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Abstract. This article describes a study and development of a chatbot that 
provides information through web services about a database of movies’ content, 
making possible approaching topics like the construction of chatbots and 
Service Oriented Architecture. 

Resumo. Este artigo descreve um estudo e construção de um chatbot que 
forneça informações através de web services acerca do conteúdo de uma base 
de dados sobre filmes. Este estudo possibilita a abordagem de temáticas como 
a construção de chatbots e a Arquitetura Orientada a Serviços. 

1. Introdução 

Já é de conhecimento de todos que entendem o potencial da tecnologia que ela auxilia 
cada vez mais em atividades complexas e que envolvem uma quantidade cada vez maior 
de dados das mais diversas fontes. A fala humana é uma das mais poderosas formas de 
comunicação que existem (ABDUL-KADER e WOODS, 2015) e com base nessa 
afirmação podemos associar com a importância de termos cada vez mais soluções 
desenvolvidas que se conectem com a comunicação natural humana.  

 Ao perceber-se que utilizar uma linguagem de uma programação para controlar 
um computador não necessariamente se adequa a proposta de uma comunicação mais 
natural de uma pessoa com um sistema, levantou-se a necessidade do surgimento de uma 
maneira mais simples de controlar computadores. Algo que vem se tornando comum e 
que resolve esse problema são os chatbots, programas de computador que buscam efetuar 
a simulação de um ser humano durante uma conversa com um usuário, fazendo com que 
essa pessoa, com uma linguagem mais natural, receba uma resposta contendo 
determinadas informações que foram requisitadas. Os chatbots são esperados para um 
futuro próximo se tornarem cada vez mais comuns e mais parecidos com um “humano 
virtual” (SHAIKH, 2016). 

 O processamento de linguagem natural é uma tecnologia que tem sido utilizada 
atualmente com o fim de transformar a interação humano-computador algo mais acessível 
e se dá a partir de um “agente” que tenha uma função de adquirir conhecimento e que 
tenha um entendimento da linguagem que os humanos utilizam, ainda que sejam 
ambíguas (RUSSEL e NORVIG, 1995). 

 Sobre a importância de Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) dentro da lista da 
motivação de implementar esta abordagem temos agilidade, flexibilidade, reuso, 
racionalização dos dados, integração e redução dos custos envolvidos em sistemas quando 



 

 

 

olhamos para o lado técnico e de negócios. SOA surgiu de um contexto onde para 
conseguir trabalhar com informações diversas, era necessário utilizar-se de diferentes 
terminais de processo e com a nova arquitetura, agilizou-se e condensou diversas tarefas 
representadas mais adequadamente nas estratégias e visões de negócio das empresas, 
desenhando disciplina e governança nos processos (ROSEN et al., 2008). 

 Torna-se então alvo de importância assuntos que buscam explicar como utilizar 
chatbots, já mencionados anteriormente como uma ferramenta que facilita a utilização de 
recursos computacionais de modo similar ao procedimento de uma conversação humana, 
em conjunto com web services, de modo a interpretar a necessidade do usuário de uma 
maneira mais natural e trazer por resultados análises e informações já prontas para o uso 
do usuário final. 

 Dado esse cenário decidiu-se desenvolver um projeto de pesquisa que teve como 
objetivo construir um chatbot que forneça informações acerca do conteúdo de uma base 
de dados sobre filmes. 

 Com a pesquisa, busca-se adquirir conhecimentos acerca de métodos para 
construção de chatbots, a integração dos mesmos com um web service e processamento 
de linguagem natural. Pretende-se que os resultados dessa pesquisa gerem subsídios aos 
interessados pelo tema. 

2. Aspectos Metodológicos 

Pode-se considerar que essa pesquisa de caráter aplicado teve caráter exploratório. 
Entende-se por pesquisa aplicada aquela que possui uma necessidade de gerar 
conhecimento para que os seus resultados sejam aplicados com a intenção de que 
contribuam com a resolução de algum problema real (BARROS e LEHFELD, 2000). Já 
a pesquisa de caráter exploratório, é aquela que busca o conhecimento acerca de 
características de um fenômeno com a intenção de explicar suas causas e consequências 
(RICHARDSON, 1989). 

 A pesquisa iniciou-se com uma revisão da bibliografia disponível, destacando-se 
os trabalhos de Abdul-Kader e Woods (2015), Patil et al. (2017), Rosen et al. (2008) e 
Shaikh et al. (2016). O passo seguinte foi o início da configuração do chatbot, a 
determinação da base de dados sobre a qual o chatbot operará, a integração com os web 
services, os testes e a implementação do produto final.  

3. Desenvolvimento 

Passamos então a relatar os passos dados para realização deste trabalho. 

3.1. Revisão Bibliográfica 

Essa pesquisa baseou-se fortemente nas obras de Abdul-Kader e Woods (2015), Patil et 
al. (2017), Rosen et al. (2008) e Shaikh et al. (2016), uma vez que esta pesquisa abrange 
assuntos relacionados a tais tópicos. 

 Sobre chatbots, Patil et al. (2017) afirmam que chatbot é uma ferramenta que 
interage com o usuário de forma semelhante a uma conversa entre pessoas de forma 
textual ou auditiva usando de métodos de inteligência artificial podendo até chamar de 
um assistente pessoal digital. A popularidade dos aplicativos de mensagens sugere que as 
pessoas irão facilmente fazer uso do chatbot, que, basicamente requer uma interface ou 



 

 

 

uma janela de conversa. Tais chatbots, ainda de acordo com os autores, podem ser 
desenvolvidos com propósitos de entretenimento ou negócios e dependendo do jeito em 
que os chatbots são desenvolvidos, podemos categorizá-los em chatbots baseados em 
comandos que são programados manualmente e configurados com a ajuda dos usuários e 
os smart bots que dependem de uma inteligência artificial, utilizada para prever as 
respostas baseadas no contexto e mensagens anteriores, para interagir com os usuários. 

 Shaikh et al. (2016) dizem que os chatbots se tornaram comuns na vida cotidiana 
a partir do momento que a proposta de um sistema que simulasse a linguagem falada dos 
seres humanos apareceu. Esses sistemas possuem a intenção de responder a quaisquer 
declarações de usuários no método natural, e para atender aos requisitos, é necessário a 
utilização de várias entradas do usuário. Além disso, para atrair o desejo daqueles que 
farão uso do sistema, os chatbots devem buscar agir como humanos.  

 Shaikh et al. (2016) ainda afirmam que alguns dos chatbots mais conhecidos 
foram sistemas baseados em regras, que buscam frases de exemplo ao aplicar uma técnica 
de correspondência de padrões. Em outras palavras, procura em sua fonte de dados 
previamente gerada uma frase que se adeque ao que foi falado pelo usuário e o responde 
em sequência. 

 Abdul-Kader e Woods (2015) afirmam que chatbots são programas de 
computadores que imitam uma conversa inteligente, na qual a entrada é um texto em 
linguagem natural e a aplicação deve entregar uma resposta que é a melhor resposta 
inteligente para uma sentença inserida, podendo ser escrita ou falada. Esse é um ciclo que 
se repete enquanto a conversa continua. 

 Sobre SOA, no livro de Rosen et al. (2008), é mencionado o histórico desta 
abordagem que surgiu de um contexto de muita descentralização na utilização de 
diferentes sistemas dentro de uma empresa para tratar de um mesmo tipo de informação. 
Após a adoção do SOA em seus processos, as companhias passaram de uma fase de 
desconhecimento de tecnologia para conhecimento e aplicação de uma visão arquitetural 
das aplicações. A associação desses conhecimentos com os modelos de negócio de cada 
empresa foi fomentando ao longo do tempo, o necessário para uma revolução dos 
serviços. Serviços de sistemas antigos foram sendo reaproveitados, novas especificações 
foram sendo passadas para os provedores de serviços novos e a grande promessa de 
agilidade, flexibilidade, reuso, racionalização do dado, integração e redução dos custos 
foi se tornando cada vez mais próxima da realidade. 

 Rosen et al. (2008) explica mais a fundo a estrutura do SOA, que é baseada em 
web services, prometendo simplificar a integração entre aplicações já existentes e os 
dados que nelas existem e processam. SOA provê a conectividade universal entre os 
existentes sistemas e informações para não somente conectar aplicações individuais, mas 
para prover serviços para outras aplicações dentro de uma empresa. 

3.2. Apresentando chatbots 

Todo e qualquer chatbot abraça um conceito de tornar a execução de um serviço mais 
fácil ou de maneira mais natural utilizando a comunicação humana como sua forma de 
operar. Usualmente são construídos em cima de um contexto ou uma necessidade e no 
exemplo que foi construído para essa pesquisa, o contexto é o universo de informações 
acerca de filmes indo desde títulos, datas de lançamento, atores até avaliações recebidas 
para cada um. 



 

 

 

 A estrutura que o IBM Watson Assistant fornece para a construção do chatbot é 
composta pelo diálogo, que de acordo com IBM Cloud Docs (a), é a estruturação do fluxo 
de uma conversação na ferramenta, contendo as intenções do usuário, ou seja, o que o 
usuário diz, e suas tratativas (respostas).  

 Uma vez que é detectado o envio de uma mensagem por parte do usuário é 
estruturada a tratativa das intenções do usuário, que de acordo com IBM Cloud Docs (b), 
são são os propósitos ou objetivos relacionados à uma mensagem de um usuário, como 
responder a uma pergunta. Cada tipo de intenção é criada e gerenciada no menu de 
intenções da plataforma. Para configurar uma intenção é preciso cadastrar um novo tipo 
e em seguida acrescentar quais serão os termos utilizados pelo usuário que significam 
aquela intenção, por exemplo, no caso de uma intenção hipotética chamada “pedir 
sorvete”, dentro da sua configuração deverá ser cadastrada frases que remetem ao ato de 
solicitar um sorvete podendo ser alguns deles “gostaria de um sorvete”, “quero um 
sorvete” e “tem sorvete de creme?”, por exemplo. 

 A plataforma ao receber uma entrada relacionada, reconhece a intenção e é 
possível proceder com o que foi programado dentro do diálogo podendo ser sub diálogos, 
nós ou no caso do sistema criado para esta pesquisa, processar as variáveis de contexto 
do que foi solicitado pelo usuário e converter para que a aplicação principal execute uma 
pesquisa através da API The Movie Database. Receber qual intenção era relacionada ao 
contexto de filmes entre “quais filmes o diretor Z fez”, “qual o filme mais bem avaliado 
do ano Y” e “quais os filmes do ator X” são alguns dos exemplos de intenções que um 
chatbot como o deste trabalho poderia processar. 

 Além de trabalhar com a estrutura de diálogo e as intenções é possível trabalhar 
com entidades que dentro do IBM Watson Assistant, de acordo com IBM Cloud Docs (c), 
representam um substantivo, como um objeto ou um contexto de uma determinada ação 
(intenção), que o usuário pode ou não indicar para que seja possível refinar o 
processamento, o entendimento do contexto e a tomada de decisão que afetará no 
resultado do processo da execução do chatbot. São facilmente resumidas a substantivos, 
objetos ou contexto. Em um exemplo no contexto de “pedir sorvete”, uma entidade para 
ser trabalhada pode ser no caso o próprio sabor do sorvete. Palavras como “chocolate”, 
“morango” e “baunilha” são tidas pelo IBM Watson Assistant como complementos da 
intenção de pedir um sorvete por qualificarem ainda mais o que está relacionado ao 
sorvete que o usuário deseja. 

3.3. Processo de escolha das tecnologias a serem utilizadas 

As tecnologias foram escolhidas a partir de suas finalidades. A plataforma de 
desenvolvimento do assistente pessoal (chatbot) foi escolhida com base na facilidade de 
criação e manutenção do fluxo de conversa do chatbot, além da existência ou não de 
serviços de conexão com sistemas externos e bibliotecas para facilitarem esse tipo de 
situação. O IBM Watson Assistant foi a ferramenta escolhida para essa função, pois é 
uma ferramenta de rápido aprendizado e que já possui bibliotecas open source que 
facilitam a conexão com o chatbot. É evidente que numa situação de trabalho em uma 
organização, essas escolhas devem ser feitas de acordo com critérios mais formais, mais 
técnicos; dado o objetivo desse trabalho, essa escolha foi feita de acordo com os critérios 
acima mencionados.  



 

 

 

 A escolha da linguagem de programação foi baseada nas facilidades de 
desenvolvimento, levando em consideração o conhecimento prévio com a linguagem, e 
para este trabalho, a linguagem Java se mostrou a mais adequada. 

 A ferramenta de mensagem instantânea fez parte do desenvolvimento a partir da 
necessidade de uma ferramenta visual para a comunicação e interação com o usuário. 
Ainda que seja possível desenvolver uma interface utilizando alguma linguagem de 
programação, para o objetivo deste trabalho a escolha foi feita a partir da facilidade de 
conexão com o chatbot e com o sistema externo para a aquisição dos dados. A plataforma 
escolhida para isso foi o Slack, devido à sua rica API utilizada na construção da aplicação, 
conforme Slack API (2019). 

 Como o sistema proposto precisava se conectar à uma base de dados com 
informações de filmes optou-se por utilizar o serviço (API) do site The Movie DB, um 
site que é uma base de informações sobre filmes e séries. A escolha dessa ferramenta foi 
feita com a intenção de facilitar o desenvolvimento do sistema, considerando que não se 
faz necessária a criação e implantação de um banco de dados com informações sobre 
filmes. 

 A partir destas escolhas, foi iniciada uma pesquisa de bibliotecas open source que 
utilizam Java e que pudessem atuar como facilitadores no desenvolvimento da aplicação. 
Para a conexão do sistema Java com o Slack foi utilizada a biblioteca Slacklet, disponível 
em GitHub (a), e para agir como ponte entre o sistema Java e o IBM Watson Assistant 
foi utilizada a biblioteca Java library for Watson Assistant Service, disponível em GitHub 
(b). Já para facilitar a conexão com o The Movie DB, foi utilizada a biblioteca 
TheMovieDB API, disponível em GitHub (c). 

 Uma vez que o sistema estivesse funcional, por questões de performance, 
deveríamos implantar o mesmo em algum servidor que tivesse suporte a um arquivo 
executável Java. Para o caso específico do sistema de chatbot, foi definida a utilização de 
uma máquina virtual do tipo Windows Server 2012 na plataforma EC2 da Amazon Web 
Services - Amazon Web Services (2019) - uma ferramenta cloud que fornece uma 
capacidade de computação suficiente para este software além de ser redimensionável, o 
que propicia um baixo custo de implantação. 

 Para o gerenciamento de versões do código foi utilizado o GitHub, uma 
plataforma de controle de versão que possibilita o compartilhamento de códigos e suas 
diferentes versões de maneira privada ou pública. O código  desenvolvido no âmbito desta 
pesquisa está disponível em Oliveira e Moraes (2019).   

3.4. Apresentando a arquitetura orientada a serviços (SOA) 

SOA, ou estendendo e traduzindo a sigla, Arquitetura Orientada a Serviços, pode ser 
considerado, como um conceito, uma visão, que serve para auxiliar na estruturação dos 
sistemas para atender a serviços, conforme Erl (2009); Maurya S. e Mukherjee K. (2017), 
definem SOA como um conjunto ou um reservatório de serviços os quais podem se 
comunicar mutuamente e dentro desta comunicação está incluso a passagem de dados ou 
o gerenciamento de atividades. O ideal, de acordo com Erl (2009), é que os sistemas na 
visão dessa abordagem possam ser estratégicos, reutilizáveis, eficientes e suportem 
colaboração externa. 



 

 

 

 Construir um sistema orientado a serviços é permitir que em cada encapsulamento 
seja possível consumir este serviço no sentido de publicar, pesquisar e avaliar as 
informações relacionadas para que as necessidades do cliente possam ser cumpridas. 
Utilizando-se de um desenvolvimento voltado para reuso de outros serviços é possível 
construir essa interdependência entre os sistemas onde numa visão mais idealística, trás 
um estado de excelência na construção de aplicações voltadas para lógicas automatizadas 
de negócios em web services padronizados baseados nos padrões globais abertos de trocas 
de mensagens como o uso de SOAP, WSDL e XML por exemplo. 

3.5. Arquitetura e descrição do aplicativo 

Para seguir o objetivo deste trabalho, o chatbot deve conseguir se conectar a diferentes 
sistemas, possibilitando a aquisição de respostas de pelo menos duas fontes diferentes – 
no caso, as respostas do IBM Watson Assistant e os dados do The Movie DB – e 
possibilitar uma comunicação com o usuário através de uma interface do Slack. 

 

 
Figura 1. Representação da arquitetura do sistema e da interação dos serviços 

 Para possibilitar que todas essas ferramentas se comuniquem, foi feita a 
construção de uma aplicação principal que se conecta com o Slack, o IBM Watson 
Assistant e utiliza como base de dados o The Movie Database. 

 Esta aplicação feita em Java funciona então como uma ponte de comunicação 
entre os três pontos, como mostra a Figura 1 (elaborada pelos autores, assim como as 
demais figuras constantes deste texto). O código dessa aplicação gerou um arquivo Java 
executável que foi transferido e está sendo executado em uma máquina virtual Windows 
Server 2012, localizada na plataforma EC2 da Amazon Web Services.  

 Esse programa permanece em execução durante todo o tempo aguardando que 
uma mensagem seja enviada no chat do Slack. A partir do momento que é feita a detecção 
do envio da mensagem por parte do usuário, a aplicação envia o texto do usuário para o 
IBM Watson Assistant e o mesmo,  através do seu processamento cognitivo, interpreta a 



 

 

 

intenção do usuário, verificando em seu fluxo de diálogo o que fazer e devolve uma 
resposta adequada. 

 Caso o Watson devolva para o programa uma mensagem para a aplicação 
indicando que já possui as variáveis necessárias para que a seja feita uma pesquisa na 
base de dados, a aplicação Java efetua uma consulta no site The Movie Database através 
da API do site, que devolve uma resposta. 

 Essa resposta é tratada pela a aplicação Java, gerando um objeto que será 
apresentado com uma identidade visual diferente para cada tipo de pergunta, contendo 
sempre  as informações necessárias para responder à questão feita e um link para o site 
do The Movie Database. Esse objeto é enviado como uma mensagem http para o Slack e 
exibida na ferramenta do chat. 

 O contexto da mensagem do IBM Watson Assistant – um arquivo JSON que 
contém a jornada feita pelo usuário até adquirir a resposta para a sua pergunta e as 
variáveis geradas e adquiridas – é então resetado, possibilitando que novas questões sejam 
feitas pelo usuário. 

3.6. Processo de desenvolvimento do Chatbot 

O processo inicial do desenvolvimento do chatbot deve ser feito diretamente na 
plataforma do IBM Watson Assistant. Para acessá-la, faz-se necessário a criação de uma 
instância do IBM Watson Assistant, e com isso é possível ver algumas instruções básicas 
em passo a passo de como começar e o que deve ser feito em seguida, no caso, criar uma 
skill, que conceitualmente se resume ao conjunto de habilidades do Watson em relação a 
um domínio. O domínio utilizado é o de filmes, consequentemente, o nome foi este dado 
para a nova skill criada (Figura 2). 

 
Figura 2 – Tela de criação de skill de diálogo 

 A tela de diálogo é onde se encontra o principal fluxo do que acontecerá ao longo 
do chatbot (Figura 3). É interessante que seja inserido um diálogo voltado para saudações 
e boas-vindas sendo o primeiro diálogo a ser realizado quando o chatbot iniciar. Em 
relação a trazer para o usuário uma experiência de comunicação natural, é importante 



 

 

 

tratar casos de conversas gerais como por exemplo saudações e despedidas e acrescentar 
respostas que sejam interativas ou relevantes para a utilização do serviço. 

 Na Figura 3 já é possível identificar qual é o tipo de interface que existirá para o 
desenvolvimento de cada parte do diálogo e seus nós. Percebe-se que ao longo da 
execução do diálogo todos os blocos inseridos serão convocados pelo Watson durante 
uma conversa através de suas intenções configuradas. A estrutura básica de um dos nós é 
de uma simples condicional que resume uma relação de sequência para o diálogo. Em 
seguida é requisitado qual a intenção, dentro das intenções já cadastradas, será a utilizada 
neste momento da configuração do chatbot. Seguindo com as configurações, é 
necessário determinar qual será a resposta que o IBM Watson Assistant deve dar neste 
caso de acionamento e talvez colocar uma subsequente como pular para um determinado 
bloco de diálogo ou esperar a resposta do usuário com uma entrada de texto aberta. 

 
Figura 3 – Tela de construção e edição do diálogo 

 Ao verificar o que foi explicado acima dentro do contexto deste trabalho, foi 
criado o nó “Filmes mais populares”, em que seja possível tratar uma mensagem e 
devolver uma resposta para a uma pergunta de um usuário que queira abordar quais são 
os filmes mais populares da atualidade. É colocado como condição de acionamento o 
reconhecimento da intenção criada com o nome de #Specific_topTrendingMovies que 
tem definido como exemplos de usuários, frases como “melhores filmes do ano X” ou 
“filmes mais populares”. Esse conjunto de frases definem esta intenção que é reconhecida 
pelo IBM Watson Assistant durante uma conversa e aciona o nó de “Filmes mais 
populares”. 

 Todos os nós mais próximos da raiz, ou em níveis mais elevados são acessados 
pelas suas intenções e podendo ou não terem seus diálogos internos restritos a aquele 
contexto. Como no exemplo da Figura 3, podemos ao longo do diálogo falar dos melhores 
filmes, mas pular para falar dos filmes mais populares. Isto pode ser configurado próximo 
ao botão de customização do nó de diálogo. 

 Dentre os tipos de resposta que é possível configurar em um nó do diálogo, temos 
a possibilidade de retornar um texto, uma imagem ou um combo de opções a serem 
escolhidas. No caso ao utilizarmos de texto, criamos em seguida as possíveis variações 
de respostas que vão ajudar ou a responder ou a entender melhor o contexto e o que os 



 

 

 

usuários desejam falar sobre. No caso específico do chatbot para filmes, por ter a 
integração com outra API, foi necessário transformar as respostas em uma flag que é 
detectada pelo programa Java quando o IBM Watson Assistant retornar o processamento 
da mensagem que ele recebeu. 

 Após essa fase de desenvolvimento, é necessário efetuar a conexão entre o IBM 
Watson Assistant e o Slack. Para isso é necessário primeiramente de uma workspace, que 
será o local onde o usuário irá se conectar e interagir na plataforma de chat. Essa 
workspace pode ser criada de maneira gratuita na plataforma do Slack.  

 Com a workspace já criada, faz-se necessária a utilização de uma chave de 
conexão com o chat do Slack, que pode ser gerada através da criação de um bot que irá 
receber as mensagens que forem enviadas pela aplicação Java e irá exibir as mensagens 
no chat. É possível efetuar a criação do mesmo através da plataforma do Slack, na seção 
de gerenciamento de aplicativos. Com a chave gerada, é possível se conectar com o bot 
do Slack a partir da aplicação, utilizando como facilitador a biblioteca Slacklet, e uma 
vez que a autenticação for feita, o chat já poderá ser gerenciado através do código Java, e 
para esse fim também pode ser utilizada a mesma biblioteca. 

 Com o chat já funcional e conectado com a aplicação, as mensagens precisam ser 
avaliadas pelo IBM Watson Assistant, que irá processar o que foi escrito pelo usuário e 
definir a resposta à pergunta feita. A aplicação deve então enviar uma mensagem com o 
conteúdo do que foi recebido no chat para o IBM Watson Assistant através de uma 
conexão com o chatbot criado previamente utilizando o sistema de autenticação via API, 
que leva em conta as credenciais da workspace criada no console de gerenciamento de 
aplicativos da IBM. Com a conexão feita, a mensagem deve ser enviada, e caso a resposta 
do chatbot seja o indicador de que todas as variáveis necessárias para a consulta da 
pergunta feita foram satisfeitas, a aplicação irá formular uma consulta que será enviada 
para a API do The Movie Database. Esse gerenciamento de conexão e troca de mensagens 
entre a aplicação e o chatbot pode ser facilitado pela biblioteca Java library for Watson 
Assistant Service. 

 Com as conexões entre os sistemas já feitas, a última necessidade de 
desenvolvimento é adaptar o código Java e o chatbot para o objetivo principal a ser 
atingido. No caso deste trabalho, o código foi adaptado para gerar um chatbot que 
responde perguntas sobre filmes. 

 Para gerar respostas para essas perguntas, o sistema Java precisa efetuar a conexão 
com o The Movie Database, e para isso pode ser utilizada a biblioteca TheMovieDB API, 
que gera, através de métodos simples, as mensagens HTTP que serão enviadas para a 
API, efetua o envio e retorna uma resposta já tratada com o conteúdo procurado. Nessa 
fase do desenvolvimento também é necessária uma chave de autenticação, que pode ser 
adquirida ao criar uma conta na seção de desenvolvedor do site The Movie Database. 

3.7. Testes e apresentação de resultados 

Passamos a apresentar os resultados de alguns testes de utilização do aplicativo, 
especialmente no que se refere às telas contendo as perguntas feitas ao chatbot e as 
respostas dadas às mesmas. 

 O chatbot, no ponto de desenvolvimento em que ele se encontra atualmente, 
possui a capacidade de responder nove perguntas, que são relacionadas à filmes, diretores 



 

 

 

e atores. As perguntas que se encontram disponíveis podem ser consultadas através de 
um comando específico de ajuda, conforme mostrado na Figura 4. 

 
Figura 4. Execução do chatbot em um web browser 

 As perguntas possuem um padrão específico para serem respondidas, para que o 
chatbot entenda o que o usuário quer perguntar para o nosso sistema. Um exemplo disso 
seria quando o usuário buscou saber os melhores filmes do ano de 2018 (Figura 5).  

 Para que isso aconteça, o mesmo precisou enviar no chat uma mensagem que diga 
“melhores filmes do ano de 2018”, que assim como explicado no comando de ajuda, 
comentado anteriormente, utilizou o padrão “Melhores filmes do ano X”.  

 Ainda que a pergunta não seja feita exatamente igual, seja no formato do texto 
como também em relação às palavras utilizadas, o IBM Watson Assistant se mostrou 
preparado para compreender variações e relacionar essas variações com a intenção do 
usuário, conforme pode ser visto na Figura 5. Caso essa pergunta tivesse sido feita como 
“Gostaria de saber os melhores filmes de 2018” ou “Quais seriam os melhores filmes em 
2018”, o chatbot conseguiria direcionar a pergunta corretamente. 

 
Figura 5. Resposta do chatbot para uma pergunta 



 

 

 

 Além de existir a possibilidade de variação de uma resposta, em relação às 
palavras, letras maíusculas e minúsculas, entre outras, o chatbot consegue também 
compreender erros de digitação e relacionar à uma intenção específica de maneira 
automática, como visto na Figura 6. No exemplo é possível perceber que o usuário 
gostaria de executar a função “Help”, porém por um erro de digitação a palavra ficou 
como “Hel0”. 

 
Figura 6. Exemplo de pergunta com erro de digitação feita ao chatbot 

 Existiu também nesse projeto um caso em que ocorreram repostas incorretas em 
que não houve possibilidade de responder à pergunta feita sem que uma nova pergunta 
fosse feita ao usuário pelo chatbot. Este problema se refere à variáveis muito específicas, 
como nomes de filmes, diretores ou atores, que precisam de um padrão específico para 
serem detectados pelo IBM Watson Assistant.  

 No caso deste trabalho, os padrões configurados para detectar palavras específicas 
foram determinados através de uma expressão regular que detecta o início e o fim de uma 
variável específica a partir de algum tipo de sinal antes e depois da variável. Um exemplo 
disso seria uma situação em que o usuário gostaria de saber um filme específico, e para 
isso, o usuário precisa inserir um hífen antes e depois do nome do filme (Figura 7).  

 
Figura 7. Exemplo de pergunta com uma variável específica 



 

 

 

 Devido a este padrão que foi definido, o chatbot não foi capaz de detectar a 
variável correta no caso de utilização de algum tipo de acentuação, direcionando a 
resposta para um fluxo que busca a confirmação da variável que deseja ser descoberta, 
como se a mesma não tivesse sido identificada (Figura 8). 

 
Figura 8. Exemplo de problema com a detecção de uma variável específica 

4. Considerações Finais 

Este projeto teve por objetivo a construção de um chatbot que fornecesse informações 
acerca do conteúdo de uma base de dados sobre filmes, buscando adquirir conhecimentos 
acerca de métodos que pudessem ser utilizados para construção de um chatbot que 
possuísse a habilidade de se conectar com um web service e utilizasse o processamento 
de linguagem natural, gerando ao final subsídios aos interessados pelo tema. 

 Considera-se o objetivo como atingido, haja vista estar o aplicativo em 
funcionamento, embora possa o mesmo vir a ser aperfeiçoado. 

 Para dar prosseguimento a essa pesquisa, recomenda-se o aprofundamento em 
pesquisas sobre chatbots e tecnologias relacionadas, bem como sobre arquitetura 
orientada a serviços, além de estudos acerca de ferramentas de linguagem natural, o que 
permitiria a melhoria do projeto desenvolvido e a construção de chatbots mais 
sofisticados. 
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