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Abstract. A avaliação de um item por parte de um licitador deverá ser
independente das suas próprias licitações.[1] Assim, um leilão aberto e de
preço em ascensão, como o caso do leilão inglês, potencia maior competi-
tividade exigindo estratégias de licitação que sejam fruto da intervenção
dos outros agentes. Este artigo explora a utilização de estratégias de lic-
itação com base no resultado de leilões passados, pesados com um valor
de prioridade, assegurando que o licitador eventualmente colmata a sua
demanda por um item.
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1 Implementação

A implementação da nossa simulação de leilão inglês assenta em JADE, uma
framework para a linguagem de programação Java que simpli�ca a implemen-
tação de sistemas multi-agente aquiescente com as especi�cações da FIPA.[3, 4]
Para a interface foi utilizada swing, uma biblioteca de GUI.

1.1 Protocolo comunicação

Como explicito na �gura 1, o leiloeiro regista o leilão no DF (Directory Facil-

itator) como um serviço, com type = �auction�. Os licitadores subscrevem ao
DF para obterem novos leilões ou alterações ao estado dos leilões ( e.g.: o leilão
acabar ). De seguida, de acordo com as suas demandas (itens que o licitador
procura no mercado) o licitador poderá ou não licitar num dos leilões presentes
no DF, dependendo das licitações dos seus concorrentes e do histórico de leilões
passados. Este processo será explicado em mais detalhe nas secções seguintes.

2 Estratégias de licitação

Foram implementadas duas estratégias de licitação que de�nem o comporta-
mento dos agentes licitadores: estratégia gulosa e estratégia paciente.



Fig. 1. Representação do protocolo de comunicação do sistema.

2.1 Estratégia gulosa

Os agentes que utilizam esta estratégia licitam nos itens que procuram no mer-
cado (para os quais têm demanda) sempre que possível, i.e. sempre que possuírem
dinheiro para o fazer.

2.2 Estratégia paciente

Esta estratégia assenta no conceito de prioridade. O agente paciente adapta-se
às tendências do mercado com recurso a um histórico de leilões passados.

Prioridade Cada demanda de um item está associada a uma prioridade, esta
prioridade é inicializada com o valor de �0� e vai aumentando à medida que o
agente perde um leilão desse item. Sempre que o agente ganha um leilão desse
item, a prioridade dessa demanda é decrementada.

Função de avaliação de itens A função heurística que determina o valor
abaixo do qual é aceitável que o agente paciente licite num dado item é baseada
na prioridade, mais especi�camente:

h(item) =
1

n

n∑
i=item(0)

item(i) ∗ (1 + t ∗ prioridade)

Onde t representa a tolerância, um modi�cador base que de�ne quanto, em per-
centagem do valor da média, deve a prioridade afectar a valorização do item.



E.g.: se a tolerância for de�nida a �0.1� o licitador aumenta �10%� sempre que
incrementa a prioridade, por outras palavras, o valor de tolerância de�ne o quão
�paciente� o agente vai ser. A função acima apresentada emula um comporta-
mento que se adapta às licitações dos concorrentes, abstendo-se quando o preço
está acima de um patamar aceitável de acordo com o histórico e licitando quando
o preço é aceitável, ou quando o agente perde leilões sistematicamente (não per-
mitindo a abstenção inde�nida do agente).

Fig. 2. Diagrama representativo do comportamento do agente paciente.

3 Resultados

3.1 Ambiente de teste

Foram executados testes com várias con�gurações, a totalidade das con�gurações
não será exposta aqui. O licitador paciente tem vantagem em todos os cenários.
Os dados para uma con�guração de um licitador guloso e dois licitadores pa-
cientes encontram-se no anexo A.

4 Análise dos dados

Do ponto de vista comportamental, os agentes com estratégia paciente aumen-
tam as licitações enquanto não ganharem, ou seja, enquanto o agente com es-



tratégia gulosa estiver sistematicamente a licitar. Quando o agente guloso deixar
de licitar, i.e.: quando não possuir fundos acima do preço de reserva (valor inicial
do item especi�cado pelo leiloeiro), os agentes com estratégia paciente alternam
entre si a preços mais próximos do preço de reserva. Os dados con�rmam o
esperado: quando dois agentes com total informação do sistema chegam a um
equilíbrio, estes revertem para o preço de reserva assim que possível. [2]

5 Conclusão

Foi desenvolvido um simulador de leilões ingleses com as valências de licitação
manual e por via de agentes com dois tipos de estratégia de licitação. A estraté-
gia de licitação paciente reage e�cazmente ao domínio de testes realizados. Em
termos de trabalho adicional que poderia ser executado, seria interessante explo-
rar estratégias de licitação que lidassem com o fenómeno de licitação no último
momento, muito comum nos leilões com intervenientes humanos.
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