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Como coletar dados da web ?



• Web scraping

• APIs



O que é web scraping ?



Web scraping é o ato de capturar a informação 
disponível na internet e estruturá-la em um 

conjunto de dados de forma automática



Website (www.globo.com)



Código Fonte
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COMEQ criou um grupo para estudar o assunto em Abril de 2017: 

• Trabalho inicial de entender o que os países já estavam fazendo

• Maior parte dos trabalhos, de fato, em execução estavam relacionados a 
coleta de dados da web  

• Proposta de tema (maio de 2017)

Big Data – Coordenação de Metodologia e 
Qualidade



Objetivos Gerais: 

Propor um método alternativo de coleta de informações para o SNIPC, no 
qual o uso de fontes alternativas (por exemplo, sites de companhias aéreas 
e de supermercados) é feito através de técnicas de web scraping

Coleta de preços utilizando web scraping 
(2017)



Coleta de preços utilizando web scraping 
(2017)

• Reduzir custos e tempo no processo de coleta de preços para o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

• Mostrar a relevância da aplicação de fontes alternativas de informação 
para produção estatística.

• Desenvolver algoritmos para automatizar o processo de extração de 
dados sites selecionados.

Objetivos específicos: 



Projeto-Piloto 1: Coleta de preço de 
passagens aéreas

• Hoje o processo feito de forma manual (servidores fazem a busca em 
diferentes regiões do país)

• Processo custoso e existe o risco de não coletar todas as possíveis 
passagens.

Justificativa

Vantagens

• Praticamente elimina o processo manual de coleta

• Permite ampliar a abrangência geográfica (dados de várias cidades)

• Permite criar séries de variação com novos recortes temporais



Projeto-Piloto 1: Coleta de preço de 
passagens aéreas

• Função genérica em linguagem open source que coleta os preços de 
passagem aérea das mesmas empresas de aviação utilizadas no SNIPC

• Aplicação Web que permite calcular variações de preços por diferentes 
recortes (temporais e geográficos) 

Produtos



Projeto-Piloto 1: Coleta de preço de 
passagens aéreas

• Função genérica em R que coleta os preços de passagem aérea das 
mesmas empresas de aviação utilizadas no SNIPC – Finalizado e 
expandido para novas empresas aéreas não coletadas pelo SNIPC. 
Projeto ampliado ao Programa de Comparação Internacional.

• Aplicação Web que permite calcular variações de preços por diferentes 
recortes (temporais e geográficos) – Em andamento

Produtos



Estrutura de captura de informação:

• Dados não estruturados e carregados via JavaScript

• Necessário utilizar um automatizador do navegador (Selenium)

• R conectado ao Selenium faz o trabalho

• Funções também escritas em Python: Python conectado ao Selenium

• Produção em C# conectado ao Selenium



Exemplo R:



Exemplo Python:



Projeto-Piloto 1: Coleta de preço de 
passagens aéreas



Projeto-Piloto 1: Aplicação Web



Projeto-Piloto 1: Aplicação Web



Conclusões preliminares

• Redução drástica no tempo de coleta

• Aumento no número de informações obtidas

• Poucas diferenças nos valores coletados manualmente

• Controle e registro completo sobre o processo de coleta



Cesta fixa

Índices de preços ao consumidor são baseados em cesta fixa. Portanto,
os mesmo produtos devem ser comparados período a período.



Substituições de produtos

Um mesmo produto numa mesma loja deve ser coletado em períodos
subsequentes. Método modelo pareado

Mês: t – 1 t

O mercado é dinâmico e produtos podem entrar e sair de circulação.
Consequentemente, substituições são necessárias.

A substituição pode significar a inclusão de um produto com
características e qualidades diferentes. Mudança na utilidade.



Comparabilidade entre os produtos

A mudança de qualidade dos eletrodomésticos, por exemplo, impactam
na qualidade de vida dos consumidores.

Não podem/devem ter seus preços comparados de forma direta. Método
modelo pareado.



Comparabilidade entre os produtos

Suponhamos que a geladeira m não é mais encontrada no mercado e a
geladeira n é a substituta.

Viés! As geladeiras não são comparáveis porque possuem atributos
diferentes. Não estaríamos medindo variação pura de preços.



Atribuir valor aos atributos

Como medir a mudança na qualidade entre os produtos m e n já que
quase nunca dispomos do preço de cada atributo isoladamente para
torná-los comparáveis?

O mercado, em geral, não informa o valor de cada atributo.

Para isso, o manual internacional de índices de preços ao consumidor
recomendam os modelos hedônicos.

Modelos hedônicos:

1. Patching quando as substituições não são rotineiras.

2. Índices hedônicos quando as substituições são rotineiras. (ex: carros
usados)



Patching

Regressão múltipla entre os preços e as características (z) dos itens.

Através da regressão, é possível atribuir valor/variação de preço para
cada característica significativa z.

A partir do modelo, podemos imputar o preço estimado para o novo
produto n no mês anterior t + 2.



Patching

Dificuldades da aplicação desse método:

- Coletar informações sobre características dos produtos é custoso
porque exige mais do entrevistador e incomoda o respondente.

- Controle na garantia das informações de atributos.



Webscraping

Webscraping para coleta de características:

- Barato

- Controlável 

- Eficiente.

Não constitui acesso massivo às páginas e, assim, evita possíveis 
bloqueios.



Webscraping

Webscraping utilizando o R para coleta de preços e características para
geladeiras.

Exemplo de atributos para geladeira.



Webscraping

A coleta dessas informações por webscraping utilizando o software R
dura cerca de 1 minuto.

São coletados aproximadamente:

- 1900 preços

- 160 produtos

- 14 atributos

Regressão log-lin

Mínimos quadrados ordinários.



Patching - Resultados



Patching - Testes



Considerações finais e próximos passos

A adoção do patching utilizando webscraping é promissor.

Índices hedônicos ainda requerem mais estudos e aprofundamentos.

A técnica de webscraping também permite mapear produtos que estejam
perdendo/ganhando representatividade no mercado.
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