentemente um grande crescimento no número de artigos e soluções propostas para
tratar as opiniões automaticamente, tanto na academia quanto comercialmente. A esta
área de pesquisa, cujo foco é o processamento e a classificação automatizada de opiniões,
chamamos de Análise de Sentimentos[36].

1.1 Motivação

A grande maioria dos trabalhos em Análise de Sentimentos foca em opiniões sobre
produtos. Assim, diversas pesquisas foram feitas tomando como base opiniões e resenhas
sobre ítens à venda em lojas, utilizando técnicas para determinar automaticamente desde
a polaridade da opinião (i.e., se ela é favorável ou desfavorável à compra do produto), até
quais atributos daquele produto agradaram ou desagradaram o usuário [10]. Com outras
prioridades, estas pesquisas não analisam opiniões sobre empresas prestadoras de serviço,
como hotéis, lojas, agências de viagens, universidades, escolas, consultórios médicos e
oficinas.

Apesar de não ser o foco das pesquisas e aplicações existentes, é muito importante
analisar opiniões sobre serviços. Ao contrário dos produtos, que têm certa quantidade
limitada e facilmente identificável de atributos, pela própria natureza intangível dos
serviços é muito mais complexo descobrir o que levou um cliente a ficar satisfeito
ou insatisfeito. No caso de opiniões sobre um notebook, por exemplo, as pessoas
normalmente avaliam atributos óbvios como custo, peso, tamanho da tela, memória e
processador. Se, por outro lado, formos avaliar as opiniões sobre lojas que vendem este
mesmo notebook, além dos aspectos mais visíveis como o preço e os produtos disponíveis,
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1.2. OBJETIVOS

muitos outros aspectos são considerados. A disposição e a facilidade de encontrar os
produtos, as promoções existentes, a localização física da loja, a área e o prazo de entrega,
a solidez e a confiabilidade da empresa e de sua marca, as formas aceitas de pagamento,
os financiamentos e parcelamentos disponíveis, a embalagem para presente, a iluminação
da loja e até mesmo o humor dos atendentes naquele dia, entre diversos outros fatores,
influenciam a escolha dos clientes. Além disso, para dificultar ainda mais essa análise,
cada cliente valoriza de maneira diferente estes aspectos e, às vezes, considera como
importante algo que o gestor da empresa sequer cogitou analisar.

Um episódio que ilustra a importância de analisar as opiniões sobre serviços ocorreu
quando uma loja de e-commerce brasileira investiu uma grande quantia para atualizar seu
site [50], melhorando a usabilidade e qualidade gráfica, passando a usar as tecnologias
mais recentes como AJAX 1 e ASP.NET 2. No entanto, utilizando as técnicas descritas
neste trabalho e analisando as mais de oito mil opiniões publicamente disponíveis sobre os
serviços da loja no período desta mudança, é possível observar que poucas se queixavam
do site, da usabilidade ou de não encontrar o produto que estava buscando. Na época, as
maiores reclamações se focavam nos serviços de entrega e da transportadora. Há diversos
relatos de produtos que chegavam às casas dos clientes danificados (talvez por embalagem
de má qualidade ou descuido no transporte) ou até produtos que eram extraviados ou
substituídos por pedras. A usabilidade do site, inclusive, era normalmente elogiada.

1.2 Objetivos

O trabalho aqui apresentado tem como objetivo apresentar modelos, algoritmos e técnicas
para a Análise de Sentimentos em opiniões sobre serviços, particularmente na extração de
características. Como dito acima, a literatura disponível não trata Análise de Sentimentos
em serviços. No caso da etapa de extração, em particular, esse domínio se mostra mais
difícil que o de produtos, já que não existe ontologia [56] universal de características
disponível nem um corpora de treinamento para aprendizagem de máquina eficiente
(i.e.,um conjunto significativo de opiniões sobre serviços e as características esperadas).

1AJAX é a sigla para “Asynchronous Javascript And XML”, um conjunto de tecnologias para melhorar
a navegação na internet

2ASP.NET é um framework para aplicações web desenvolvido e divulgado pela Microsoft
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1.3. SOLUÇÃO PROPOSTA

1.3 Solução Proposta

Nesta dissertação apresentamos nossa solução através do WhatMatter, um sistema para
extração de características a partir de opiniões sobre serviços. Ela tem como principal
contribuição a implementação de um processo inovador para Extração de Características.
Foram utilizados métodos estatísticos e linguísticos em sua implementação, evitando
assim a necessidade de se utilizar um corpus de treinamento ou ontologias de domínio.
Dessa forma, o processo pode ser usado para extração de características em qualquer
domínio de aplicação.

O sistema foi testado em um corpus etiquetado de 200 opiniões em português sobre
lojas, tendo obtido um desempenho bastante satisfatório: precisão de 77.24%, cober-
tura de 90.94% e F-measure de 83.54%. Estes resultados serão melhor detalhados no
Capítulo 5.

1.4 Estrutura do Documento

Este trabalho é dividido em 6 capítulos. Após este capítulo introdutório, o Capítulo 2
apresenta os principais conceitos de Análise de Sentimentos e suas etapas. No Capítulo 3
é apresentada uma revisão do estado-da-arte de Extração de Características através da
análise das técnicas e pesquisas existentes. No capítulo 4 são apresentados o WhatMatter,
seus algoritmos e conceitos. O capítulo seguinte contém os detalhes técnicos mais
relevantes, a metodologia e os experimentos de validação. Por fim, o capítulo 6 faz
uma análise conclusiva sobre os resultados obtidos, discutindo os objetivos atingidos, as
limitações do estudo, oportunidades de trabalhos futuros e conclusões.
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2
Análise de Sentimentos

There is no greater mistake than the hasty conclusion that opinions are

worthless because they are badly argued.

—THOMAS H. HUXLEY

Neste capítulo, caracterizamos a área de Análise de Sentimentos, definimos o prob-
lema a ser abordado e analisamos o estado da arte na resolução desta classe de problemas,
listando aplicações e pesquisas similares. A Seção 2.1 apresenta os conceitos e definições
de Análise de Sentimentos utilizadas no restante deste trabalho. A Seção 2.2 apresenta
a subdivisão do problema de Análise de Sentimentos em tarefas e, por fim, a Seção 2.3
apresenta as considerações finais sobre este capítulo.

2.1 Conceitos Básicos

A Análise de Sentimentos, também chamada de Mineração de Opiniões, compreende o
estudo computacional de opiniões, sentimentos e emoções expressos em texto [36].

Buscando melhor representar este conceito e facilitar o entendimento das próximas
definições, apresentamos a seguir um comentário com opiniões, similar aos encontrados
na internet [13]. Para simplificar a referência na explicação que segue, após cada oração
foi adicionado um número entre parênteses.
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2.1. CONCEITOS BÁSICOS

Comprei nesta loja pela primeira vez (1). Gostei muito do site (2) e a

entrega ocorreu dentro do prazo (3). Achei a embalagem mal-feita (4) e

pior do que a da loja concorrente (5), mas meu principal problema foi

que minha mãe achou o produto caro (6) e ficou chateada comigo (7).

Analisando este comentário, a primeira coisa que podemos perceber é que as orações
(1) e (3) descrevem fatos que ocorreram, as orações (2) e (7) relatam sentimentos, a
oração (5) é uma comparação com um concorrente, enquanto as orações (4) e (6) são
opiniões. Também podemos observar que a oração (1) é neutra quanto a sentimentos,
as orações (4), (5), (6) e (7) expressam sentimentos ou opiniões negativas, enquanto a
oração (2) expressa um sentimento positivo. Analisando a oração (3), tanto pelo contexto
quanto atentando para o fato que ela está ligada a oração (2) pelo artigo “e”, chegamos à
conclusão que ela expressa um sentimento positivo.

Em seguida, podemos observar que todas as orações de opiniões e sentimentos se
referem a algo explicitamente ou implicitamente, seja este alvo da opinião um objeto ou
parte dele, um serviço ou uma pessoa. Mais especificamente, a oração (2) se refere ao
website, a (3) ao serviço de entrega, a (4) e (5) à embalagem, a (6) ao preço do produto e
a (7) à pessoa que escreveu a avaliação.

Por fim, observamos que as opiniões e sentimentos têm uma origem. No caso das
orações (2), (3), (4), (5) provêem da pessoa que escreveu a avaliação (“Eu”) e no caso
das orações (6) e (7) da mãe dele (“minha mãe”).

Com os comentários e as sete orações em mente, podemos começar a definir formal-
mente o problema. Começamos pelas definições do que chamamos de opinião e sua
orientação:

Definição 1
Opinião: Uma opinião é uma visão, atitude, sentimento, emoção ou avaliação sobre
uma característica ou objeto por parte de uma pessoa ou organização.

Definição 2

Orientação da Opinião: A orientação de uma opinião pode ser positiva, negativa ou
neutra se ela for favorável, desfavorável ou indiferente em relação ao objeto da opinião.

Nas definições acima, usamos os termos “característica” e “objeto”, se referindo não
apenas a objetos físicos e seus atributos. Conseqüentemente, definimos melhor esses
termos a seguir:
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2.1. CONCEITOS BÁSICOS

Definição 3

Objeto:“Um objeto ’o’ é uma entidade que pode ser um produto, serviço, pessoa,
evento, organização ou tópico. A esta entidade está associada um par ’o: (C, A)’,
onde ’C’ é uma hierarquia de componentes (ou partes) e sub-componentes, e ’A’ é um
conjunto de atributos. Cada componente em ’C’ também tem seus próprios atributos e
sub-componentes.”[36]

Exemplo 1

Objeto: Um notebook de uma marca e modelo particular é um objeto. Ele tem seu
próprio conjunto de componentes (memória, processador, bateria, etc) e atributos
(peso, tamanho, etc). Por sua vez, seus componentes também têm seus próprios sub-
componentes e atributos (ex: tamanho da memória RAM, velocidade do processador,
etc).

Seguindo esta definição, os objetos podem ser representados como uma árvore ou
taxonomia. A raiz da árvore representa o objeto propriamente dito e os nós desta árvore
são seus atributos e componentes. A figura abaixo ilustra esse conceito.

Figura 2.1 Árvore do objeto Notebook

Fonte: Elaboração própria
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Observando a divisão em árvore de um objeto, é possível perceber que uma opinião
pode ser expressa sobre qualquer um de seus nós.

Exemplo 2

Opinião sobre nós da árvore: Seguindo a árvore ilustrada anteriormente, uma opinião
pode tratar sobre o notebook propriamente dito (ex: “o notebook é muito bom”), um
de seus sub-componentes (ex: “a memória é mais do que suficiente para rodar jogos e
aplicativos”) ou atributos (ex: “é fácil de carregar e bastante leve”)

Na prática, é extremamente desafiador processar computacionalmente um texto arbi-
trário e chegar a identificar opiniões e componentes neste nível de detalhe. Além disso,
para um usuário comum, esta representação em árvore é provavelmente desnecessária e
excessivamente complexa [36]. Por causa disto, é comum simplificar o tratamento do
texto removendo a hierarquia, sem perdas significativas para o resultado final. Nesta
representação simplificada, usamos o termo “característica” para representar tanto com-
ponentes e sub-componentes quanto atributos, conforme definição abaixo:

Definição 4

Característica: Uma característica é um atributo, aspecto, propriedade, parte, seção
ou componente de uma entidade, seja esta um produto, componente, serviço, pessoa,
evento, organização ou tópico.

A figura a seguir ilustra esse conceito.
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Figura 2.2 Características do objeto Notebook

Fonte: Elaboração própria

Nesta representação, chamamos as opiniões sobre o objeto como opiniões gerais
(ex: “Gostei do notebook”) e as opiniões sobre as suas características como opiniões
específicas (ex: “a tela é bem grande”, onde “tela” é uma característica de notebook).

É importante observar que o termo “característica” não é o único utilizado na literatura
científica para denominar os componentes e atributos do objeto, conforme definição
anterior. Principalmente na língua inglesa, este termo soa mais natural quando se trata
de produtos e coisas físicas. Assim, quando as opiniões se referem a eventos ou áreas
do conhecimento, outros pesquisadores usam os termos “aspecto” [31] ou “tópico” [29]
para a mesma definição. No entanto, tendo em vista que a maioria da pesquisa na área de
Análise de Sentimentos trata com produtos [18] e o termo “característica” em português
também se mostra adequado para tratar de eventos e serviços, usaremos apenas este
termo para abranger tanto aspectos de produtos e objetos físicos quanto de situações
e serviços. A distinção entre opiniões sobre objetos tangíveis e intangíveis, para as
definições apresentadas neste trabalho, não é relevante.

Definição 5

Características implícitas e explícitas: Se numa sentença aparecer a característica “c”
ou qualquer um de seus sinônimos, “c” é dita como uma característica explícita. Se nem
“c” nem qualquer um de seus sinônimos aparecerem na sentença, mas for possível extrair
uma opinião sobre “c”, esta característica é dita como uma característica implícita
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Exemplo 3

Característica explícita: 1. “A memória é muito pouca.” e 2. “A tela do notebook é
bem grande”

“Memória”, na primeira sentença do exemplo acima, é uma característica explícita.
Da mesma forma, na segunda sentença, “tela do notebook” pode ser considerada como
um sinônimo de “monitor” e esta é uma característica explícita. Na sentença a seguir, por
outro lado, nem “peso” nem nenhum de seus sinônimos aparecem na frase, no entanto
ele está implícito:

Exemplo 4

Característica implícita: “O notebook é bem leve.”

Por não aparecer na frase, “peso” é considerado como uma característica implícita
e a palavra “leve” é, neste contexto, um indicador de característica, conforme definição
abaixo:

Definição 6

Indicador de Característica: Numa sentença com uma característica implícita, se
houver uma palavra ou grupo de palavras que remetam a esta característica, esta
palavra ou grupo é chamadas de indicador de característica. Muitos indicadores de
características são verbos e advérbios e remetem diretamente a um atributo implícito.
São palavras como bonita (característica: aparência), largo (característica: tamanho),
pesado (característica: peso), etc.

A maior parte das sentenças que contêm opiniões implícitas são sentenças objetivas.
A definição e os exemplos abaixo clarificam esse conceito:

Definição 7

Sentenças objetivas e subjetivas: Uma sentença é dita objetiva se ela apenas cita
informações factuais sobre o mundo ou o objeto da opinião e subjetiva se ela contiver
opiniões pessoais e crenças.
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Exemplo 5

Sentença objetiva: “O notebook quebrou em dois dias.”

Exemplo 6

Sentença subjetiva: “Achei o notebook frágil.”

Entendido o conceito de objeto e característica, podemos passar para as próximas
definições:

Definição 8

Documento com opinião: “Um documento é dito com opinião se ele contiver uma
seqüência de sentenças que avaliam ou opinam sobre um ou mais objetos. São normal-
mente encontrados na forma de resenhas de produtos e serviços, artigos ou comentários
em blogs e sites especializados e textos em fóruns eletrônicos.”[36]

Definição 9

Passagem com opinião: Uma passagem com opinião sobre um objeto ou característica
é a menor seqüência de sentenças ou orações de um documento que avaliam ou opinam
sobre este determinado objeto ou característica.

É possível que apenas quando consideradas em conjunto uma seqüência de sentenças
expressem uma opinião sobre um objeto ou característica [36]. Também é possível
que uma única sentença já expresse diversas opiniões sobre mais de um objeto ou
características, conforme exemplo abaixo:

Exemplo 7

Sentença com duas opiniões e características: “A qualidade do som deste produto é
boa, mas a bateria dura pouco.”

A maioria das pesquisas atuais trabalha com a sentença como unidade e foca em
descobrir se cada uma delas, individualmente, é ou não uma passagem com opinião[37].
Neste trabalho, também seguiremos esta abordagem.
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Uma informação relevante em algumas aplicações de Análise de Sentimentos é
identificar quem emitiu a opinião. A esta pessoa ou organização chamamos de origem da
opinião, conforme definição abaixo:

Definição 10

Origem da opinião: A origem, ou detentor, da opinião é a pessoa ou organização que
expressou aquela opinião.

Em resenhas de produtos ou mensagens em blogs e fóruns, a origem da opinião
normalmente é o autor do texto. Em alguns casos, no entanto, principalmente em notícias
e reportagens jornalísticas, a origem é citada explicitamente no texto. Um exemplo seria
a sentença “João achou a bateria do celular fraca”, onde “João” é a origem da opinião.

Definição 11

Data da opinião: Uma opinião é feita e divulgada, seja oralmente ou por escrito, num
dia e hora determinada. Chamamos este tempo de data da opinião.

A data da opinião, quando ela é feita oralmente, é o dia em que a pessoa falou uma
determinada passagem com opinião. Nos casos em que ela é feita por escrito, esta data
corresponde ao dia em que a opinião foi escrita e divulgada.

A data da opinião pode ser mais ou menos relevante dependendo da aplicação. Se for
necessário comparar a opinião de uma mesma pessoa sobre o mesmo objeto com o passar
do tempo, por exemplo, a data da opinião é uma informação essencial. Se, por outro
lado, o usuário estiver interessado apenas em uma visão geral sobre o quão positivas
ou negativas são as opiniões sobre um determinado objeto ou característica, a data da
opinião é uma informação irrelevante.

Definição 12

Tipo da opinião: Uma opinião é dita direta se ela se refere apenas a um objeto ou
característica. Uma opinião é comparativa se ela expressa uma relação de similaridade
ou evidencia diferenças entre dois ou mais objetos

Exemplo 8

Opinião comparativa: “Este notebook é mais leve que aquele”
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Assim, o objetivo da Análise de Sentimentos é:

Definição 13

Objetivo da Análise de Sentimentos: Dado um documento qualquer:

1. Descobrir todas as opiniões presentes neste documento

2. Para cada uma das opiniões, determinar corretamente seus atributos e relaciona-
mentos:

(a) Origem

(b) Tipo (opinião geral ou específica, comparativa ou direta)

(c) Objeto(s) da opinião

(d) Característica a que se refere (se houver)

(e) Orientação (positiva, negativa, neutra)

(f) Data da opinião (se relevante)

3. Apresentar as opiniões, sumários e análises de forma a permitir a tomada de
decisão

Com esta meta, podemos perceber que Análise de Sentimentos é uma área extrema-
mente desafiadora. Como bem ressaltou Bing Liu em seu trabalho:

“Se apenas identificar separadamente cada uma das peças de infor-

mação já é bem difícil, imagine identificar todas elas e ligá-las entre

si”[36]

Para atingir este resultado, as aplicações e pesquisas de Análise de Sentimentos
dividem o problema em tarefas complementares e normalmente consecutivas. Dada a
natureza complexa do problema e o fato de que muitas aplicações não necessitam de
todos os dados, as pesquisas atuais focam em uma ou mais dessas tarefas, deixando as
restantes a cargo do usuário ou fazendo-as de maneira bastante simplificada. Na seção a
seguir detalhamos cada uma delas.
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2.2 Tarefas da Análise de Sentimentos

Para atingir seus objetivos, as aplicações e pesquisas de Análise de Sentimentos realizam
as seguintes tarefas:

1. Identificação de opiniões: Onde, dado um texto, identificamos se e em quais
sentenças ele contém opiniões;

2. Extração de características: Onde determinamos a que objetos e características
essas opiniões se referem;

3. Classificação de sentimentos: Onde determinamos se as opiniões são positivas,
negativas ou neutras;

4. Visualização e sumário: Onde apresentamos as informações obtidas ao usuário,
com o objetivo de facilitar sua tomada de decisão;

É importante ressaltar que, por questões práticas, algumas aplicações realizam várias
tarefas simultaneamente. É possível, por exemplo, classificar um texto em opinião
positiva, opinião negativa ou sem opinião, realizando desse modo as tarefas 1 e 3 ao
mesmo tempo. A divisão em tarefas ainda é importante, no entanto, para prover critérios
de comparação entre o foco de pesquisas diferentes e facilitar o entendimento do problema,
dividindo-o em passos menores.

Ao realizar estas tarefas, podemos considerar que a opinião está no documento ou na
sentença. No primeiro caso, trabalhamos com a análise no nível do documento e ele se
torna a unidade fundamental. No segundo caso, todos os documentos são quebrados em
sentenças e as consideramos como unidade fundamental, analisando-as individualmente
e, às vezes, de maneira independente do documento em que estavam originalmente
localizadas. A seguir detalhamos as tarefas em ambas as situações, ao mesmo tempo em
que apresentamos aplicações e exemplos de pesquisas que as realizam.

2.2.1 Identificação de Opiniões

Nesta tarefa o foco é encontrar documentos ou sentenças com opiniões. Para realizá-la,
as pesquisas existentes se utilizam de uma das seguintes técnicas:
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1. A identificação é delegada para o usuário. Assim, este deve colocar como
entrada do sistema apenas documentos ou sentenças majoritariamente com opiniões.
Esta abordagem é a mais simples e seguida em pesquisas que tem como foco outras
etapas da análise de sentimento como, por exemplo, em [49]

2. Os dados são extraídos com o uso de crawlers, sistemas que fazem o download
automático de diversas páginas [30]. As aplicações que utilizam esta abordagem
trabalham com sites e portais pré-determinados, que contenham textos com opinião.
Assim, por ter sido construída com o formato destes sites em mente, a própria
aplicação de Análise de Sentimentos consegue separar a opinião dos usuários
sabendo que elas estão em posições fixas e pré-codificadas. Esta abordagem é
seguida, por exemplo, em [37] e [19]

3. As opiniões são separadas do restante do texto com o uso de aprendizagem de
máquina [12] e um conjunto de treinamento adequado ou através de motores de
inferência e bases de regras. Esta abordagem é seguida em [18] e [60].

Se o documento for a unidade fundamental, a tarefa termina após o download e
extração do texto com opinião. Por outro lado, se a sentença for considerada a unidade
fundamental, cada uma das sentenças do documento deve ser analisada individualmente
à procura de opiniões.

Se a sentença for subjetiva, é considerada com opinião e o processamento segue para
as próximas etapas. Se ela for objetiva, a maioria das pesquisas existentes a descartam
[36]. Breck é um dos poucos pesquisadores a considerar frases objetivas [5], usando uma
técnica baseada em Campo Aleatório Condicional (Conditional Random Field - CRF)
[33] para identificar, dentre sentenças objetivas, quais palavras denotam uma opinião,
classificando-as como “elementos de expressão subjetiva”.

2.2.2 Extração de Características

Uma opinião positiva sobre um objeto não significa que o usuário gostou de todos os
seus aspectos. De maneira similar, uma opinião negativa não implica que o usuário
é desfavorável a todos os atributos do produto. Muitas aplicações reais de Análise
de Sentimentos precisam descobrir quais atributos, componentes ou aspectos foram
mencionados para permitir melhorias nos objetos ou comparações entre marcas diferentes.
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Para tanto, é necessário identificar (i.e. - extrair) as características, implícitas ou explicitas,
a que cada opinião se refere. Este é o foco desta tarefa.

Para realizá-la adequadamente, é necessário inferir ou identificar as palavras que
foram as razões da satisfação ou insatisfação do cliente. Assim, a Extração de Carac-
terísticas é uma das tarefas mais difíceis e menos propensas a automação da Análise de
Sentimentos. Em muitos casos, o contexto da opinião e a semântica das palavras precisam
ser considerados para, sem cometer erros, extrair todas as características mencionadas.
Uma solução simples seria realizar esta tarefa manualmente. Contudo, devido ao grande
volume de opiniões que precisam ser consideradas nas aplicações mais modernas, é
impraticável que uma pessoa a realize ou mesmo que confira a qualidade da extração em
todas as opiniões.

Provavelmente devido a estas dificuldades, os trabalhos que tratam a Extração de
Características não seguem nenhuma abordagem consensual. Cada pesquisa apresenta
novas técnicas e oferecem soluções únicas para os problemas tratados, com vantagens e
desvantagens consideráveis, e não há uma direção claramente superior.

No Capítulo 3 são apresentados possíveis agrupamentos para as pesquisas existentes
e algumas técnicas utilizadas na Extração de Características são detalhadas.

2.2.3 Classificação de Sentimentos

Nesta tarefa o foco é classificar um documento ou sentença com opinião em uma orien-
tação positiva, neutra ou negativa quanto ao objeto. Considerando o documento como
unidade fundamental, algumas pesquisas existentes simplificam o problema da classifi-
cação e assumem as seguintes premissas:

1. O documento trata de apenas um objeto;

2. Todas as opiniões são consideradas opiniões gerais, ou seja, não são diferenciadas
as opiniões de cada característica das opiniões do objeto como um todo; e

3. Cada documento tem uma única origem para a opinião.

Com estas premissas, chamamos a tarefa de “classificação de sentimentos no nível do
documento” [36]. Nestas condições, realizar esta tarefa se torna um problema relativa-
mente simples de classificação de texto: o documento pode ser classificado como positivo,
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negativo ou neutro. A abordagem dominante para resolver este problema consiste em
utilizar um algoritmo de aprendizagem de máquina [48].

Mesmo com premissas nem sempre válidas, a classificação no nível do documento é
utilizada quando se deseja, por exemplo, analisar um grande número de textos curtos como
no twitter [24] e em revisões em sites de produtos [21]. Nestas aplicações, normalmente, o
usuário está apenas interessado em saber a quantidade de avaliações positivas e negativas.

Algoritmos mais complexos precisam ser utilizados, no entanto, quando é necessário
identificar, com a mesma precisão, a orientação da opinião para cada característica
mencionada pelo usuário. A seguir são descritos os passos necessários de um algoritmo
baseado em léxicos [11]:

1. Identificação de frases e palavras que denotam sentimentos: Dada uma frase
que contém uma característica, este passo identifica todas as palavras que denotam
sentimentos. Palavras positivas recebem a pontuação de +1, palavras negativas -1
e palavras que dependem do contexto recebem 0. A sentença “A qualidade das
fotos não é boa, mas a vida da bateria é longa”, por exemplo, é transformada em
“A qualidade das fotos não é boa[+1], mas a vida da bateria é longa[0]”. Neste
exemplo, as características foram marcadas com itálico.

2. Tratamento de negações: Palavras que denotam negação são utilizadas para
inverter os valores das opiniões obtidas no passo anterior. Assim, depois deste
passo, o exemplo apresentado anteriormente é transformado em “A qualidade das

fotos não é boa[-1], mas a vida da bateria é longa[0]”. É importante notar que
nem toda palavra “não” deve ser considerada como uma negação. Expressões como
“não só ... mas também ...” devem ser tratadas separadamente.

3. Tratamento de oposição: Palavras e expressões como “mas”, “contudo”, “no
entanto”, “todavia” significam o contrário do que foi apresentado anteriormente.
Uma frase contendo uma destas expressões é tratada garantindo que as orientações
antes e depois da oposição estejam com sinais contrários. Assim, depois deste
passo, o exemplo apresentado anteriormente é transformado em “A qualidade das

fotos não é boa[-1], mas a vida da bateria é longa[+1]”. Como no caso da negação,
expressões como “não apenas ... mas também” devem ser tratadas separadamente.

4. Cálculo de resultado: A orientação final de uma característica “C”, é calculada
de acordo com a fórmula a seguir:
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Orientacao(C) = ∑
j=1...N

(
Pontuacao(Op j)

Distancia(Op j,C)

)

Onde N representa o número de palavras que denotam sentimentos encontradas na
frase, Op j representa a j-ésima palavra que denota sentimento, Pontuacao representa a
pontuação calculada pelos 3 passos anteriores para esta palavra e Distancia representa o
número de palavras entre a primeira palavra da característica considerada e Op j.

Se o valor final da soma for positivo, a orientação da opinião em relação a caracterís-
tica é dita positiva. Se o valor for zero, é dita neutra. Por fim, se for menor que zero,
a orientação da opinião é negativa. No exemplo apresentado, a opinião é positiva em
relação a vida da bateria e negativa em relação a qualidade das fotos.

Outros algoritmos, as desvantagens desta abordagem e melhoramentos sugeridos
podem ser encontrados em [36, 42].

2.2.4 Visualização e Sumário

A última etapa é a organização e exibição das informações obtidas pelo sistema para
o usuário. Mesmo que poucas pesquisas foquem nesta etapa, já que normalmente ela
demanda menos esforço do que as anteriores, ela é extremamente importante, pois de
nada adianta toda a análise e processamento realizados se o usuário final não puder
utilizar e compreender os dados obtidos.

Apesar das informações poderem ser mostradas ao usuário em relatórios textuais,
o ideal é que a elas sejam exibidas quase sempre de maneira gráfica, já que gráficos
permitem uma compreensão mais rápida. De fato, o uso de barras ou gráficos de pizza
encoraja a síntese das principais informações para comunicar a mensagem de maneira
clara e eficiente. Usamos a figura 2.3 para ilustrar esse conceito.
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Figura 2.3 Gráfico comparativo de opiniões sobre dois notebooks

Fonte: Traduzido e adaptado de Opinion Observer[37]

A figura 2.3 compara opiniões sobre dois notebooks em diferentes características:
memória, processador, tamanho e peso. Cada barra na figura mostra o número de opiniões
positivas (acima do eixo x) e negativas (abaixo do eixo x) sobre uma característica. O
usuário pode facilmente perceber que, segundo as opiniões analisadas, o notebook 1 é
superior ao notebook 2 nos quesitos tamanho, peso e memória, recebendo mais opiniões
positivas e menos opiniões negativas do que o concorrente. Além disso, os produtos
são praticamente similares em relação ao processador. Assim, a visualização do gráfico
permite que o usuário veja claramente as vantagens e desvantagens de um produto em
relação ao outro.

Atualmente existem diversos frameworks e bibliotecas, tanto livres quanto comerciais,
para a geração de gráficos e relatórios. Listamos abaixo apenas algumas das mais usadas:

1. JFreeChart1: Uma biblioteca Java open-source para gráficos, com recursos para
gerar gráficos de pizza, barra, dispersão e muitos outros

2. Jasper Reports2: A engine open-source mais popular para geração de relatórios
em Java. Contem recursos para exportá-los para diversos formatos, inclusive
HTML, PDF, Excel, OpenOffice and Word.

3. Crystal Reports3: Uma das aplicações comerciais mais usadas para desenvolver e
gerar relatórios. Comprada em 2007 e mantida atualmente pela empresa SAP [2],
ela vem integrada ao Visual Studio 2005 Professional ou superior, mas pode ser

1http://www.jfree.org/jfreechart/
2http://jasperforge.org/projects/jasperreports
3http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_Reports
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utilizada separadamente ou integrada com diversas outras linguagens e ambientes
de desenvolvimento como Java e Eclipse.

Percebendo diversos benefícios, muitas aplicações já realizam a exibição e sumário de
opiniões de maneira gráfica. As figuras abaixo representam a interface de alguns desses
sistemas.

Figura 2.4 Resumo das opiniões sobre um hotel, baseada em questionários

Fonte: Booking.com [23]

Figura 2.5 Seção de opiniões de um produto da Amazon.com

Fonte: Amazon.com [21]
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Figura 2.6 Tela principal do Opinion Observer

Fonte: Opinion Observer: Analyzing and Comparing Opinions on the Web [37]

2.3 Considerações Finais

Este capítulo apresentou os conceitos e as tarefas da Análise de Sentimentos. Utilizando
estes conceitos, foi possível dividir o problema da Análise de Sentimentos nos desafios
sumarizados na tabela 2.1:
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Tabela 2.1 Desafios da Análise de Sentimentos
Tarefa Desafio

Identificação de opiniões
Obter e identificar as opiniões existentes em um dado

documento

Extração de características
Determinar os aspectos ou características que foram

consideradas dentro de cada opinião

Classificação de sentimentos
Determinar a orientação da opinião, ou seja, se ela é

favorável ou desfavorável.

Visualização e sumário
Mostrar as informações obtidas ao usuário de maneira

que facilite sua tomada de decisão.

O capítulo a seguir apresenta as técnicas, modelos e algoritmos utilizados para realizar
a Extração de Características em outras pesquisas e aplicações.
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3
Extração de Características

Most people are other people. Their thoughts are someone elses

opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation.

—OSCAR WILDE

Como visto anteriormente, a Extração de Características talvez seja uma das tarefas
mais difíceis em Análise de Sentimentos (AS). Na literatura relacionada, principalmente
considerando a grande quantidade de pesquisas recentes em AS, é possível notar que a
grande maioria dos trabalhos foca na Classificação de Sentimentos [36]. A Extração de
Características é, comparativamente, uma tarefa pouco mencionada e pesquisada.

Este capítulo apresenta uma revisão das técnicas e algoritmos utilizados para realizar
esta tarefa. Para encontrar os trabalhos e pesquisas aqui citados foram realizadas buscas no
ACM Digital Library1, IEEE Explore2 e Google Scholar3. As pesquisas foram realizadas
simultaneamente nos três engenhos, utilizando strings de busca idênticas e selecionando
os artigos indicados como mais relevantes para análises mais detalhadas. Além disso,
a seção de bibliografia dentro de cada artigo selecionado foi utilizada para encontrar
novos artigos relacionados. Selecionamos para apresentar neste capítulo as pesquisas
e artigos mais citados, que obtiveram resultados satisfatórios nas soluções propostas e
cujas técnicas e modelos podem ser aplicadas ou modificadas para atender aos problemas
propostos nesta dissertação.

1http://portal.acm.org
2http://ieeexplore.ieee.org/
3http://scholar.google.com/
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O restante deste capítulo divide-se da seguinte maneira: Na Seção 3.1 apresentamos
as abordagens seguidas. Em seguida, nas Seções 3.2 e 3.3 apresentamos algumas das
técnicas e algoritmos freqüentemente utilizadas em cada uma destas abordagens. Na
Seção 3.4 apresentamos as métricas comumente utilizadas para avaliar a Extração de
Características. Por fim, na seção Seção 3.5 apresentamos as considerações finais.

3.1 Abordagens

Como apresentado na Seção 2.2.2, em geral os trabalhos de Extração de Características
não seguem nenhuma abordagem consensual. Provavelmente, o grande número de
soluções ad-hoc é um reflexo da dificuldade inerente da tarefa.

Apesar disto, é possível agrupar as soluções em dois grandes grupos:

1. Abordagens baseadas em estatística e lingüística: Soluções que fazem uso das
classes gramaticais e da freqüência das palavras para identificar termos relevantes
[18]. A maioria das pesquisas utiliza algoritmos codificados na própria estrutura do
programa, mas, dentro desta abordagem, é possível utilizar motores de inferência e
regras de produção.

2. Abordagens baseadas em aprendizagem de maquina: Soluções que usam técni-
cas de aprendizagem de máquina para identificar termos que caracterizam opiniões
positivas e negativas [27].

As soluções utilizadas dependem do formato das opiniões a serem tratadas. Na Web
as opiniões podem ser encontradas em três formatos:

1. Prós e Contras: O avaliador é solicitado a preencher uma seção com os pontos
favoráveis (prós) e outra com pontos desfavoráveis (contras) do produto ou serviço
sendo avaliado. Usualmente consistem de frases curtas ou segmentos de frases
precedidos de marcadores (bullets), onde cada segmento menciona apenas uma
característica. Este formato é usado, por exemplo, no booking.com 4, site de
avaliação de hotéis.

4http://www.booking.com/
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2. Texto livre: O avaliador tem a liberdade de escrever um texto livre, sem nenhuma
estrutura (isto é, sem seções separadas). Este formato é usado, por exemplo, em
sites de e-commerce como a Americanas.com 5 e a Amazon 6.

3. Prós, Contras e Texto Livre: O avaliador é solicitado a preencher seções com
pontos favoráveis e desfavoráveis além de uma revisão detalhada em texto livre.
Este formato é um misto dos dois anteriores e é usado, por exemplo, nas avaliações
de jornalistas no gamespot 7, site de avaliação de jogos.

O restante deste capítulo apresenta algumas pesquisas e técnicas existentes para a
Extração de Características para os dois primeiros formatos de opinião, organizadas por
abordagem. Para o tratamento de opiniões no terceiro formato é possível utilizar técnicas
de ambas as soluções. Particularmente, devido ao foco deste trabalho e considerando
algumas justificativas que serão apresentadas na Seção 4.2, estaremos apresentando com
mais detalhes as soluções adequadas a opiniões em texto livre e que seguem a abordagem
estatística e lingüística.

3.2 Técnicas Baseadas em Estatística e Lingüística

Nesta seção apresentaremos algumas pesquisas e técnicas baseadas em modelos e algorit-
mos estatísticos e linguísticos.

3.2.1 Identificação de Classes Gramaticais

Identificar a classe gramatical da palavra, segundo sua distribuição sintática e morfológica,
é uma informação essencial para muitas aplicações dentro da Análise de Sentimentos
[36]. O processo de identificar a que classe gramatical uma palavra pertence, de acordo
com sua definição e seu contexto, é conhecido como “Part-of-Speech (POS) tagging”
[58]

Em português, existem 10 classes gramaticais [57]: Substantivo, Artigo, Adjetivo,
Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição.

5http://www.americanas.com.br/
6http://www.amazon.com/
7http://www.gamespot.com/
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É importante observar que não é possível criar uma lista pré-determinada de palavras
e suas classes gramaticais, já que algumas palavras podem ser classificadas em mais de
uma classe de acordo com a frase em que se encontram. A palavra “que”, por exemplo, é
classificada como advérbio na frase “Que fria está a noite!”, substantivo na frase “Ela
tinha um quê de malícia” e preposição na frase “Temos que enfrentar a situação”.

As aplicações de Análise de Sentimentos normalmente utilizam componentes prontos
para realizar a atividade de POS Tagging e, portanto, não entram em detalhes sobre a sua
implementação. A maioria dos POS Taggers atuais realizam seu processamento através
de técnicas de aprendizagem supervisionada, principalmente com Modelo Oculto de
Markov [8] implementado utilizando o algoritmo de Viterbi [55].

3.2.2 Uso de Palavras que Denotam Sentimentos

Na literatura relacionada, palavras que denotam sentimentos, também chamadas de
palavras de opinião ou palavras polares, são adjetivos e advérbios que qualificam o ponto
de vista de seu autor [36]. Estas palavras são chamadas de positivas quando denotam
estados desejados e negativas se expressam estados indesejados. Exemplos de palavras
positivas são: “bela”, “bom”, “espetacular” e “maravilhoso”. Exemplos de palavras
negativas são: “mau”, “fraco” e “terrível”.

Palavras que denotam sentimentos são essenciais para a tarefa de Classificação de
Sentimentos (ver Seção 2.2.3) mas também podem ser utilizadas para a Extração de
Características. Em [43] é proposto um método para extrair características e palavras
que denotam sentimentos simultaneamente, partindo de um conjunto inicial de adjetivos.
A contribuição principal do trabalho se baseia em explorar as relações sintáticas entre
palavras que denotam sentimentos e características. Os autores mostram que estas
duas classes são normalmente encontradas juntas e propõem um processo de extração
onde um conjunto inicial (semente) de palavras que denotam sentimentos é utilizado
para extrair as primeiras características. Em seguida, as características inferidas pela
relação sintática com o conjunto semente são utilizadas para inferir novas palavras que
denotam sentimentos e reiniciar o processo. Este processo de propagação ou bootstrap

continua até que novas características ou palavras que denotam sentimentos não possam
ser encontradas.

Este método é chamado de Propagação Dupla por seus autores, já que a propagação
é realizada tanto nas características quanto nas palavras que denotam sentimentos ao
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mesmo tempo. As associações entre as classes são descritas através de uma gramática
de dependência [51], que resultam num conjunto de regras sintáticas para a extração de
novos termos.

3.2.3 Análise da Freqüência das Palavras

Algumas pesquisas de Análise de Sentimentos apontam que as características importantes
normalmente são palavras, principalmente substantivos, freqüentes. A razão disto é
que, quando as pessoas mencionam características ou seus indicadores em opiniões, as
palavras que representam estas características e indicadores aparecem repetidamente. O
restante do conteúdo da opinião, usualmente formado por explicações e justificativas,
tende a ser mais diversificado e, portanto, utiliza-se de palavras menos freqüentes dentro
daquele corpus.

Assim, uma das técnicas utilizadas para separar características de outras palavras
é analisar sua freqüência no conjunto completo de opiniões sobre determinado tipo de
produto ou serviço. Os termos mais freqüentes recebem uma probabilidade maior de
serem considerados.

Um método que segue esta técnica é apresentado em [18] e consiste em dois passos:

1. Encontrar as características freqüentes.Substantivos são identificados utilizando
um POS tagger, sua freqüência de ocorrência é contatada e apenas os mais fre-
qüentes são mantidos.

2. Encontrar as características infreqüentes com o uso de adjetivos. Neste passo,
adjetivos próximos as características determinadas no passo anterior são utilizadas
para encontrar novas características. A lógica por trás deste passo, similar a da
Propagação Dupla, é baseada na observação que normalmente quando um adjetivo
que se refere a uma característica freqüente em uma opinião é encontrado próximo
a outro substantivo em outra opinião, este novo substantivo é uma característica.

Uma das principais desvantagens desta abordagem é que ela requer um grande número
de opiniões [36]. Com poucas opiniões, os substantivos encontrados no primeiro passo
podem não corresponder a características e não há nenhuma forma de validação ou
remoção de palavras irrelevantes prevista neste algoritmo. Além disso, podem não
haver opiniões suficientes que se utilizem dos mesmos adjetivos para encontrar todas as
características infreqüentes.
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Com o objetivo de melhorar os resultados apresentados e extrair mais características
mencionadas, em [18] este algoritmo é modificado para utilizar, no segundo passo, a
Wordnet [54] a procura de sinônimos e antônimos. Assim, são encontradas as caracterís-
ticas que estejam próximas aos adjetivos ou qualquer um de seus sinônimos e antônimos.
Mesmo com esta melhoria, no entanto, um número significativo de opiniões ainda é
necessário para que o algoritmo atinja bons resultados no primeiro passo.

Uma outra técnica para extrair características que utiliza a diferença na freqüência das
palavras é proposta no RedOpal [46]. Os autores se baseiam no fato de que a freqüência
das palavras que correspondem a características em opiniões é significativamente diferente
da freqüência destas mesmas palavras em um texto qualquer. Assim, este sistema realiza
a extração de características de acordo com o seguinte algoritmo:

1. Cálculo da probabilidade de ocorrência em um texto qualquer: Um corpus
com uma quantidade significativa de texto, principalmente jornalístico ou literário,
é utilizado para calcular a freqüência de aparição dos substantivos em um texto
considerado “comum”. Este passo assume que a probabilidade de ocorrência de
uma palavra não depende da inexistência desta mesma palavra em determinada frase.
Além disso, assume que a probabilidade de uma palavra ser escrita não depende das
palavras anteriores. Apesar de serem premissas inválidas, já que palavras idênticas
não aparecem repetidas, por exemplo, estas simplificações podem ser aceitas como
limitações conhecidas do algoritmo.

2. Pré-processamento e POS tagging das opiniões: O próximo passo consiste em
dividir as opiniões em frases e um POS tagger é executado sobre cada uma delas.

3. Freqüência de um substantivo no corpus e total de palavras: Em seguida, são
calculadas quantas vezes determinado substantivo foi mencionado nas opiniões
bem como o número total de palavras citadas.

4. Comparação das probabilidades: Se a probabilidade de encontrar determinado
substantivo dentro do corpus de opiniões for significativamente diferente da proba-
bilidade de encontrá-lo no corpus de texto utilizado no passo 1, este substantivo é
marcado como uma característica.

5. Tratamento de substantivos inexistentes no corpus de texto randômico: Em
alguns casos, substantivos mencionados em uma opinião podem não estar presentes
no corpus inicial. Isto pode dever-se tanto a erros de digitação como a presença no
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corpus de palavras mais raras ou em outra língua como “megapixel”. Para evitar
que erros de digitação e palavras raras sejam sempre consideradas característica, no
último passo do algoritmo, executado caso um substantivo encontrado nas opiniões
não esteja presente no corpus de texto, a probabilidade de ocorrência do substantivo
é comparada com a probabilidade média do corpus inicial. Desta forma, um erro
de digitação tem que ser bastante freqüente para ser considerado pelo algoritmo.
Na prática, este tratamento apresentou bons resultados sem excluir características
que não estavam presentes no corpus inicial [46].

O RedOpal apresentou bons resultados, com precisão entre 85 e 90%. No entanto,
seu algoritmo tem como principal desvantagem necessitar de um corpus significativo de
texto para inferir a probabilidade de ocorrência das palavras. De fato, um corpus com
mais de 100 milhões de palavras em inglês foram utilizadas na construção do protótipo
deste sistema [46].

3.2.4 Remoção de Stopwords

“Stopwords” são palavras consideradas não relevantes para a análise de textos ou para
a busca. Na maioria das vezes, são palavras auxiliares ou conectivas, não fornecendo
nenhuma informação discriminativa na expressão do conteúdo do texto. Especificamente
durante a extração de características palavras como pronomes, artigos, preposições e
conjunções podem ser consideradas “stopwords”. A lista de “stopwords” é conhecida
como Stoplist. Na extração de características e em outras etapas, muitas vezes é relevante
excluir as stopwords para que elas não sejam consideradas nas regras ou no conjunto de
treinamento de um sistema. [19] é um dos trabalhos que utiliza remoção de stopwords
para melhorar seus resultados.

3.2.5 Resolução de Co-Referência

Um dos problemas em processamento de linguagem natural é decidir quando alguns
pronomes e substantivos dentro de um texto estão mencionando as mesmas entidades do
mundo real (ie. - são co-referentes). A este processamento dá-se o nome de resolução de
co-referência. Resolução de co-referencia é um problema relativamente bem estudado
de Processamento de Linguagem Natural [39, 41, 20, 38]. Geralmente, abordagens
bem sucedidas de resolução de co-referencia têm utilizado classificação supervisionada
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seguida de algoritmos de clustering [39]. Durante a classificação supervisionada, estas
abordagens aprendem uma função que recebe um par de nomes como parâmetro e prediz
se eles são co-referentes. Subseqüentemente, quando um novo documento é apresentado,
a função é executada sobre todos os nomes, seguida de um passo que realiza agrupamento
para formar os grupos (também chamados de cadeias) de co-referência finais. Tanto para
treinamento como para classificação e testes, os algoritmos de resolução de co-referência
se baseiam em vetores que codificam informações lingüísticas sobre as palavras e seus
contextos.

Stoyanov e Cardie [49] apresentam técnicas para utilizar este processamento na etapa
de extração de características. Mais especificamente, os autores propõem um algoritmo
de resolução de co-referencia para, recebendo como entrada um texto anotado com POS
e algumas características identificadas no texto, apontar todos os pronomes e substan-
tivos que fazem co-referência com estas características. Devido a esta simplificação do
problema genérico de resolução de co-referência, já que apenas as cadeias contendo
características são consideradas, e ao uso de novos algoritmos e modelos de dados, o
trabalho realizado apresenta resultados promissores.

3.2.6 Agrupamento de Sinônimos

É comum que pessoas usem palavras e frases diferentes para descrever a mesma entidade.
“Foto” e “Imagem”, por exemplo, podem estar se referindo a mesma característica em
opiniões sobre máquinas fotográficas digitais. Identificar e agrupar estes sinônimos pode
melhorar a qualidade de aplicações de Extração de Características [36].

Apesar da WordNet e outros bancos de dados, como thesaurus e dicionários, aju-
darem neste problema, eles não são suficientes devido ao fato de que muitas palavras
são equivalentes apenas em determinado domínio. Por exemplo, “Filme”, dentro de
opiniões sobre cinema, é equivalente a “Vídeo”. A mesma palavra em opiniões sobre
câmeras fotográficas, no entanto, se refere a “Qualidade da imagem” ou a “Capacidade
de Armazenamento”.

Em [6] é proposto um método baseado em métricas de similaridade para tratar o
agrupamento e identificação de sinônimos durante a tarefa de Extração de Caracterís-
ticas. Este método exige que seja construída uma taxonomia de características de um
determinado domínio. O algoritmo funciona associando cada característica encontrada a
um nó desta taxonomia, baseado em métricas de similaridade construídas com dados das
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letras das palavras, sinônimos, antônimos e outras distâncias computadas com ajuda da
WordNet. A principal desvantagem desta técnica é que ela não é aplicável em domínios
que a taxonomia seja muito complexa ou impossível de construir antecipadamente.

3.3 Técnicas Baseadas em Aprendizagem de Máquina

Nesta seção apresentaremos algumas pesquisas e técnicas baseadas em modelos e al-
goritmos utilizados nas pesquisas da área de Aprendizagem de Máquina. Apesar dos
bons resultados obtidos, todas as pesquisas deste grupo apresentam como desvantagem a
necessidade de um conjunto contendo milhares de opiniões para treinamento, validação e
testes.

3.3.1 Aprendizado de Regras Seqüenciais

Para opiniões do formato “Prós e Contras” um dos métodos de extração de características
que utiliza aprendizagem é baseado em aprendizado de regras seqüenciais [35]. Uma
Regra Seqüencial de Etiqueta [37] (do inglês Label Sequential Rule) é da forma X =⇒ Y ,
onde X e Y são seqüências de elementos. Um curinga, marcado como “*”, representa
qualquer elemento. A cada regra também é associada uma confiança, explicada a seguir.

Para a extração de características baseada em regras seqüenciais, os seguintes passos
devem ser realizados:

1. Cada segmento presente na revisão é anotado com um POS tagger [58] e são criados
elementos contendo cada lema (ie. - a forma canônica da palavra, normalmente
no masculino e singular) e sua classe gramatical (ie. - substantivo, preposição,
adjetivo, verbo, etc). Assim, a frase “hotel com boa localização” é transformada na
seqüência ({hotel, NOM} {com, PRP} {bom, ADJ} {localização, NOM}).

2. No conjunto de treinamento, cada palavra que represente uma característica ou um
indicador de característica é substituída pela etiqueta $feature que será o objetivo
da geração das regras. Assim a seqüência acima citada é transformada em ({hotel,
NOM} {com, PRP} {bom, ADJ} {$feature, NOM}).

3. Todas as frases são utilizadas para o aprendizado. O algoritmo de aprendizado
irá gerar regras baseado nas frases etiquetadas, trocando, sempre que possível, os
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elementos por curingas. A confiança é calculada de acordo com a probabilidade de
que a generalização esteja correta, baseada em todas as ocorrências conjunto de
treinamento. Um exemplo de regra seria ({*, NOM} {*, PRP} {bom, ADJ} {*,
NOM}) =⇒ ({*, NOM} {*, PRP} {bom, ADJ} {$feature, NOM}) com 90% de
confiança.

4. As regras geradas no passo 3 são ordenadas por confiança. Imediatamente a seguir,
todas as regras que tiverem o valor de confiança abaixo de um limite, definido
empiricamente ou através de um conjunto de validação, são removidas.

5. A extração de características é realizada a partir do casamento de padrões en-
tre os novos segmentos e as regras determinadas. Se houver este casamento de
padrões, a palavra correspondente a etiqueta é extraída como uma nova caracterís-
tica. Supondo o exemplo de regra acima utilizado, a característica “Atendimento”
seria automaticamente extraída do segmento “Consultório com bom atendimento”.

3.3.2 Modelo Oculto de Markov

Para opiniões em formato livre, por outro lado, o aprendizado de regras seqüenciais não se
mostrou adequado. Jin e Ho [27] realizaram a tarefa da Extração de Características para
este formato de opinião utilizando um Modelo Oculto de Markov (HMM) em conjunto
com POS taggers.

O primeiro passo foi modelar a Extração de Características como um problema de
Reconhecimento de Entidades Nomeadas (Named Entity Recognition [32]) . Mais
especificamente, dadas uma seqüência de palavras e POS tags, deseja-se identificar, para
cada uma das palavras, a qual das seguintes entidades ela corresponde:

1. <PROD_FEAT> Para características de produtos

2. <OPINION_POS_EXP> Para expressões que denotam opiniões positivas

3. <OPINION_NEG_EXP> Para expressões que denotam opiniões negativas

4. <BG> Para outras palavras

A frase “Adoro a facilidade de transferir as fotos para o computador”, presente em
uma opinião sobre máquina fotográfica, por exemplo, deveria ser categorizada desta
maneira:
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<opinion_pos_exp> Adoro </opinion_pos_exp> <bg> a </bg>

<prod_feat> facilidade de transferir as fotos </prod_feat> <bg> para o

computador. </bg>

Esta frase, portanto, corresponde a uma seqüência de entidades com a seguinte numer-
ação para seus elementos: {2,4,1,1,1,1,4,4,4}. Com esta modelagem, e considerando o
problema de Reconhecimento de Entidades Mencionadas, o objetivo do sistema proposto
é obter uma seqüência de entidades com a máxima probabilidade de acerto.

Para modelar este sistema como um Modelo Oculto de Markov e simplificar os
cálculos, os autores trabalham com as seguintes aproximações:

• A probabilidade que uma palavra apareça depende das palavras anteriores

• A probabilidade que um POS tag específico apareça depende tanto dos POS tags
quanto das palavras anteriores.

• A probabilidade da atribuição da entidade atual depende não apenas da atribuição
anterior, mas também das palavras anteriores e dos POS tags precedentes.

Em linhas gerais, o algoritmo começa gerando uma seqüência de entidades candidatas
e, utilizando o algoritmo de Viterbi [55] e o modelo proposto, realiza a pontuação de
todas as entidades e busca o melhor caminho para atingir a pontuação máxima. Em testes
com produtos eletrônicos, o protótipo proposto utilizando estas técnicas apresentou bons
resultados [27].

3.4 Avaliação da Extração de Características

Independente do grupo em que se encontram, do formato da opinião ou das técnicas
utilizadas, quase todas as pesquisas de Extração de Características utilizam duas medidas
para avaliar seus resultados: Precisão e Cobertura [18, 19, 27, 37, 42, 46]. A Precisão
pode ser vista como uma medida da corretude ou fidelidade com que a extração ocorreu.
A Cobertura, por outro lado, mede se todas as características que deveriam ser extraídas
de fato o foram.

Estas duas medidas são calculadas de acordo com as formulas abaixo:

Precisao =

(
∑

n
i=1CCi

∑
n
i=1 Ei

)
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Cobertura =

(
∑

n
i=1CCi

∑
n
i=1Ci

)
Onde n é o número total de sentenças no corpus, CCi é o número de características

extraídas da i-ésima sentença que estão corretas, Ci é o número total de características da
i-ésima sentença e Ei é o total de características extraídas da i-ésima sentença.

É importante observar que estas duas medidas estão relacionadas e, normalmente,
é possível melhorar uma reduzindo a outra sem esforço demasiado. Para maximizar a
cobertura, por exemplo, basta que todas as palavras sejam consideradas características.
Para maximizar a precisão, por outro lado, basta retornar apenas uma única característica,
sempre com um elevado grau de confiança. Assim, não faz sentido considerar uma técnica
de Extração de Características como superior a outras de acordo com os resultados de
apenas uma destas duas métricas.

Em [37] os pesquisadores ressaltam que estas métricas devem ser baseadas nos resul-
tados de cada opinião individual, como está definido na formula acima, já que é crucial
que as características sejam extraídas corretamente de cada uma delas. Desta forma,
não é adequado utilizar estas métricas comparando o conjunto total de características
extraídas (sem duplicatas) com o conjunto de todas as características identificadas pelo
pesquisador.

3.5 Considerações Finais

Este capítulo apresentou as principais pesquisas, algoritmos e modelos utilizados para
a extração automática de características em opiniões. Também apresentamos as duas
métricas comumente utilizadas para avaliação dos sistemas que têm foco nesta tarefa:
Precisão e Cobertura.

No próximo capítulo, definimos precisamente o problema e os desafios a serem
resolvidos nesta dissertação e apresentamos o trabalho realizado.
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4
WhatMatter

Don’t judge a man by his opinions, but what his opinions have made of

him.

—GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG

Como visto no Capítulo 1, a análise automática de opiniões sobre serviços é um
problema relevante e ainda pouco explorado. Em paralelo, como visto no Capítulo 2 e
Capítulo 3, diferentes técnicas e critérios de avaliação para Análise de Sentimentos e
Extração de Características têm sido propostas na literatura.

Neste capítulo, descrevemos conceitualmente o trabalho realizado. Na Seção 4.1
definimos o problema a que nos propomos resolver, destacando sua originalidade e
relevância bem como os desafios a serem resolvidos. Nas Seções 4.2 e 4.3 apresentamos
a abordagem seguida e a visão geral do sistema proposto. Por fim, as Seções 4.4 a 4.7
apresentam como cada uma das tarefas da Análise de Sentimentos foram realizadas no
WhatMatter.

4.1 Caracterização do Problema

O processo de extração de características proposto neste trabalho tem como principal
objetivo identificar automaticamente, dentro de uma opinião, o que levou os clientes a
estarem satisfeitos ou insatisfeitos com um serviço. Assim, analisando a frase “comprar
aqui é muito fácil e os preços são bons”, por exemplo, o sistema deve extrair as carac-
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4.1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

terísticas “usabilidade” e “preço” como relevantes. Este processamento deve ser repetido
para todas as opiniões obtidas e um sumário deve ser exibido.

Podemos analisar a relevância e originalidade deste trabalho em duas dimensões: na
seleção do domínio e na tarefa realizada.

• Relevância e Originalidade do Domínio: Considerando o domínio, nosso tra-
balho é relevante pois análise de opiniões sobre serviços tem suas particularidades,
principalmente o fato de não ser possível prever quais as características que poderão
ser mencionadas ou a existencia de ontologias universais [56]. Nosso domínio tam-
bém é original, pois as pesquisas existentes normalmente focam em produtos[36].

• Relevância e Originalidade da Tarefa: Considerando a tarefa selecionada, ex-
tração de características, nosso trabalho é relevante pois esta etapa é a mais difícil
e traz mais informação a quem utiliza um sistema de Análise de Sentimentos em
opiniões sobre serviços, como explicado no Capítulo 1. Também realizamos esta
tarefa de maneira original, pois apresentamos uma combinação única de técnicas,
passos e algoritmos para a análise de texto e sentimentos.

Além disso, considerando as tarefas e os desafios da Análise de Sentimentos vistos
no Capítulo 2 podemos traduzir o objetivo deste trabalho na tabela 5.1. A fim de
viabilizar esse trabalho e superar estes desafios, foi necessário projetar um sistema
completo de Análise de Sentimentos, incluindo todas as suas tarefas. Contudo, nosso
foco foi na extração de características e as outras atividades foram executadas de maneira
simplificada, por questões de tempo.
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Tabela 4.1 Desafios da Análise de Sentimentos em opiniões sobre serviços

Tarefa Desafio

Identificação de opiniões Obter e identificar as opiniões sobre serviços

Extração de características

Identificar automaticamente quais os aspectos ou

características de um serviço foram consideradas

dentro de cada opinião

Classificação de sentimentos

Identificar se aquela opinião é, de maneira geral,

favorável ou desfavorável a utilizar os serviços sob

análise

Visualização e sumário

Apresentar de maneira intuitiva quais os aspectos

considerados para deixar um cliente satisfeito ou

insatisfeito com um serviço ou empresa específica,

qual a freqüência com que cada um destes aspectos é

mencionado e se eles estão presentes em opiniões

favoráveis ou desfavoráveis.

4.2 Abordagem

Como visto no Capítulo 3 as pesquisas cujo foco é a Extração de Características podem
ser divididas em dois grandes grupos:

1. Abordagens baseadas em estatística e lingüística

2. Abordagens baseadas em aprendizagem de maquina

Para a Extração de Características em opiniões sobre serviços, escolhemos seguir
uma abordagem pertencente ao primeiro grupo. No segundo grupo, é necessário obter ou
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criar um corpus com centenas de opiniões, etiquetado com as características mencionadas.
Para opiniões sobre serviços, este corpus não está disponível. Esta ausência de um
corpus é ainda mais agravada por termos utilizado o português em nossa pesquisa, já que
nenhum conjunto de treinamento ou benchmarks de opiniões, mesmo menor e tratando
de produtos, foi encontrado neste idioma. Assim, esta pesquisa compartilha algumas
técnicas e soluções com outros trabalhos da primeira abordagem.

4.3 Arquitetura e Visão Geral

Figura 4.1 Visão Geral do WhatMatter

Fonte: Elaboração própria

A figura 4.1 ilustra a visão geral do WhatMatter. As setas indicam o fluxo de informação,
os cilindros representam repositórios de dados, enquanto as caixas representam partes
do sistema. O primeiro módulo, chamado de crawler [59], é responsável por obter as
opiniões e as notas dos usuários da Web, salvando este conteúdo no arquivo de dados.
Em seguida, estas opiniões são processadas pelos módulos de Extração de Características,
que extraem quais as características foram mencionadas pelos usuários, salvando esta
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informação no arquivo de características. Por fim, o módulo de interface gráfica é
responsável pela visualização e a geração dos relatórios de apoio a decisão.

A arquitetura do WhatMatter pode ser visualizada na figura 4.2. Esta figura mostra
a divisão em pacotes do sistema seguindo o padrão UML [17]. O primeiro pacote,
opinionAnalysis contém as interfaces e entidades básicas do sistema. O pacote opinio-

nAnalysis.crawler contém as classes para realizar o download das opiniões. O pacote
opinionAnalysis.features contém as classes para realizar a extração de características de
acordo com o processo aqui proposto, com excessão do último passo, que tem seu próprio
pacote opinionAnalysis.pmi. Por fim, o pacote opinionAnalysis.ui contém as classes para
exibir os resultados para o usuário.

Figura 4.2 Pacotes do WhatMatter

Fonte: Elaboração própria

O restante deste capítulo descreve as técnicas e algoritmos utilizadas em cada uma
das tarefas e dos módulos acima mencionados.

4.4 Identificação de Opiniões

No WhatMatter a primeira tarefa consistiu em obter um conjunto significativo de opiniões.
Para fazer isso, retiramos nossos dados do E-bit [13], um site brasileiro dedicado a
armazenar opiniões sobre o serviço prestado por lojas de e-commerce. Neste site, é
possível visualizar as opiniões dadas sobre qualquer loja cadastrada, como mostra a figura
4.3.
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Figura 4.3 Opinião sobre loja de e-commerce

Fonte: http://www.ebit.com.br

No site do E-bit, ao lado de cada opinião, também é possível visualizar uma nota de
0 a 5, dada pelo usuário que a escreveu, sumarizando a avaliação da loja. A figura 4.4
ilustra uma avaliação, com nota 4, como é vista dentro do site do E-bit.

Figura 4.4 Avaliação da opinião sobre loja de e-commerce

Fonte: http://www.ebit.com.br

No início, coletamos do E-bit duas mil opiniões para utilizar em análises e guiar as
decisões na construção do sistema. Tomamos o cuidado de marcar estas opiniões para
que não fossem utilizadas em nosso corpus de avaliação. O corpus de avaliação será
descrito no Capítulo 5 e está listado no Apêndice A deste trabalho.

Em seguida, com o processo de Extração de Características implementado, construí-
mos um programa que varreu as páginas do E-bit, armazenando e processando o HTML
do site para baixar apenas a nota e o texto informado pelo usuário. Desta forma, pela
maneira como os dados foram obtidos, os textos salvos representavam opiniões e puderam
seguir para a próxima fase do processamento.

Ao final desta tarefa foi salvo um arquivo texto com todas as opiniões obtidas. Para
cada página processada, o sistema armazena uma linha com o domínio da opinião, uma
barra (pipe) e o nome da empresa a que as opiniões se referem. Embaixo deste cabeçalho,
o sistema armazena todas as opiniões da página, uma por linha. Cada linha de opinião
contém a nota, entre parênteses, seguida por um texto em formato livre que, normalmente,
justifica a nota dada pelo usuário. A figura 4.5 ilustra um trecho deste arquivo de opiniões.
As regiões ilegíveis continham a marca da loja, que foi intencionalmente suprimida.
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Figura 4.5 Trecho do arquivo de opiniões

Fonte: Elaboração própria

4.5 Extração de Características

Após o download, realizamos o processo de Extração de Características do WhatMatter.
Este processo consiste em cinco passos principais: pré-processamento, identificação de
substantivos mais freqüentes, identificação dos substantivos relevantes, mapeamento de
indicadores e remoção de substantivos não-relacionados. A seguir, detalhamos cada um
destes passos.

Na Seção 5.2.2 serão apresentadas a avaliação e exemplos do conjunto de característi-
cas obtidas com o uso de cada um destes passos.

4.5.1 Passo 1: Pré-processamento

O pré-processamento inicia varrendo cada opinião individual para quebrá-la em frases.
O WhatMatter utiliza caracteres de pontuação final (i.e. - ponto, exclamação ou interro-
gação), quebras de linha ou o fim da opinião como indicadores de que uma frase acabou.
Para evitar que acrônimos e abreviações sejam quebrados, o sistema contém uma lista de
abreviações conhecidas e toma o cuidado de separar em diferentes frases apenas se cada
uma delas tiver mais de um caractere.

41



4.5. EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

Em seguida, executamos o TreeTagger [47], uma biblioteca que realiza pos-tagging

[58] em diversos idiomas, inclusive português. Esta biblioteca recebe como input as
sentenças e retorna um conjunto de metadados com o lema e a classe gramatical de cada
palavra. A tabela 4.2 ilustra a saída do processamento do TreeTagger para a frase “Para
quem procura praticidade este é um excelente produto”.

Tabela 4.2 Exemplo de processamento realizado pelo TreeTagger

Palavra Classe Lema
Para PRP para

quem PR quem

procura V procurar

praticidade NOM praticidade

este P este

é V ser

um DET um

excelente ADJ excelente

produto NOM produto

. SENT .

Neste exemplo, as classes Verbo (V), Substantivo (NOM) e Adjetivo (ADJ) são as
mais relevantes para a Extração de Características realizada pelo WhatMatter. Mais
detalhes sobre as classes de palavras utilizadas pelo TreeTagger podem ser obtidas em
[47].

4.5.2 Passo 2: Identificação dos Substantivos Mais Freqüentes

Uma análise detalhada das 2 mil opiniões sobre serviços utilizadas na construção do
sistema mostrou que os substantivos mais freqüentes usualmente correspondem a carac-
terísticas. Esta fato também é confirmado pela literatura existente de Análise de Serviços,
particularmente nos estudos de Nakagawa e Mori [40] em opiniões sobre produtos.

Assim, este módulo do sistema varre todas as frases anotadas pelo pos-tagger e
totaliza a freqüência de ocorrência de cada substantivo. O limiar para definir se um
substantivo é considerado freqüente ou não foi determinado empiricamente e, em nosso
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sistema, selecionamos os 3% dos substantivos com a maior contagem. Os substantivos
mais freqüentes são coletados em uma lista de características candidatas e utilizados para
processamento futuro.

4.5.3 Passo 3: Identificação dos Substantivos Relevantes

Uma análise posterior mostrou que a lista de substantivos freqüentes não inclui todas
as características importantes mencionadas nas opiniões. Um número relevante de
características são mencionadas em substantivos que ficam abaixo do limiar considerado.
Considere as duas opiniões abaixo:

1. “Esta loja tem preços excelentes!”

2. “Achei um produto com excelente desconto”

Ambas as frases possuem o mesmo adjetivo (excelente) mas se referindo a duas
características diferentes (preço e desconto). A análise das opiniões coletadas inicialmente
mostrou que os adjetivos próximos aos substantivos freqüentes eram bons indicadores
quando próximos a outros substantivos.

Desta forma, este passo consiste em selecionar os adjetivos que estão adjacentes às
características candidatas determinadas no passo anterior e utilizá-los para selecionar out-
ros substantivos adjecentes, que também serão considerados características mencionadas
nas opiniões. Para melhorar a qualidade desta etapa, o sistema não considera preposições
nem palavras irrelevantes, conhecidas como stopwords[36], ao determinar a adjacência
entre substantivos e adjetivos.

Este passo é subdividido em dois, como mostrado a seguir:

Subpasso 3.1 - Identificação dos Adjetivos Relevantes

Para cada substantivo presente na lista de características candidatas, determinada no
passo anterior, este módulo identifica se há algum adjetivo imediatamente adjacente ou
separado por qualquer número de preposições ou stopwords. Como adjacente o módulo
considera tanto os adjetivos posteriores quanto anteriores. Após este processamento, o
sistema armazena uma lista de adjetivos que determinam características candidatas.
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Subpasso 3.2 - Identificação das Novas Características Candidatas

Para cada adjetivo determinado no passo anterior, o sistema analisa novamente as opiniões
à procura de substantivos que estejam imediatamente adjacentes aos adjetivos identifica-
dos no subpasso anterior ou separados por qualquer número de preposições ou stopwords.
Após este processamento, a lista das características candidatas produzida na etapa anterior
é acrescentada com os novos substantivos.

4.5.4 Passo 4: Mapeamento de Indicadores

Nem todas as características são mencionadas explicitamente. Alguns advérbios e ad-
jetivos dentro de uma opinião mostram, implicitamente, a que característica o usuário
se referiu. A palavra “caro”, por exemplo, dentro da opinião “Achei este hotel muito
caro”, mostra que o usuário estava se referindo a característica “preço” nesta opinião,
mesmo que o preço não tenha sido explicitamente mencionado. Quando utilizados para
mencionar implicitamente uma característica, adjetivos e advérbios são chamados de
indicadores de características [37].

Este passo realiza o mapeamento dos indicadores às características a que eles se
referem. No entanto, este mapeamento deve ser realizado com cuidado já que os mesmos
indicadores podem ser referir a diferentes características implícitas de acordo com o
contexto da opinião e o domínio em que aparecem. Na frase “O tráfego estava pesado”,
por exemplo, o adjetivo “pesado” não se refere ao peso do tráfego, ao contrário do que
ocorre na frase “Este notebook é muito pesado”.

Assim, devido a esta especificidade do domínio e a dificuldade inerente a obter
automaticamente uma lista de indicadores em português, no sistema proposto construímos
manualmente uma lista de 26 indicadores e as características a que eles se referem,
salvando estas informações num arquivo texto. Na literatura, a construção manual da
lista de indicadores é a abordagem usual para resolver este problema e poucas pesquisas
foram feitas a procura de alternativas [36].

Durante o processamento das opiniões, o terceiro passo do sistema proposto consiste
em considerar os indicadores presentes na lista construída e marcar as características
como presentes sempre que algum de seus indicadores for encontrado.
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4.5.5 Passo 5: Remoção de Substantivos Não-Relacionados

Apesar dos passos anteriores identificarem a maioria das características e seus indicadores,
algumas palavras que não são características também são incluídas. Nesta etapa, o sistema
filtra as palavras que não estão associadas ao domínio das opiniões, com ajuda de uma
medida chamada PMI-IR [53].

Pointwise Mutual Information (PMI) é uma medida da área de Teoria da Informação,
utilizada para calcular a relação entre uma ou mais palavras. Ela compara a probabilidade
de encontrar dois ítens juntos com as probabilidades de estarem separados, ajudando a
identificar uma associação verdadeira [9].

Turney (2002) utilizou este conceito para classificação de opiniões, usando um
engenho de busca para estimar o PMI baseado no número de páginas encontradas,
chamando esta medida de PMI-IR. Se “p1” e “p2” forem duas palavras, o PMI-IR é
calculado conforme a fórmula abaixo [53]:

PMIIR(p1, p2) = log2

(
Hits(p1∧ p2)

Hits(p1)∗Hits(p2)

)
Onde “Hits(p1)” é a quantidade de páginas encontradas numa busca por “p1”,

“Hits(p2)” é a quantidade de páginas encontradas numa busca por “p2” e Hits(p1 ∧
p2) é a quantidade de páginas encontradas contendo os dois termos.

No WhatMatter, utilizamos este conceito na Extração de Características. Mais
especificamente, foi implementado um módulo que realiza buscas no Google para cada
uma das características candidatas, para a palavra que caracteriza o tipo de serviço a
que a opinião se refere e buscas para a ocorrência conjunta destes dois termos. Com
estas buscas, o sistema calcula o PMI-IR de acordo com a fórmula acima para cada
característica candidata e elimina aquelas que estiverem abaixo de um limiar escolhido
empiricamente. Desta forma, o sistema analisa, por exemplo, o número de páginas
que contém a palavra “embalagem”, o número de páginas que contem a palavra “loja”
e o número de páginas que contém ambas as palavras, eliminando, por exemplo, a
característica “embalagem” de opiniões sobre lojas se o PMI-IR resultante estiver abaixo
de um limiar definido empiricamente.

No final deste passo, o conjunto das características obtidas a partir das opiniões é
armazenada em um arquivo texto. Cada linha deste arquivo contém uma característica
(substantivo) seguida por seus indicadores (adjetivos).
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4.6 Classificação de Sentimentos

Para classificar a orientação das opiniões em positivas ou negativas, utilizamos a nota
informada pelo próprio usuário para fazê-lo. Assim, uma opinião com nota de 0 a 2 foi
considerada pelo protótipo como negativa e uma opinião com nota de 3 a 5 foi considerada
como positiva.

Apesar de algumas técnicas de classificação terem sido mostradas no capítulo Capí-
tulo 2, é importante observar que esta primeira versão do protótipo não realiza a clas-
sificação de sentimentos específica a nível de características. O sistema considera que
todas as características mencionadas numa única opinião tinham a mesma orientação, a
informada pelo usuário. Neste trabalho, esta aproximação se mostrou suficiente, já que
o foco do WhatMatter está na Extração de Características. Além disso, menos de 1%
das opiniões dentro do corpus disponível mencionavam aspectos positivos e negativos ao
mesmo tempo, tendo, portanto, poucas características com orientações diferentes dentro
da mesma opinião.

4.7 Visualização e Sumário

Após o processamento, o WhatMatter exibe uma série de gráficos para seu usuário,
mostrando as características mencionadas e suas orientações.

No gráfico de características, o usuário pode ver quais as características mais men-
cionadas e, colocando o mouse sobre ele, um tooltip aparece informando quantas opiniões
mencionaram aquela característica e a percentagem do total, como ilustra a figura 4.6:
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Figura 4.6 Gráfico de características

Fonte: Elaboração própria

Dentro do sistema, abaixo de onde se localiza o gráfico de características, também é
possível ver um gráfico de barras para cada característica com a quantidade de opiniões
por nota. Assim, o usuário pode saber quais as características dentro do conjunto total de
opiniões que estão sendo bem ou mal avaliadas. Colocando o mouse sobre cada uma das
barras, é possível ver o número exato de opiniões comentadas. A figura 4.7 ilustra este
comportamento:

Figura 4.7 Quantidade de opiniões que mencionam uma característica por nota

Fonte: Elaboração própria

Por fim, se desejar um nível maior de detalhes ou algum gráfico não disponibilizado,
o usuário tem a capacidade de exportar as opiniões e as características inferidas em cada
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uma delas. Desta maneira, estes dados poderão ser analisados em outro programa e os
relatórios desejados poderão ser gerados. Nesta pesquisa, utilizamos esta funcionalidade
de exportação para analisar a precisão e a cobertura do sistema separadamente.

4.8 Considerações Finais

Neste capítulo, foi apresentado o WhatMatter, o sistema proposto para extrair e visualizar
as características mencionadas em opiniões sobre serviço. Particularmente, foi detalhado
o processo de Extração de Características e seus passos, focando nos algoritmos e modelos
envolvidos.

Com o que foi aqui apresentado, podemos afirmar que o WhatMatter cumpre todos
os desafios propostos na Seção 4.1 para a Análise de Sentimentos em opiniões sobre
serviços em todas as tarefas, como sumarizado a seguir.

1. Identificação de opiniões

• Desafio: Obter e identificar as opiniões sobre serviços

• Solução: Um módulo do WhatMatter analisa páginas do E-bit[13] e realiza o
download das opiniões presentes nela.

2. Extração de características

• Desafio: Identificar automaticamente quais os aspectos ou características de
um serviço foram consideradas dentro de cada opinião

• Solução: O WhatMatter realiza 5 passos principais para a Extração de Carac-
terísticas: pré-processamento, identificação de substantivos mais freqüentes,
identificação dos substantivos relevantes, mapeamento de indicadores e re-
moção de substantivos não-relacionados.

3. Classificação de sentimentos

• Desafio: Identificar se aquela opinião é, de maneira geral, favorável ou
desfavorável a utilizar os serviços sob análise

• Solução: O WhatMatter utiliza a avaliação informada pelo usuário para inferir
a orientação da opinião
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4. Visualização e sumário

• Desafio: Apresentar de maneira intuitiva quais os aspectos considerados
para deixar um cliente satisfeito ou insatisfeito com um serviço ou empresa
específica, qual a freqüência com que cada um destes aspectos é mencionado
e se eles estão presentes em opiniões favoráveis ou desfavoráveis

• Solução: O WhatMatter apresenta gráficos e relatórios para facilitar a tomada
de decisão, com todas as informações necessárias

No próximo capítulo, apresentamos os experimentos e os detalhes de implementação
envolvidos na construção do sistema.
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5
Protótipo e Experimentos

Opinion has a significance proportional to the sources that sustain it.

—BENJAMIN CARDOZO

Neste capítulo, serão apresentados os principais detalhes técnicos envolvidos na
implementação do WhatMatter. Além disso, serão analisados os resultados alcançados
pelo protótipo e o corpus de testes utilizado.

5.1 Protótipo

Para validar as técnicas propostas, foi construído um sistema na linguagem Java, versão
1.6. Como ambiente de desenvolvimento foi utilizado o Eclipse versão Galileu e como
repositório de arquivos e controle de versão o SVN.

A metodologia de desenvolvimento adotada foi baseada em eXtreme Programming
(XP) [3] com bastante uso da técnica chamada de refactoring [14]. Ou seja, um esforço
relativamente pequeno foi empregado para a criação de uma primeira versão funcional do
sistema, em seguida, novas adições e melhorias foram acrescentadas incrementalmente e,
sempre que uma modificação estrutural era necessária, a parte do sistema afetada pela
modificação era re-projetada.

Outro conceito-chave de XP utilizado no desenvolvimento do protótipo foi o do
Desenvolvimento Orientado a Testes (Test Driven Development [4]). As principais fun-
cionalidades e algoritmos tiveram suas entradas e saídas especificadas antes da implemen-
tação, através da criação de testes automatizados. Sempre que uma nova funcionalidade
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era adicionada, todos os testes eram executados, garantindo que erros introduzidos no
sistema fossem detectados o mais breve possível. Utilizamos o jUnit [28] um framework
de testes unitários para Java, na implementação dos scripts de testes.

Como forma de armazenar as opiniões, as stopwords, a lista de indicadores e as
características inferidas pelo sistema, utilizamos arquivos simples de texto. Cada tipo de
elemento estava em um arquivo separado e quebras de linha serviam como delimitadores
entre elementos. Para acessar e modificar este conteúdo, foram implementados métodos
em cada uma das classes para serializá-las em formato textual e fazer o parsing dos
arquivos. Assim, o uso de um banco de dados ou algum mecanismo mais complexo de
persistência não foi necessário. Além disso, por não haver uma hierarquia com mais de 2
níveis nos dados, optamos por simplificar o parsing e não utilizamos XML.

Nas subseções seguintes, serão apresentados detalhes de implementação do protótipo
relacionadas com as tarefas de Análise de Sentimentos. Nenhum detalhe técnico relevante
pode ser destacado em relação a implementação da tarefa de Classificação de Sentimentos
no protótipo do WhatMatter.

5.1.1 Identificação de Opiniões

O módulo do Crawler, responsável pelo download das opiniões, foi implementado nesta
primeira versão do protótipo utilizando a API padrão de Java disponível nos pacotes
Java.oi e Java.net para realizar a comunicação utilizando o protocolo HTTP. O sistema
obtêm opiniões sobre lojas de e-commerce disponíveis no E-bit 1, acessando URLs que
seguem o seguinte padrão:

http://parceiro.buscape.com.br/empresa/opiniao_loja.asp?emp_id=

<numero_da_empresa>&tav=1&ord=3&ebit=0&pag=<numero_da_pagina>

Onde <numero da empresa> representa um identificador número único para cada loja
e <número da página> é um inteiro que começa em 1 e representa a página das opiniões,
onde cada página contém 10 opiniões. Em seguida, o HTML obtido é processado pelo
EbitParser, uma classe implementada em Java que utiliza operações sobre strings além
de expressões regulares para identificar as opiniões e salvar um arquivo texto no formato
detalhado na Seção 4.4.

1http://www.ebit.com.br/
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O mecanismo responsável pelo download também requer uma explicação mais detal-
hada. Uma abordagem simples seria realizar esta tarefa em série: uma a uma as páginas
de opiniões seriam acessadas para que seu conteúdo fosse interpretado e salvo. No
entanto, esta abordagem apresenta duas desvantagens:

1. O sistema desperdiça recursos de processamento enquanto está realizando o down-

load e desperdiça largura de banda enquanto está fazendo o processamento do
HTML obtido. O ideal seria interpretar um documento HTML a procura de opiniões
ao mesmo tempo em que o próximo documento está sendo obtido da Web.

2. O download de um documento por vez normalmente deixa boa parte da largura
de banda ociosa. [7] O ideal seria fazer o download de mais de um documento ao
mesmo tempo.

Assim, utilizamos o mecanismo de pool de threads [44] disponível na API de Java
(pacote java.util.concurrent) para realizar o download e processamento em paralelo das
páginas com opiniões. Além disso, a API realiza automaticamente o gerenciamento
do ciclo de vida das threads, evitando desperdício de recursos. Uma vez indicado o
número de threads que podem executar ao mesmo tempo, elas são criadas uma única vez
e reutilizadas para realizar o download dos demais documentos.

Este módulo foi executado em dezembro de 2009 e seus resultados salvos, não sendo
necessário utilizá-lo novamente.

5.1.2 Extração de Características

A implementação do WhatMatter, particularmente da tarefa de Extração de Caracterís-
ticas, seguiu alguns padrões de projeto bem utilizados em engenharia de software [15].
Esta prática promove reuso de técnicas bem sucedidas e bem documentadas, facilitando
o entendimento e a manutenção do software desenvolvido. Abaixo, apresentamos os
principais padrões de projeto utilizados, detalhando as justificativas e os componentes em
que foram utilizados. Por fim, apresentamos uma figura em UML de algumas classes do
nosso sistema, mostrando a aplicação dos padrões.

Adapter

Esse padrão implementa uma interface conhecida pelos seus clientes, mas provendo
acesso a uma instância de uma classe que não precisa ser conhecida. É usado para
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implementar a integração com o POS-tagger.

Neste trabalho, o TreeTagger [47] foi utilizado para realizar a identificação de Part-of-
Speech (POS) em português. No entanto, como dito no Capítulo 1, este trabalho busca ser
independente de idioma. Graças à utilização deste padrão e a nossa arquitetura modular,
o POS Tagger pode ser trocado facilmente.

Strategy

Este padrão serve para definir uma família de algoritmos, encapsula-los através de uma
interface e deixá-los intercambiáveis [15]. No sistema, utilizamos o Strategy para deixar
os quatro passos propostos da Extração de Características intercambiáveis, podendo
executar nossos testes em um ou mais deles.

Composite

Este padrão compõe objetos em estruturas de árvore para representar hierarquias de
todo e parte. Assim, deixa que clientes tratem objetos individuais e composições de
maneira uniforme[15]. Dentro do sistema, ele foi utilizado para agrupar os módulos de
Extração de Características de forma que pudessem ser executados isoladamente ou em
conjunto. No sistema, um objeto do tipo Step poderia ser composto por um único módulo
de extração (ExtractionModule) ou por diversos módulos (CompositeStep), de forma
transparente para quem o utilizava.

Facade

Este padrão provê uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um
subsistema[15]. No WhatMatter foi utilizado para fazer com que a camada de apre-
sentação do sistema conhecesse apenas um objeto, a fachada de Análise de Sentimentos
(SAFacade)

Singleton

Este padrão restringe a inicialização de determinados objetos dentro do sistema para uma
única instancia, minimizando problemas de concorrência e gerenciamento de estado da

53



5.1. PROTÓTIPO

aplicação. Particularmente, foi utilizado na fachada do sistema, garantindo que apenas
uma instância fosse criada.

Figura 5.1 UML das principais classes do WhatMatter

Fonte: Elaboração própria

5.1.3 Visualização e Sumário

Para apresentar os resultados, foi construída uma interface gráfica usando componentes
da API javax.swing. A figura 5.2 ilustra a tela principal do protótipo.
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Figura 5.2 Tela principal do WhatMatter

Fonte: Elaboração própria

A interface se divide nos seguintes componentes:

1. Menu: Presente na seção superior da tela, contém como principais funcionalidades
carregar opiniões de um arquivo em disco, realizar a extração automática de
características e exportar os resultados obtidos.

2. Filtros: Presente logo abaixo do menu, permite que o usuário filtre as opiniões car-
regadas por tipo de serviço (ie. Loja, Hotel, Oficina, etc) ou pela marca/empresa a
que a opinião se refere. O usuário ainda contém a opção de não filtrar, selecionando
a opção “Todos”. Ao mudar um dos filtros, os gráficos e estatísticas descritos a
seguir automaticamente se atualizam para considerar apenas a seleção feita pelo
usuário.

3. Distribuição das características: Apresentada na região superior esquerda da
tela, informa ao usuário as características mais relevantes e mencionadas. Esta
relevância é mostrada através de um gráfico de pizza com a percentagem de cada
característica no corpus de opiniões. O cálculo desta distribuição é feito através
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da divisão do número de opiniões que mencionam uma determinada característica
pelo total de opiniões consideradas. A figura 4.6 ilustra este gráfico isoladamente.

4. Distribuição total das orientações: Presente na região superior direita da tela,
informa ao usuário se existem mais opiniões positivas ou negativas. O cálculo desta
distribuição é feito através da divisão do número de opiniões que tem determinada
orientação pelo total de opiniões consideradas.

5. Distribuição das notas por característica: Apresentada na região inferior da tela,
mostra, para cada característica mencionada no conjunto de opiniões carregadas,
um gráfico de barras, onde cada barra representa o número de opiniões que men-
cionam a característica em determinada nota. Assim, este componente apresenta
um tamanho dinâmico, com a quantidade de gráficos apresentados equivalente a
quantidade de características distintas mencionadas. Considerando que o número
de características encontradas pode ser significativo, este componente foi imple-
mentado contendo uma barra de rolagem, para permitir que o usuário visualize
todo seu conteúdo. A figura 4.7 ilustra este gráfico isoladamente.

O JFreeChart [16] foi a biblioteca gráfica utilizada para desenhar os gráficos de barras
e de pizza apresentados pelo sistema. Ela é implementada em Java e contém objetos
e métodos para representar graficamente cada um dos tipos mais comuns de gráficos
presentes em relatórios.

5.2 Testes e resultados

Esta seção apresenta a metodologia e o corpus de teste utilizados para avaliação do
WhatMatter bem como os resultados alcançados pelo sistema nos experimentos realizados.

5.2.1 Metodologia e Corpus de Testes

Partindo de um conjunto de páginas disponíveis no E-bit [13] com avaliações de lojas de
e-commerce retiramos as tags HTML e armazenamos um conjunto de opiniões. Com isso
foram baixadas 2.200 opiniões de usuários sobre o serviço de 45 lojas de e-commerce em
dezembro de 2009.
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Cada uma destas opiniões foi salva em uma linha de um arquivo texto, que começa
com uma nota de 0 a 5, referente aos serviços da loja de um modo geral, sendo imedi-
atamente seguida por um texto escrito em português justificando e detalhando a opinião.
Nesta justificativa muitas vezes estavam presentes, explícitas ou implícitas, as caracterís-
ticas (prazo de entrega, qualidade da embalagem, etc) que foram relevantes para que o
usuário avaliasse, positiva ou negativamente, a loja em questão. Abaixo, apresentamos
um exemplo extraído deste corpus como forma de ilustrar o conteúdo deste arquivo:

“(4) Encontrei uma boa variedade do produto que estava procurando e
com preço bom. Se o produto tiver a qualidade esperada, recomendarei
a loja.”

Deste conjunto completo de 2.200 opiniões, por questões de tempo, 200 opiniões
foram escolhidas randomicamente e as características implícitas e explícitas presentes em
cada frase foram anotadas manualmente pelo pesquisador. Com isto, foi criado um outro
arquivo texto com 200 linhas. Na n-ésima linha deste novo arquivo estavam escritas as
características presentes na n-ésima opinião, separadas por virgula. As outras duas mil
opiniões foram utilizadas na construção do sistema.

O exemplo abaixo ilustra as características referentes à opinião mostrada acima.

“Variedade, Preço, Qualidade”

As 200 opiniões foram então utilizadas como entrada pelo protótipo desenvolvido
e as características extraídas pelo sistema foram comparadas com as definidas pelo
pesquisador, calculando-se a precisão e a cobertura obtidas em cada opinião.

Os apêndices A e B contêm o corpus com as 200 opiniões utilizadas e as características
esperadas.

5.2.2 Avaliação da Extração de Características

Avaliamos a extração de características proposta de acordo com as duas métricas utilizadas
na literatura de Análise de Sentimentos e Classificação de Texto: precisão e cobertura [18].
Também computamos a F-measure, uma métrica combinada que leva em consideração as
duas métricas, de acordo com a fórmula abaixo [26]:

F-measure =
(

2×Precisão×Cobertura
Precisão+Cobertura

) �
 �	5.1
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Não consideramos o custo computacional da nossa solução como relevante pois, na
maioria das aplicações de Análise de Sentimentos, a extração de características é uma
tarefa realizada off-line [25] e que não é repetida. Devido a isto, não apresentamos aqui
métricas mais precisas do custo computacional em função do número de opiniões a serem
processadas. No entanto, podemos afirmar que a performance do WhatMatter foi bastante
razoável, extraindo as características mencionadas em nosso corpus de 200 opiniões em
poucos segundos.

Como o protótipo foi construído com uma arquitetura modular, foi possível avaliar
individualmente a contribuição de cada passo do processo proposto. A avaliação começou
pela execução dos passos 1 e 2 em cada opinião do corpus. Calculamos o número de
acertos, de falsos positivos e de falsos negativos comparando as características extraídas
automaticamente com a lista de características definidas pelo pesquisador (o resultado
esperado). Depois que todas as opiniões foram processadas, computamos as métricas
obtidas pelo sistema conforme as fórmulas de precisão e coberturas apresentadas na
Seção 3.4 e anotamos este resultado.

Em seguida, os outros 3 passos também foram incrementalmente acrescentados. A
tabela sumariza a precisão, cobertura e F-measure média obtidas pelo sistema.

Tabela 5.1 Precisão, Cobertura e F-Measure do processo de Extração de Características

Passos utilizados Precisão Cobertura F-Measure
Passo 1+2 28.09% 24.91% 26.40%

Passos 1+2+3 29.12% 53.96% 37.83%

Passos 1+2+3+4 50.62% 92.08% 65.33%

Passos 1+2+3+4+5 77.24% 90.94% 83.54%

Os dois primeiros passos extraem apenas os 3% substantivos mais freqüentes do texto
e os utiliza como características. Claramente, este módulo não atingiu níveis aceitáveis
de precisão e cobertura, obtendo uma F-measure de 26,4%.

Em seguida, executamos o passo 3, que utiliza adjetivos para extrair mais característi-
cas (substantivos) do texto. Este passo aumentou significativamente a cobertura, tendo
um leve incremento na precisão e obtendo uma F-measure de 37.83%.

O próximo experimento incluiu o passo 4, o módulo para tratamento de indicadores
de características, com o objetivo de identificar as características que eram mencionadas
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implicitamente. Este módulo aumentou significativamente a cobertura e a precisão do
sistema, obtendo uma F-measure de 65.33%.

Por fim, notamos que, apesar do protótipo extrair a maioria das características rele-
vantes, uma quantidade significativa de substantivos irrelevantes ainda estava aparecendo
na lista de características. Para diminuir este problema, utilizamos o passo 5, que trabalha
com o PMI-IR para remover substantivos que não estejam relacionados ao domínio
escolhido. A palavra “loja” foi utilizada para realizar as buscas na Web, representando o
domínio do experimento. Este passo aumentou significativamente a precisão, com uma
pequena queda na cobertura. Ainda assim, o protótipo obteve sua melhor performance,
com F-measure de 83.54% , precisão acima de três quartos e cobertura acima de 90%.
Estes resultados foram considerados muito satisfatórios, levando em conta as dificuldades
de trabalhar com Análise de Sentimentos, particularmente no domínio de serviços.

A lista abaixo ilustra as características obtidas no conjunto de 200 opiniões em cada
um destes passos e a lista criada pelo pesquisador:

• Passo 1+2: Compra, Entrega, Loja, Preço, Produto;

• Passo 1+2+3: Atendimento, Compra, Dia, Entrega, Facilidade, Internet, Loja,
Prazo, Preço, Produto, Página, Qualidade, Segurança, Variedade;

• Passo 1+2+3+4: Atendimento, Compra, Dia, Embalagem, Entrega, Internet, Prazo,
Preço, Produto, Promoção, Qualidade, Segurança, Usabilidade, Variedade;

• Passo 1+2+3+4+5: Atendimento, Embalagem, Entrega, Prazo, Preço, Promoção,
Qualidade, Segurança, Usabilidade, Variedade;

• Esperada: Atendimento, Brindes, Embalagem, Entrega, Estoque, Frete, Prazo,
Preço, Promoção, Qualidade, Segurança, Troca, Usabilidade, Variedade.

Como podemos ver, a lista de características obtidas pelo sistema após os passos
propostos se mostrou bem próxima da lista esperada.

5.2.3 Análise Crítica do WhatMatter

Através de uma análise mais detalhada dos resultados obtidos, podemos identificar as
principais vantagens das técnicas utilizadas:
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• O uso do processo proposto para identificar as características mencionadas permite
identificar a maioria das características mencionadas.

• Os gráficos e relatórios disponibilizados permitem que usuários e gestores tenham
uma idéia clara das principais características mencionadas bem como vantagens
e desvantagens de se utilizar os serviços de determinada empresa, sumarizando a
análise de muitas opiniões. Representar estas mesmas informações com texto ao
invés de gráficos seria mais complexo.

• Por ter um algoritmo leve, sem necessidade de um conjunto de treinamento ou
de repetições, a Extração de Características do WhatMatter era executada em
poucos segundos. Assim, correções e ajustes no código-fonte do protótipo foram
identificadas e realizadas rapidamente durante a construção do mesmo.

Contudo, esta análise também permitiu a identificação das seguintes oportunidades
de melhoria na tarefa de Extração de Características realizada pelo protótipo:

• Erros de digitação ou abreviações comumente utilizadas na internet podem causar
falhas durante o pré-processamento, particularmente na saída do pos-tagger, e fazer
com que o sistema considere erroneamente algumas palavras como substantivos
ou até mesmo como características. O uso de técnicas para correção ortográfica,
principalmente de acentuação, e o tratamento das abreviações mais comuns, como
a substituição de “vc” por “você”, poderia minimizar estas falhas.

• O WhatMatter não extrai características que necessitem de uma compreensão
maior do contexto e da semântica das frases presentes em uma opinião. O trecho
“Comprar pela internet aparelhos eletrônicos é uma fria. Se fosse na loja já teria
a troca do aparelho”, mencionado em uma das opiniões do nosso corpus, ilustra
um exemplo desta limitação. Para entender que “troca” é uma das características
mencionadas, o sistema teria que inferir que a razão da compra ter sido insatisfatória
(“é uma fria”) está na demora da substituição do aparelho comprado (“já teria a
troca”). A necessidade de entender expressões idiomáticas, o contexto e a semântica
destas frases em conjunto, necessária para realizar a inferência desejada, ilustra as
limitações do sistema e também do estado-da-arte em Processamento de Linguagem
Natural (PLN).

• O protótipo não conseguiu identificar corretamente características que, apesar de
estarem explicitamente escritas na opinião, o usuário utilizou-se de dêiticos (isto,
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isso, aquele) quando eram mencionadas próximas a adjetivos. A este problema de
identificar a que os dêiticos se referem dá-se o nome de Resolução de Co-Referência
[49], um problema complexo e de difícil solução, tratado em algumas pesquisas e
aplicações de PLN.

• A lista de Indicadores de Características criada para esta versão do sistema e
mencionada na Seção 4.5.4 pode ser aprimorada. Nem todos os indicadores
encontrados nas opiniões foram previstos durante a construção do protótipo e
um pequeno conjunto das características mencionadas não foram corretamente
extraídas por falhas nesta lista. A criação automática da lista de indicadores através
de aprendizagem de máquina [48] ou da utilização de outras bases de dados como
o WordNet 2 para textos de língua inglesa pode melhorar a qualidade do sistema
desenvolvido e facilitar a sua manutenção e evolução.

Algumas extensões e modificações que visam melhorar o desempenho do protótipo e
resolver alguns pontos acima mencionados são indicadas na seção Seção 6.2.

5.3 Considerações Finais

Neste capítulo, apresentamos os padrões de projetos, APIs, bibliotecas e frameworks

utilizados na construção do WhatMatter. Também apresentamos os experimentos e
resultados obtidos pelo sistema, principalmente na etapa de Extração de Características.
De uma forma geral, pode-se dizer que os resultados foram bastante satisfatórios.

No próximo capítulo, sumarizamos as principais contribuições deste trabalho bem
como as dificuldades encontradas e sugestões de trabalhos futuros.

2http://wordnet.princeton.edu/
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6
Conclusões e Trabalhos Futuros

The recipe for perpetual ignorance is: be satisfied with your opinions

and content with your knowledge.

—ELBERT HUBBARD

Esta dissertação apresentou o WhatMatter, um sistema para extração e visualização
de características em opiniões sobre serviços.

De uma forma geral, uma das principais dificuldades encontradas neste e em outros
trabalhos de PLN que tentam aplicar suas técnicas em um corpus de texto escrito em
português é a notória falta de ferramentas linguísticas e bases de dados. Atualmente,
pesquisas de Análise de Sentimentos e Processamento de Linguagem Natural em inglês
se beneficiam do grande número de programas e recursos lingüísticos disponíveis como
thesaurus, taggers, parsers, ontologias e bases de dados como a WordNet. Infelizmente,
tais recursos não estão disponíveis para o pesquisador que queira realizar trabalhos em
outros idiomas. Assim, as técnicas que dependem destes recursos externos não podem
ser utilizadas.

O restante deste capítulo está estruturado da seguinte forma: na Seção 6.1 destacamos
as principais contribuições deste trabalho e na Seção 6.2 apontamos oportunidades futuras
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de pesquisa.

6.1 Resumo das Contribuições

Primeiramente, este trabalho fez um levantamento e uma revisão dos conceitos de Análise
de Sentimentos, clarificando definições e explicando os termos utilizados. Nas pesquisas
disponíveis, não encontramos nenhuma que reunisse todas as definições e as apresen-
tassem de maneira clara e com exemplos, como foi feito nesta dissertação.

A principal contribuição deste trabalho, no entanto, está no processo automatizado de
4 passos, proposto para a Extração de Características, e na construção do WhatMatter.
Este processo é independente de domínio e é baseado em métodos estatísticos e lingüís-
ticos. O protótipo do WhatMatter, por sua vez, validou o processo proposto e pode ser
utilizado para analisar opiniões e visualizar relatórios, permitindo o suporte a tomada de
decisão sobre serviços.

A implementação seguiu a arquitetura apresentada neste trabalho, e procurou manter
características desejáveis de qualidade de software, como modularidade, extensibilidade
e reusabilidade, de forma que futuras extensões possam ser feitas de forma simples.

Outra contribuição relevante foi a construção de um corpus de opiniões e característi-
cas em português, que pode ser utilizado para avaliação de outros sistemas de Extração de
Características voltados para esse idioma, apresentados nos Apêndices A e B e utilizados
para a avaliação do protótipo.

Por fim, pode-se ressaltar que os resultados alcançados pelo protótipo nos exper-
imentos realizados foram bastante satisfatórios, ainda que sejam indicadas algumas
possibilidades de melhorias.

6.2 Trabalhos Futuros

Este trabalho deixa espaço e oportunidades para trabalhos futuros na mesma linha de
pesquisa. A seguir são propostos alguns direcionamentos para melhorias e pesquisas
identificadas a partir desse estudo, muitas delas não implementadas por limitações de
tempo.

1. Investigar/propor técnicas para a identificação automática de Indicadores de Carac-
terísticas (adjetivos, verbos e advérbios) de uma maneira independente de domínio;
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6.2. TRABALHOS FUTUROS

2. Aplicar as técnicas descritas por Stoyanov e Cardie [49] para resolução de co-
referências com o objetivo de melhorar a Extração de Características;

3. Realizar um estudo aprofundado dos benefícios trazidos pelo WhatMatter a gestores
de empresas e clientes de serviços;

4. Realizar a tarefa de Classificação de Sentimentos a nível de característica, per-
mitindo classificar melhor opiniões com aspectos tanto positivos quanto negativos;

5. Criar um corpus com milhares de opiniões em português etiquetadas com as
características mencionadas, para permitir o uso de técnicas e modelos baseados
em aprendizagem de máquina;

6. Investigar/propor técnicas para a correção automática de texto, tratando as opiniões
com erros de digitação e uso de abreviações comuns na internet.

7. Utilizar e analisar o WhatMatter e o processo aqui descrito para Extração de
Características em um corpus diferente, cobrindo, por exemplo, opiniões sobre
outros tipos de serviços (hotéis, consultórios médicos, oficinais) e em diferentes
idiomas (e.g. Inglês e Espanhol);
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A
Corpus de Opiniões

A seguir são apresentadas as opiniões utilizadas para avaliação do WhatMatter.

1. "Preço, condições de pagamento, prazo de entrega, condições que o produto chegou.
Tudo em ordem!"

2. "Fiz minha primeira compra através do página e fui muito bem atendida tanto no
que diz respeito ao prazo de entrega, quanto a qualidade dos produtos. As frutas e
legumes vieram em perfeito estado! Já fiz nova compra, uma vez que fui tão bem
atendida.Recomendo! Alice"

3. "Indico. Muito confiável."

4. "A todos os consumidores deixo como sugestão página pela facilidade e segurança."

5. "PONTUALIDADE, PARABÉNS"

6. "imperdível facilidade e rapidez unca vistos ates"

7. "NADA A DECLARAR"

8. "Loja com variedades de produtos,preços e facilidade de navegação."

9. "Foi muito satisfatorio para mim a compra realizada pelo página da Saraiva. Acon-
selho a todos que coprem."

10. "parabéns"
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11. "ai pessoalllll podem comprar com segurança eu adorei o página e espero que vcs
gostem tmbm vlwwwww."

12. "Minhas filhas ficam loucas com a variedade de CDS. que tem nessa loja"

13. "MUITO BOA RECOMENDO"

14. "Quem não conhece a Colombo.com.br deveria passar a conhecer como eu fiz
fiquei curiosa no catálogo que estava na mesa do colega no trabalho e comecei a
folear a revista e para a minha surpresa achei super interessante e o mais importante
a qualidade dos produtos, preço e a facilidade de compra 12x.Abraços"

15. "fiz a compra no página da fast e recebi q estava pendente por nao autorizacao do
cartao de credito, mas a operadora o cartao informou q a compra foi aprovada, mas
foi impossivel contato com a loja 32323200 so a musiquinha e qdo o atendente
finalmente atendia deixava explicar o caso e derrubava a linha."

16. "Existe diversos produtos bons, com preços as vezes um pouco elevados."

17. "ok"

18. "Muito satiafeito com a agilidade desta loja, não tinha ninguem em casa para
receber e o entregador me ligou pedindo onde deveria entregar, muito bom ."

19. "Ótima empresa. Uma de minhas principais escolhas para compras. Facilidade,
preço, segurança. Além disso, a possibilidade de guardar vários endereços ajuda
bastante para quem quer dar presentes para outros e manter os endereços guardados,
ou mesmos vários endereços seus, quando está viajando. Pontualidade é outra
virtude desta Loja Online. Boa também na hora de devoluções."

20. "Grande variedade para todos os tamanhos e preços acessíveis"

21. "O página da loja está cada vez melhor. é muito bom termos as informações
necessárias com conteúdo leve em transito, página dinamico e conteúdo 100

22. "Acessei o página e o PREÇO não era o mesmo!!!No buscapé dizia que era 18,50
reais, ao conferir no página da empresa era 26,50. O livro que era o mais barato, na
verdade, acabou sendo o mais caro."

23. "realmente muito bom não precisa ter medo"

24. "Apreciei a faclidade da compra."
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25. "Eu gosto de comprar na FastShop porque é uma loja que dá um bom desconto
a vista, e isso pra mim faz muita diferenças, já que todos nós sabemos que to-
das as lojas tem juros embutidos, mas mentem com a finalidade de enganar os
consumidores."

26. "muito prático e objetivo e objetivo"

27. "BOA LOJA , SEMPRE MANDA INFORMATIVO DE PROMOÇÕES PELO
EMAIL, ESTOU SATISFEITISSIMA!"

28. "FACILIDADE PARA COMPRAR E PARA PAGAR"

29. "Adorei comprar na livraria saraiva, os preços são otimos e as promoções de fretes
maravilhosas, espero que a entrega tenha a mesma qualidade que os procedimentos
de compra, assim com certeza serei uma cliente feliz e fiel. Obriagada"

30. "Preços incomparáveis e grande facilidade na compra de livros universitários!"

31. "Saraiva é muito boa porém demora muito para entregar em cidades do inetrior"

32. "A entrega foi antes do prazo mencionado. Foi bom."

33. "Comprei um CD e correu, tudo certo , entrega nada , sem nenuma falha. Euma
boa escolha de compra pela internet."

34. "A entrega foi rápida e de otima qualidade, gosto muito dos serviços Saraiva,
recomendo!"

35. "muito bom"

36. "olá comprei uma impressora e nunca tive como agradecer hj tenho essa oportu-
nidade! so quero agradeçer pela compra e que chegou tudo em perfeita ordem.,
foi maravilhoso comprar pela internet e é de perfeita segurança e um tratamento
exclusivo. agradeço,"

37. "Comprar na Saraiva é sempre muito bom: ótimos preços, produtos excelentes e
entrega no prazo prometido."

38. "Foi entregue no ´razo mesmo, rapidez e conforto"

39. "Encontrei facilidade na procura dos itens e as compras são realizadas rapidamente,
sem muita dificuldade."
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40. "concluimos a compra, porém não entregaram, quando reclamamos eles não encon-
traram o pedido. informamos o nr do pedido fornecido quando da conclusão do
mesmo passado pelo próprio shoptime, e eles nos informaram que teriamos que
fazer novo pedido porém os preços já eram mais caros."

41. "A pontualidade da entrega e a pagina personalizada são os diferenciais da empresa.
O histórico de suas consultas também me agradaram"

42. "Encontrei uma boa variedade do produto que estava procurando e com preço bom.
Se o produto tiver a qualidade esperada, recomendarei a loja."

43. "sempre que comprei no submarino, o produto foi entregue em perfeitas condições.
Mesmo morando no interior do Rio Grande do Sul, os produtos chegam antes do
prazo determinado pelo página."

44. "COMPREM NO EXTRA POIS VOCÊ IRÁ ECONOMIZAR MUITO...NO EX-
TRA NÃO TEM CRISE...OS PREÇOS SÃO ÓTIMOS.... MUITO BOM...MESMO..."

45. "Site organizado e de busca fácil, valeu a pena."

46. "Gosto de saber exatamente o que compro, as informações foram satisfatórias"

47. "Pernambucanas,venha conferir os melhores preços e condiçoes de pagamentos
facilitados....eu vipáginai conferi e comprei venha você também....."

48. "muito bom"

49. "***"

50. "Loja fácil de comprar, com bom atendimento, segura e confiável."

51. "Adoro comprar nest loja, facil de comprar e rápidp para entregar."

52. "Grande variedades de DVDs antigos."

53. "gostei muito do página trouxe agilidade e facilidade nas minhas compras on-line.
Parabéns!!"

54. "Empresa pontualissíma e com preços muito competitivos!"
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55. "Ainda não recebí o produto mesmo sendo informado que receberia no máximo
até hoje, mas de certo modo eu entendo pois hoje é feriado, então vou aguardar até
amanhã, se não receber até amanhã, realmente ficarei chateado, nos outros quisitos
não posso opinar ainda, pois não recebí os produtos que comprei. Recebendo aí
sim poderei opinar, espero que sejam comentários positivos."

56. "ÉSHOW"

57. "A entrega cumpriu o prazo, o que para a internet é raro."

58. "comprei através do e-bit e recebi nos prazos determinado em perfeito estado"

59. "quero comprar o dvd"

60. "Excelente empresa."

61. "Vale a pena o setor de livros."

62. "foi sempre muito satisfatória a compra nesse página. Promoções excelentes e
entrega pontual."

63. "Sempre compro na Saraiva. Nem me dou ao trabalho de pesquisar por aí, pois sei
que é o mais barato!"

64. "Essa loja se preocupa em manter seus clientes sempre comprando, espero que o
prazo de entrega seja obedecido dessa vez!"

65. "sem comentarios"

66. "É simplesmente maravilhoso comprar nesse página, porque tem todas as facili-
dades que procuramos, além de um preço excelente."

67. "Empresa séria."

68. "idem"

69. "eu uso como base pra qualquer compra a saraiva so compro em outro lugar se a
diferença de preço for grande pois no saraiva eu sei que posso confiar na entrega
rapida e certa. vem pro saraiva você tambem"

70. "Fui muito bem atendida. O produto que comprei chegou rápido, antes mesmo do
prazo esperado."
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71. "Fiz uma compra para dar de presente no página da Siciliano e infelizmente o prazo
de entrega (02 dias úteis)não foi cumprido. Hoje completa 05 dias úteis e ainda
não recebi a mercadoria."

72. "excelente loja!"

73. "efetuei a compra no dia 29/03 e até agora dia 03/04/2006 nada ... me disseram
que eu receberia até a data de hj até as 18:00 e nada !!!! cade o meu desktop
1000!?!?!?!?!? Demorô"

74. "encontrei um produto de excelente qualidade, marca conceituada por um preço
excelente e ainda ganhei frete para entrega em 5 dias uteis!"

75. "Entrega dentro do prazo previsto, bom monitoramento de entrega do produto,
ótimas formas de pagamento."

76. "Achei muito facil comprar pelo página.É uma boa opção para quem não pode ou
não tem tempo para ir até lá"

77. "Entrega rápida e bons produtos"

78. "gostei da loja , a entrega é super rapida.os produtos vem bem embalados e ainda
tem a facilidade do parcelamento com cartao muito bom!!!"

79. "Já há algum tempo compro nesta loja, desta vez, o atendimento foi acima de
minha expectativa. Produto acondicionado de forma correta e entrega antes do
prometido."

80. "Infelizmente não tive sorte, pois recebi o produto quebrado, a loja informou que
não poderia trocar por um novo, e me orientou a levá-lo até a autorizada. Recebi o
produto a quase um mês e ainda não utilizei, pois está na autorizada, sem previsão
de entrega. Fiquei decepcionado com a entrega e a posição da loja,no sentido de
não trocar o produto."

81. "tudo muito bom"

82. "A facilidade e rapidez para efetuar a compra é ótima. Recomendo"

83. "E-bit, gosto bastante simples e objetivo. Adail J. Biondi"

84. "Facilidade, rapideis para navegar e preço bom."
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85. "Hoje, que tempo é dinheiro, a economia de comprar pela internet é multiplicada
por dez."

86. "ihuuoeuir´0i8"

87. "A livrariasaraiva.com é um lugar seguro para pesquisar e comprar. A entrega
também é bastante razoável."

88. "OLÁ. ESTÁ É MINHA PRIMEIRA COMPRA COM A SACKS. ACHEI NOTA
10!"

89. "A COMPRA QUE EFETUEI SÓ DEIXOU A DESEJAR PELO PRAZO DE
ENTREGA, O PRAZO DE ENTREGA ERA DE 2 DIAS UTEIS E DEMOROU
UNS 15 DIAS PRA CHEGAR."

90. "Eu gostei muito deste página, pois é fácil e rápido pra se comprar, ele te leva
diretamente as janelas pra efetivar as compras não fica te enrolando como muitos
páginas tentan fazer pra vc comprar cada vez mais e ficar inasatisfeito depois com
suas aquisições"

91. "Sempre faço compras pelo Submarino e a cada compra fico mais impressionada
com o profissionalismo deles, desde os produtos, os preços, as formas de pagamento
e a entrega, tudo é perfeito. Parabéns mais uma vez para a Submarino."

92. "Bom atendimento, facilidade para encontrar o produto desejado, preços e entrega
satisfatória"

93. "pouca variedade de produtos"

94. "Facilidade de encontrar midias tipo LIGHTSCRIBE"

95. "Gostei . Achei facil o que procurava .Mas o preço poderia ser melhor."

96. "ótimo produtos e preços tb. só aconselho ser mais práticos no cadastro. código de
confirmação meio confuso, as x trava... mais nada demais...."

97. "Facilidade para comprar e segurança"

98. "Melhorar o página, nao consegui pagar usando o cartão visa."

99. "Prometeram a entrega em 4 dias, recebi em 2, éo tipo de surpresa que todo
consumidor adora ..."
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100. "Pode comprar na Sacks, recomendo!"

101. "ESSA É UMA LOJA CREDENCIADA PODE CONFIAR E CONFERIR OS
PRODUTOS (EU RECOMENDO)"

102. "A Saraiva relmente cumpre com os prazos."

103. "Muito bom em tudo da compra a entrega"

104. "Pedi o cancelamento do pedido de número 17828005 por não ter sido entregue no
prazo. Na hora do almoço do mesmo dia que solicitei o cancelamento, apareceu
uma pessoa da transportadora, muito mal educada, querendo efetuar a entrega
mesmo assim e destratou minha secretária quando ela disse que eu não estava em
casa. A entregadora, por fim, recusou-se a entregar o produto à minha secretária. E
quando minha secretária disse para que ela passasse depois para fazer a entrega, a
entregadora começou a destratá-la e disse que seria "complicado voltar aqui porque
ela tinha mais o que fazer", embora eu more no centro de minha cidade. Ao entrar
em contato com o Submarino, disseram que somente após a chegada do produto
de volta ao estoque deles é que providenciariam o estorno da compra, embora não
sejamos nós, consumidores, os responsáveis pela contratação da transportadora. Se
a transportadora confirmou que não fez a entrega, por que o estorno não é imediato?
E se a transportadora extraviar ou estragar a mercadoria? Até hoje, 21/10, não fui
ressarcido. O pedido foi feito em 7/10 para entrega até 14/10. Tenho 3 anos de
compras lá, mas desde que resolveram contratar uma tal de "Total Express"que a
coisa não anda bem, já é o segundo pedido que atrasa. Na época dos Correios, tudo
era diferente, mas agora estão economizando no atendimento, e aí...."

105. "Comprar na Saraiva, sempre foi minha opção pela confiança que tenho na loja,
respeitam o prazo de entrega, recebo minhas encomendas em perfeito estado, muito
bem embaladas, nunca tive problemas em cada compra que fiz."

106. "No dia 26 de janeiro efetuei uma compra no página do Shoptime do Dvd Psicose
(1960) dirigido por Alfred Hitchcock, embora a capa estivesse trocada, já que apare-
cia o encarte de Psicose (1998) de Gus Van Sant. Todas as outras informações como
diretor, elenco, ano de produção e sinopse indicavam que eu estava comprando a
primeira versão do filme dirigida por Hitchcock. O preço do Dvd custava R$ 17,90.
Quando efetuei minha compra pelo cartão de crédito, recebi em minha casa, no
dia 31 de janeiro, o filme Psicose (1998) de Gus Van Sant. Liguei imediatamente
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para o Shoptime para pedir a troca do produto. Eles me informaram que tinha sido
um erro no página, que eles confundiram as fichas técnicas do filme, mas que não
podiam trocar o produto pois o filme que eu queria, na verdade custava 19,90, que
o procedimento a seguir seria devolver o filme errado e comprar novamente o certo.
Ora que culpa eu tenho se o página estava errado? Comprei Psicose (1960) dirigido
por Alfred Hitchcock pelo valor de 17,90 e teria ou não direito de recebê-lo por esse
valor? Como o Shoptime não se dá ao trabalho de segurar um cliente, corrigindo o
erro que ele cometeram, apenas por causa de 2 reais?! Por fim tive que pagar pouco
mais de 5 reais no correio para enviar o filme de volta, e se quisesse receber esse
valor teria que enviar um fax para o Rio de Janeiro, ou seja pagar um interurbano.
O primeiro fax que enviei chegou apagado me pediram para que eu enviasse outro,
dessa maneira, preferi abri"

107. "Já comprei várias vezes nessa loja. Sempre recebi os produtos conforme anunci-
ado."

108. "É realmente um lugar muito bom para comprar, os preços são melhores que nas
lojas, entrega no prazo estabelecido e seguro."

109. "eu adorei comprar com vocês, tem muitas ofetas imperdiveis, facilidade na hora
da compra e muitas ofertas.sempre vou comprar com vocês."

110. "É muito facil comprar um página seguro e muito pratico!"

111. "Gosto muito de comprar na Fastshop porque ela é muito clara sobre a taxa de juros
praticada."

112. "comprei baseado no brinde que recebi devido a qualidade"

113. "SIM."

114. "O página da loja não informa a taxa de juros e nem diz que os parcelamentos são
com juros, é normal a loja colocar a quantidade de parcelas e o total, o que eu acho
que pode levar o consumidor a errar no momento da compra. Eu inclusive só fui
perceber que a compra foi realizada com juros após o fechamento no cartão de
crédito, o que eu considerei uma armadilha ao consumidor, uma forma de ludibriar
o mesmo o que pode ser contestado perante o código do consumidor. Eu inclusive
pretendo denunciar a órgão competentes para que o página seja arrumado e fique
claro para o consumidor."
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115. "a entrega dos produtos da saraiva sempre acontece no prazo dado pelo página"

116. "foi fácil comprar e recebido com rápidez e segurança"

117. "O frete gratis esta muito bom!"

118. "Esta loja entrega rápido e bem embalado!"

119. "Recomendo sempre que comprei encontrei uma otima relação de custo beneficio,
além da variedade de produtos e facilidade de navegação"

120. "Gosto da Saraiva. Fui bem atendida na minha primeira compra e agora estou
comprando novamente."

121. "Muito fácil! Recomendo que todos utilizem os serviços deste página!"

122. "comprem aqui"

123. "Esta lojá é excelnte para compras via internet. Os produtos chegam no horário
previsto e com qualidade."

124. "só compre onde vc sinta seguro, páginas de grandes empresas/nomes, pesquise
sempre antes de finalizar suas compras"

125. "Entrega rapida, dentro do prazo, pagamento muito bom, mercadora excelente,
atendimento otimo, exposicao da mercadora muito bom"

126. "boa loja, bom preço, o problema q pra comprar em + de 3 parcelas já fica mais
caro que as concorrentes,"

127. "Fácil navegação, agilidade para efetuar a compra, mas no aguardo no cumprimento
de entrega no prazo.Mas até agora tudo bem."

128. "Muito bom realizar uma compra com a Loja Abril. Recomendo."

129. "maravilhoza"

130. "Estou satisfeito"

131. "Estou chocada em ter encontrado o perfume que tanto queria! Me disseram em
todos os free shops que este perfume não esta mais sendo fabricado, e é o meu
preferido... adivinha? Achei aqui no página e garanti 2!!!"
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132. "Idem"

133. "FIQUE SATISFEITO COM O PRAZO DE ENTREGA TER SIDO MENOR QUE
O ESPERADO, ALEM DE UM ATENDIMENTO MUITO BOM QUANDO DA
COMPRA NO SITE. SIMPLES, EFICIENTE, RAPIDO E SEGURO."

134. "facil e muito legal"

135. "gostei da clareza e veracidade da compra"

136. "Só tenho a elogiar a Saraiva e repito o porquê: frete grátis, parcelamento excelente,
desconto com cartão SARAIVA, página seguro, melhor preço, entrega no prazo."

137. "Gostei muuto de comprar via internet, pois tive ua facilidade muito grande ao
comprar e o prazo de entrega foi realmente cumprido. estou satisfeita."

138. "Saraiva é uma marca que dispensa apresentação, agora pela internet ficou melhor
ainda."

139. "Caros consumidores! Antes de fechar uma compra, não se esqueça de olhar na
Saraiva!"

140. "rapidez na entrega"

141. "ESPERO QUE A POLITICA DE PRVACIDADE REALIZADA POR SITES
SEJAM SEGUROS 100

142. "Muito fácil de comprar"

143. "Pela 2a. vez faço uma compra na Sack’s e gostei: rapidez na entrega e cuidado
na embalagem. Os produtos fizeram jus a descrição no página.Continuarei com-
prando."

144. "Ágil e eficiente, entregou o produto na data combinada. Produto chegou muito
bem embalado e com toda a segurança."

145. "rapidissima"

146. "Recomendo a loja pelos preços, prazo de entrega e facilidade no atendimento e
pagamento."

147. "se precisarem de uma loja, não só com preço baixo mas com um excelente
atendimento, não percam tempo, vá direto à Saraiva."
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148. "Facilidade de comprar e bons preços e tb seriedade e eficiência na entrega"

149. "Produto perfeito com entrega antes do combinado e disparado melhor preço em
microondas. Este é o segundo microonda que comprei nesta loja."

150. "pelo menos por preço eu nao achei igual, etambem por nao precisar pagar o frete
na minha compra"

151. "muito satisteita com a facilidade de encontrar os produtos,organizaçao e preço
tudo de bom"

152. "Saraiva.com.br, excelente loja p/ compras de vários produtos, pq. tem preço e
prazo excelentes."

153. "gostei"

154. "Oferece a oportunidade de pagar com boleto bancário, a entrega é rápida e con-
fiável, os produtos são de ótima qualidade, e sempre tem boas promoções."

155. "Os preços desta loja, comparado às outras lojas, são bem melhores. Eles também
possuem uma variedade de produtos."

156. "aloja aditora abril é melhor par comprar que a outra"

157. "não recomendo, não possui 0800, sistema de troca é ineficiente, atendentes de-
spreparados, utilize somente se o preço for muito bom, caso contrário, prefira
páginas, mais confiáveis, e caso fechar, receba o produto pessoalmente"

158. "O preço e as condições de pagto estavam melhores que outras lojas. Facilidade e
rapidez na compra."

159. "Gostei da forma organizada do página. Prazo de entrega satisfatório. Disponibili-
dade imediata do produto. Parcelamento."

160. "Recomendo a todos!"

161. "Parabéns"

162. "Além dos produtos serem bons, existe rapidez no processamento da compra."
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163. "Já comprei diversas vezes nesta loja on-line. Nunca tive problemas. Os produtos
sempre chegaram em boas condições e com a nota fiscal embutida. Sempre que
preciso fazer compras pela internet ela é sempre uma das primeiras das quais
pesquiso preço."

164. "Parece-me que esta loja vende produtos que não possue em estoque. Adquiri 4
itens. Como está faltando 1 item, estão esperando encontrar esse item para efetuar a
entrega.Só que a fatura foi de imediato para a administradora do cartão de crédito."

165. "caros colegas, o atendimento é a alma do negócio por isso sempre adquiro os meus
produtos nesta loja. por mais que eles no momento não tem o produto desejado
pelo cliente, eles vão atrás e deixa o cliente satisfeito, mais uma vantagem de realizr
uma boa compra sem pensar em outras vantagens que nós clientes podemos nos
beneficiar.!!! Fatima Moraes Rio Branco Acre"

166. "Muito fácil e rápido de comprar, recebo a informação das promoções em meu
e-mail sempre. Muito Bom."

167. "Parabéns pela qualidade do serviço de compra e entrega"

168. "bons preços, otimas formas de pagto, facil navegação e página seguro"

169. "espero que continue assim sempre objetiva na indicaçaõ de seus produtos."

170. "As revistas da Esitora Abril, sao maravilhosas aconselho que todos que gostam de
ler, devem fazer parte desta familia , pois as variedades sao muitas, comodidade
em receber e pagar."

171. "Ótimo lugar para comprar, recomendo a todos."

172. "gostei dos preços!!"

173. "Recebi o produto adquirido em tempo mais do que satisfatório e os produtos foram
exatamente od que solicitei. CONTUDO A EMBALAGEM CHEGOU EM PÉS-
SIMO ESTADO E SEM PROTEÇÃO ADEQUADA AO PRODUTO COMPRADO
- MONITOR DE VÍDEO - QUE PODERIA TER SIDO DANIFICADO."

174. "Estou satisfeito com os serviços oferecidos pela Livraria Cultura. Espero que
vocês melhorem ainda mais!!"

175. "Compre nesta loja por 3 motivos ! Quantidade, Qualidadee novidade..."
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176. "Recomendo a todos que busquem produtos de qualidade e entrega no prazo."

177. "Vale a pena tentar conhecer os produtos de beleza Anna Pegova!!!"

178. "O melhor de tudo é que vc não sai de casa."

179. "Minha experiencia foi das piores possiveis. Comprei meu home teather em
23/11/05 e recebi com defeito. Tinha o direito da troca pelo codigo de defesa
do consumidor. Mas, ai que tudo começa, devido a dificuldade de contato para
reclamação, fui induzido a reparar o aparelho e devido a falta de peça, hoje dia
18/12/05 ainda estou com o aparelho na assist. tecnica. Me deram previsão da peça
para dia 23/12/05. Vamos ver. Resumo da opera, comprar pela internet aparelhos
eletronicos é uma fria. Se fosse na loja já teria a troca do aparelho. Meu e-mail:
valtp@terra.com.br , que contarei com mais detalhes desse impasse. PORTANTO
FUJAM DO SHOPING TIME , FUJAM DE COMPARAR ELETRONICOS PELA
INTERNET. Valter Sarmento"

180. "PARABÉNS A LOJA 2001, POR TEREM ENVIADO OS PRODUTOS A MINHA
RESIDÊNCIA NO MENOR PRAZO PSSÍVEL. TODO O MATERIAL FOI CON-
FERIDO, ESTÁ EM PERFEITO ESTADO, RECEBI FOLHETOS DE ANÚNCIOS
DE OUTROS PRODUTOS DA LOJA E GOSTEI MUITO DOS DVDS, ESTÃO
COM IMAGENS LIMPAS E DE ALTA RESOLUÇÃO DE VÍDEO E AÚDIO.
MUITO OBRIGADO POR TUDO ISSO! CONTINUEM COM ESTAS BOAS
QUALIDADES E E ALCANCE NOVOS CLIENTES."

181. "Pessoal.Vamos comprar aqui, pois os produtos são de qualidade, a loja é séria e
segura."

182. "è muito facil e confiavel..só elogios.."

183. "Grande variedade e bons preços"

184. "Bom dia, na verdade terei comentários a fazer, após receber os produtos, antes
fico na expectativa,"

185. "Vale a pena ,tudo muito certo !"

186. "comprei uma batedeira o prazo de entrega foi bom"

187. "Gostei de comprar no página da Fast Shop. Possui boa variedade de produtos e
boas ofertas."
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188. "Cuidado é uma loja, sem palavra e no mínimo injusta"

189. "Procurem não fazer pagamento a vista sem a ao menos estarem com o produto em
mãos."

190. "Recomendo. Agil, rapido, confiavel, seguro."

191. "Minha experincia foi ruim pois o pedido não fo i entregue no prazo , e na troca é
muito demorada."

192. "Foi a primeira compra que fiz na loja, infelizmente não fui atendida por falta do
produto. Fiquei insatisfeita pois criou uma perspectiva em adquirir o produto. Com
certeza continuarei pesquisando preço e qualidade na Saraiva. Só não gostaria que
isso acontecesse novamente."

193. "Já comprei duas vezes e realmente cumprem o que prometem quanto a entrega e
aos produtos, além de sempre envia amostras de outros produtos, isso realmente é
muito bom, estou muito satisfeita."

194. "Comprem com certeza estarão fazendo bons negócios alem da qualidade dos
produtos."

195. "Facilidade na escolha e na compra"

196. "Variedades e bons preços facilidade de encontrar o que se procura."

197. "A Saraiva é excelente e muito prática!"

198. "Eu nunca me decepcionei com as compras na Saraiva. Sou uma compradora fiel,
devido a forma que tratam seus clientes, mesmo de longe e a qualidade de seus
produtos. Sem contar nos cupons descontos que muito auxiliam nos academicos."

199. "A compra chegou , porem o vidro estava meio aberto e o perfume quase todo
emtornado."

200. "Os preço das Sackes são os melhores que já vi, e a entrega e super rapida também."
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B
Características Esperadas da Extração do

Corpus de Opiniões

A seguir são apresentadas as características definidas pelo pesquisador e esperadas como
saída da tarefa de Extração de Características. Estas características foram utilizadas
para avaliação do WhatMatter. A característica "Nenhuma"se refere ao conjunto vazio,
utilizada quando a opinião avaliada não menciona, implícita ou explicitamente, nenhuma
característica. A ordem e numeração utilizadas correspondem às opiniões do Apêndice
A.

1. "Prazo, Entrega, Preço, Embalagem"

2. "Atendimento, Prazo, Qualidade"

3. "Segurança"

4. "Usabilidade, Segurança"

5. "Prazo"

6. "Usabilidade"

7. "Nenhuma"

8. "Usabilidade, Preço"

9. "Usabilidade"

10. "Nenhuma"
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11. "Segurança, Usabilidade"

12. "Variedade"

13. "Nenhuma"

14. "Preço, Qualidade, Usabilidade"

15. "Atendimento"

16. "Preço"

17. "Nenhuma"

18. "Entrega"

19. "Usabilidade, Preço, Segurança, Prazo"

20. "Preço, Variedade"

21. "Usabilidade"

22. "Preço"

23. "Segurança"

24. "Usabilidade"

25. "Promoção"

26. "Usabilidade"

27. "Promoção"

28. "Usabilidade"

29. "Entrega, Preço, Promoção"

30. "Preço"

31. "Entrega"

32. "Entrega, Prazo"

33. "Entrega"
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34. "Entrega"

35. "Nenhuma"

36. "Segurança, Usabilidade, Entrega"

37. "Entrega, Prazo, Qualidade"

38. "Prazo"

39. "Usabilidade"

40. "Preço, Entrega"

41. "Entrega, Usabilidade"

42. "Preço, Qualidade, Variedade"

43. "Prazo, Entrega"

44. "Preço"

45. "Usabilidade"

46. "Usabilidade"

47. "Preço"

48. "Nenhuma"

49. "Nenhuma"

50. "Usabilidade, Segurança"

51. "Usabilidade, Entrega"

52. "Variedade"

53. "Usabilidade"

54. "Preço, Prazo"

55. "Prazo"

56. "Nenhuma"
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57. "Entrega, Prazo"

58. "Prazo"

59. "Nenhuma"

60. "Nenhuma"

61. "Nenhuma"

62. "Entrega, Promoção, Prazo"

63. "Preço"

64. "Entrega, Prazo"

65. "Nenhuma"

66. "Preço, Usabilidade"

67. "Nenhuma"

68. "Nenhuma"

69. "Entrega, Preço"

70. "Prazo"

71. "Entrega, Prazo"

72. "Nenhuma"

73. "Prazo"

74. "Entrega, Preço, Qualidade"

75. "Preço, Entrega, Prazo"

76. "Usabilidade"

77. "Entrega"

78. "Entrega, Embalagem, Usabilidade"

79. "Atendimento, Entrega, Embalagem"
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80. "Entrega, Troca"

81. "Nenhuma"

82. "Usabilidade"

83. "Usabilidade"

84. "Preço"

85. "Usabilidade"

86. "Nenhuma"

87. "Entrega, Segurança"

88. "Nenhuma"

89. "Entrega, Prazo"

90. "Usabilidade"

91. "Preço, Entrega"

92. "Entrega, Preço, Usabilidade"

93. "Variedade"

94. "Usabilidade"

95. "Preço"

96. "Preço"

97. "Segurança, Usabilidade"

98. "Usabilidade"

99. "Entrega"

100. "Nenhuma"

101. "Nenhuma"

102. "Prazo"
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103. "Entrega"

104. "Entrega, Prazo"

105. "Segurança, Prazo, Usabilidade"

106. "Preço, Usabilidade"

107. "Entrega"

108. "Entrega, Prazo, Preço"

109. "Usabilidade"

110. "Segurança, Usabilidade"

111. "Usabilidade"

112. "Qualidade"

113. "Nenhuma"

114. "Nenhuma"

115. "Entrega, Prazo"

116. "Segurança, Usabilidade"

117. "Frete"

118. "Entrega"

119. "Usabilidade, Variedade"

120. "Atendimento"

121. "Usabilidade"

122. "Nenhuma"

123. "Prazo"

124. "Segurança"

125. "Atendimento, Prazo, Entrega, Preço"
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126. "Preço, Usabilidade"

127. "Entrega, Usabilidade"

128. "Nenhuma"

129. "Nenhuma"

130. "Nenhuma"

131. "Nenhuma"

132. "Nenhuma"

133. "Atendimento, Segurança, Entrega, Prazo"

134. "Usabilidade"

135. "Usabilidade"

136. "Entrega, Promoção, Segurança, Prazo"

137. "Entrega, Prazo, Usabilidade"

138. "Nenhuma"

139. "Nenhuma"

140. "Entrega"

141. "Segurança"

142. "Usabilidade"

143. "Entrega, Embalagem"

144. "Entrega, Embalagem, Segurança"

145. "Nenhuma"

146. "Atendimento, Entrega, Prazo, Usabilidade"

147. "Preço, Atendimento"

148. "Entrega, Preço, Usabilidade"
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149. "Entrega, Preço"

150. "Preço, Frete"

151. "Preço, Usabilidade"

152. "Prazo, Preço"

153. "Nenhuma"

154. "Promoção, Entrega, Qualidade"

155. "Preço, Variedade"

156. "Usabilidade"

157. "Preço, Segurança, Atendimento"

158. "Preço, Usabilidade"

159. "Entrega, Prazo, Usabilidade"

160. "Nenhuma"

161. "Nenhuma"

162. "Prazo"

163. "Entrega"

164. "Estoque"

165. "Atendimento"

166. "Promoção, Usabilidade"

167. "Entrega"

168. "Segurança, Usabilidade"

169. "Nenhuma"

170. "Nenhuma"

171. "Nenhuma"
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172. "Preço"

173. "Embalagem"

174. "Nenhuma"

175. "Nenhuma"

176. "Entrega, Qualidade"

177. "Nenhuma"

178. "Nenhuma"

179. "Troca"

180. "Prazo"

181. "Qualidade, Segurança"

182. "Segurança"

183. "Preço, Variedade"

184. "Nenhuma"

185. "Nenhuma"

186. "Entrega, Prazo"

187. "Promoção, Variedade"

188. "Nenhuma"

189. "Entrega"

190. "Segurança"

191. "Prazo"

192. "Preço, Qualidade"

193. "Entrega, Amostra"

194. "Qualidade"
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195. "Usabilidade"

196. "Preço, Usabilidade, Variedade"

197. "Usabilidade"

198. "Promoção, Qualidade, Atendimento"

199. "Entrega"

200. "Entrega, Preço"
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