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Abstract. This paper’s main objective is to use clustering techniques with the goal of finding
groups of items with similar characteristics and their relations with the multiple price
categories inside of the Counter Strike: Global Offensive marketplace, hosted on the Steam
platform and managed by the Valve Corporation. The massive financial influx generated by
these transactions, the lack of information and studies about this market and the growing
eSports scene of the game were the main factors that inspired us to research this topic.
Key-words: Data Clustering, Market, eSports.

Resumo. Este artigo tem como objetivo principal utilizar técnicas de agrupamento de dados
com o objetivo de encontrar grupos de itens com características similares e a relação desses
grupos com as várias categorias de preço de itens dentro do mercado de skins do Counter
Strike: Global Offensive, dentro da plataforma Steam e gerenciado pela Valve Corporation.
O grande influxo financeiro gerado por essas transações, a escassez de estudos e
informações sobre esse mercado, além do cenário emergente de eSports na sociedade, foram
os principais fatores que inspiraram o desenvolvimento desta pesquisa.
Palavras-chave: Agrupamento de Dados, Mercado, eSports.

1. INTRODUÇÃO
Com a expansão do cenário de eSports, competições profissionais e amadoras de jogos
eletrônicos divididas em ligas e torneios, onde os jogadores pertencem a times ou
organizações que são patrocinadas por diversas marcas e empresas, a popularidade de tais
jogos aumentou consideravelmente, sendo um desses o Counter Strike: Global Offensive,
conhecido como CS:GO. O mesmo possui um mercado, gerido pela plataforma Steam, onde
usuários podem comprar e vender itens que serão utilizados dentro das partidas. Por se tratar
de um mercado novo com muitas informações distintas, existe uma necessidade de entender

seu funcionamento e o que causa a grande disparidade de valores de itens dentro do jogo, que
variam de R$0,06 a R$80.000,00.
O objetivo desse projeto é identificar quais relações existem entre as características de
um conjunto de itens com o seu preço neste mercado. Para realizar essas análises, foram
obtidos dados diretamente de uma API da plataforma Steam, de onde foram selecionados os
mais relevantes e armazenados dentro de uma instância local do SQL Server, depois de serem
devidamente tratados. Na sequência foi aplicado um algoritmo de agrupamento, gerando
diferentes grupos, a partir dos quais foi feita uma análise.
A relevância desse estudo, portanto, é entender o funcionamento de um mercado
crescente e amplamente utilizado, além de definir o que causa tanta discrepância nos valores
dos itens contidos no mesmo. Este projeto é relevante para a computação e para a ciência,
pois não apenas utiliza uma linguagem de programação de alto nível, o Python 3.4, como
também trabalha com análise de dados e utiliza um algoritmo de agrupamento. Outras áreas
podem se beneficiar do mesmo, pois existem fatores humanos que afetam os valores,
tornando-se um atrativo para entender o perfil dos usuários e o que os faz comprar
determinado item.
Este artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, que trata do referencial
teórico, explica-se o que é o jogo Counter Strike: Global Offensive (Seção 2.1) e seu
funcionamento, além de entrar em mais detalhes sobre a obtenção de itens, identificando suas
características e fatores de raridade. Seguido disso, é apresentada a plataforma Steam (Seção
2.2) e como funciona o seu mercado, e fechando esse tópico, é abordado o algoritmo utilizado
(Seção 2.3) e as devidas tratativas necessárias para usar o mesmo. Na seção seguinte é
apresentada a metodologia, explicando as etapas do desenvolvimento do projeto, começando
pela pesquisa necessária para gerar o embasamento teórico (Seção 3.1), seguido de uma
explicação sobre a construção da base de dados (Seção 3.2) e suas devidas tratativas e por
fim, a utilização do algoritmo de agrupamento (Seção 3.3). Ao final do artigo, na Seção 4, são
apresentados os resultados e comentários sobre o que foi obtido dentro de cada cluster. Na
Seção 5, é feita uma discussão sobre os resultados obtidos. Por fim, na Seção 6, são
apresentadas as conclusões e os trabalhos futuros.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Com intuito de melhor compreender quais tipos de conhecimentos podem ser extraídos a
partir das interações entre jogadores dentro de um mercado, foi selecionado um jogo
específico, o Counter Strike: Global Offensive, bem como o mercado que gerencia suas
transações, o Steam Market. A partir deles foram feitos diversos estudos com o objetivo de
contextualizar o tema. Com este contexto claro, pôde-se escolher, dentre os vários algoritmos
de Machine Learning, quais seriam os mais adequados para se extrair tais conhecimentos.
2.1 COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE
Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) é a última instalação da série de jogo de tiro em
primeira pessoa Counter Strike, cujas origens remetem ao ano de 2012 e tem como principal
diferença a presença de sk ins (YAMAMOTO & MCARTHUR, 2015, tradução livre). Desde o
seu lançamento da franquia, em 1999, tornou-se referência em seu gênero de jogo e, desde
então, mantém o seu sucesso ao longo de mais de duas décadas com uma base mensal que
ultrapassa 20 milhões de jogadores únicos e com campeonatos mundiais cujas premiações
excedem US$ 500 mil.

2.1.1 O JOGO
O CS:GO, bem como todas suas instalações passadas, é um jogo de tiro online, onde,
munidos de equipamentos como armas, explosivos e facas, duas equipes de 5 jogadores
combatem entre si para a vitória. A dinâmica do principal modo de jogo se dá em um cenário
onde uma das equipes, intitulada equipe terrorista (TR), tenta implantar uma bomba para
cometer um ato de terror, enquanto a outra equipe, intitulada contraterrorista (CT), deve
desarmar a bomba prevenindo o ataque.
Uma partida é composta por 30 rodadas e as duas equipes irão rotacionar entre os dois
papéis, TR e CT a cada 15 rodadas. A equipe vencedora será aquela que obtiver 16 vitórias
primeiro nas rodadas durante a partida e, caso o resultado fique 15 a 15, ocorrerá um
desempate (Overtime) de 6 rodadas com o objetivo de alcançar 4 vitórias para ganhar a
partida.

2.1.2 OS ITENS DO JOGO
Ao longo de suas experiências no jogo, os jogadores irão conseguir itens, que são chamados
de Weapon Skin (Roupa de Arma, em tradução livre), ou somente skin, que pode ser aplicada
sobre uma arma de modo a alterar o seu visual. As skins compõem uma parte essencial da
cultura do jogo, embora sejam puramente estéticas, ou seja, não influenciam as características
das armas presentes no jogo. Uma arma com skin aplicada funciona exatamente igual a uma
que não foi aplicada skin alguma, não diferindo em nada o seu alcance.
2.1.3 OBTENÇÃO DE ITENS COSMÉTICOS
No CS:GO, estes itens podem ser obtidos, gratuitamente, ao término de cada partida ou
mediante à abertura de caixas virtuais, ilustrada na Figura 1, sendo necessário, neste segundo
caso, a utilização de uma chave especial que é vendida diretamente pela empresa pelo custo
de U$2,50. Itens obtidos gratuitamente constituem o maior volume e principal forma de
obtenção de item no jogo. Tais caixas são obtidas através de compras no mercado ou
adquiridas jogando partidas normalmente.
Dentre os itens que podem ser obtidos estão: skin para arma, skin para faca, luvas e
adesivos que podem ser colados na arma.

Figura 1. Exemplo de uma caixa do CS:GO

2.1.4 RARIDADE DOS ITENS
Dentre os itens que podem ser obtidos no jogo, há aqueles que são mais comuns e aqueles que
são mais raros e/ou exclusivos. A raridade pode ser dada por diversos aspectos, ou
combinação dos itens presentes no jogo.

2.1.4.1 HIERARQUIA DE RARIDADE
A cada item é atribuída uma hierarquia, que representa, em seu processo de obtenção, uma
probabilidade fixa de poder encontrá-lo. Quanto mais alta a hierarquia, menor a chance de se
conseguir o item, logo mais raro ele é. Cada hierarquia também é representada por uma cor,
conforme apresentado na Figura 2, que permeia a borda do item dentro do jogo, de modo a
ajudar a identificar mais facilmente a qual delas ele pertence. Esses valores são os seguintes:
● Consumer Grade (Branco): 80%;
● Industrial Grade (Azul Claro): 16%;
● Mil-Spec (Azul Escuro): 3.2%;
● Restricted (Roxo): 0.64%;
● Classified (Rosa): 0.128%;
● Covert (Vermelho): 0.0256%;
● Exceedingly Rare *  (Gold): menor do que 0.01%;
● Contraband (Laranja): Itens descontinuados, não sendo mais possível obtê-los;

Figura 2. Exemplo de armas com diferentes hierarquias, identificadas pela coluna na
esquerda da imagem do item.

É importante ressaltar que apenas itens entre as hierarquias Consumer Grade ( branco)
e Classified (rosa) podem ser obtidos ao final de cada partida de forma gratuita, deixando de
fora itens Covert (vermelho) e Exceedingly Rare * (dourado), para os quais geralmente é
necessário que haja, por parte do jogador, o envolvimento de transações monetárias.
2.1.4.2 STAT TRAK™
O termo StatTrak™ d eriva do que seria uma provável corrupção do inglês Statistic Track
(contabilizador de estatística, tradução livre), explicando o seu funcionamento que o torna tão
único e desejado. Somente armas podem ser classificadas como StatTrak, e quando assim
classificadas, um contador é acrescido a cada vez que o jogador que possua a arma consiga
um abate durante o jogo.
A probabilidade de se obter a versão StatTrak da arma é de 10% sobre a probabilidade
de obter a sua versão normal. Por exemplo, um item de hierarquia Restricted (roxo) que tem
uma probabilidade de 0,64% de ser obtido, em sua versão StatTrak teria uma probabilidade de
0,064%

2.1.4.3 DISTRIBUIÇÃO LIMITADA
As caixas eventualmente entram em rotação, e como consequência, os itens obtidos pelas
mesmas também, tornando-os raros e aumentando o seu preço no mercado. Outra forma de
distribuição limitada são itens que a desenvolvedora do jogo, disponibiliza somente durante
algum evento, como por exemplo os campeonatos mundiais.

2.1.4.4 DESGASTE
O desgaste é uma característica inerente e fixa da arma, ou seja, não pode ser alterado ao
longo do tempo. Este fenômeno é descrito por um valor decimal entre 0 e 1 que representa as
seguintes seções:
● Factory New (0.00 - 0.07)
● Minimal Wear (0.07 - 0.15)
● Field -Tested (0.15 - 0.38)
● Well Worn (0.38 - 0.45)
● Battle-Scarred (0.45 - 1.00)

Valores próximos ao 0 conferem às armas uma aparência mais limpa e mais nova, e aqueles
próximos à 1, lhes conferem uma aparência mais desgastada, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3. Desgastes Factory New (esquerda) e Battle-Scarred (direita) aplicados em uma
skin.

2.1.5 FINISH CATALOG
É um identificador numérico único que representa uma determinada skin. Utilizado para
catalogar todas essas na mesma base de dados e o facilitar o controle por parte da
desenvolvedora.
2.2 STEAM
Criada também pela VALVE Software™, a Steam é um software de gestão de direitos digitais
criado pela Valve Corporation ou Valve L.L.C., de plataformas digitais como jogos e
aplicativos de programação e fornece serviços facilitados como atualização automática de
jogos, e preços acessíveis aos usuários (STEAM, 2020). Oferece diversas funcionalidades,
como: proteção anti-cópia, distribuição digital, loja virtual, arquivamento de jogos,
transmissão ao vivo de jogos, mídia social voltada aos jogos e, mais recentemente, o Steam
Market, ou Mercado da Comunidade.
2.2.1 STEAM MARKET: O MERCADO
O Steam Market é uma extensão da plataforma homônima, onde os usuários de jogos que
possuam suporte a ele (o CS:GO é 100% integrado ao mercado) podem comercializar
livremente os itens de seus inventários mediante uma comissão que é repassada à gestão da
plataforma, como evidenciado na Figura 4.

Os jogadores não podem negociar diretamente com a outra ponta, tampouco escolher
com quem a operação acontecerá. Entretanto, podem observar quantas pessoas estão
comprando e vendendo o item além de seus respectivos valores.

Figura 4. Funcionamento do Steam Market, mostrando as ofertas (direita) e demandas
(esquerda).
Vale notar que esse mercado segue princípios de demanda e procura que são
explicitados por Kei‘Ichiro Yamamoto e Victoria McArthur[1] , em seu artigo “Digital
economies and trading in counter strike global offensive: How virtual items are valued to real
world currencies in an online barter-free market” que ilustram os dois fatores mais
significantes que determinam um valor de um dado item sendo “a oferta, a demanda e a
aparência exterior”. (2015, p.3, tradução livre)

2.3 ALGORITMOS
O conceito de algoritmo pré-data o ano 1 a.C. e evoluiu para o que hoje, é usado na
informática, como mecanismos para solução dos mais diversos problemas. Neste trabalho
foram utilizados algoritmos para o agrupamento de dados, bem como para definição de
número do número de clusters.

2.3.1 K-MEDÓIDES
O método dos K-medóides é um algoritmo de aprendizagem não supervisionada, ou seja,
trabalha para atribuir rótulos a um conjunto de dados não rotulados. O objetivo deste método
é descobrir similaridades entre os objetos do conjunto de dados, agrupando-os por meio da
atribuição de medóides, que são os objetos mais centrais do grupo, ou seja, cuja soma das
dissimilaridades para todos os outros objetos deste grupo é a mínima (DE CASTRO &
FERRARI, 2016). Um ponto específico, como algoritmo de agrupamento, é que o retorno
dele será um objeto real na base de dados, que para este trabalho, significa um item cosmético
dentro do jogo.

2.3.2 NORMALIZAÇÃO
É uma técnica de pré-processamento de dados que consiste em tornar comparáveis atributos,
que outrora não o seriam, a partir de uma operação de mudança de escala (OSAMA, Abu
Abbas). Neste trabalho, por exemplo, foram normalizados numa escala de 0 a 1 atributos
como a data de lançamento, a raridade (sendo originalmente um atributo categórico) e o preço
de um item, onde o 0 representa o menor valor num domínio, como o item mais antigo, e o 1
aquele de maior valor, como itens mais raros ou caros.

2.3.3 MÉTODO DO COTOVELO
Este método é muitas vezes utilizado em conjunto com algoritmos de agrupamento, como, por
exemplo, o K-Medóides. Ele tem como finalidade ajudar na escolha do número ideal de
clusters K a ser utilizado, uma vez que um número K muito baixo pode resultar num
agrupamento inconclusivo e um número muito alto pode vir a tornar mais complexa a análise
(T. SONI, Madhualatha, 2012). O método do cotovelo tem como parâmetros um domínio
discreto para a variável K e o valor do custo (normalmente a distância intragrupo), que, neste
conjunto de dados, é considerada a soma dos quadrados das distâncias de cada ponto ao
centróide do seu grupo.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA
A elaboração do trabalho deu-se em três etapas. Primeiramente, foram realizadas pesquisas
bibliográficas para garantir o embasamento teórico, em seguida foi realizada a construção de

uma base de dados utilizando SQL Server e, por fim, foi aplicado um algoritmo de
agrupamento sobre a mesma.
Foi selecionada a linguagem Python 3.7 para o desenvolvimento do projeto por se
tratar de uma linguagem alto nível e por possuir uma ampla gama de bibliotecas adequadas
para a manipulação dos dados.
Dentre as bibliotecas disponíveis foram escolhidas: SteamPy para extração de dados
externos da Steam via API; pandas e JSON p ara tratá-los; pyodbc para inseri-los e extraí-los
de nosso banco de dados; sklearn_extra p ara o agrupamento e, ao final, matplotlib.pyplot para
plotagem dos gráficos e das imagens.

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
Inicialmente foi realizada uma pesquisa em artigos sobre a Steam, o seu mercado e o CS:GO.
Em seguida, foram efetuados estudos sobre algoritmos de agrupamento e machine learning.
Destacaram-se o artigo “Digital economies and trading in counter strike global offensive:
How virtual items are valued to real world currencies in an online barter-free market” e o
livro Introdução à Mineração de Dados: Conceitos Básicos, Algoritmos e Aplicações.

3.2 BASE DE DADOS
Para o desenvolvimento deste projeto foram escolhidos diversos itens com características
distintas para que a amostra fosse a mais heterogênea possível. As duas bases foram
construídas/extraídas sobre a mesma amostra de itens.

3.2.1 ITENS
Para a construção desta base agregamos o máximo de características intrínsecas dos itens da
amostra, que foi construída na seguinte estrutura:
●

name_id: Bigint - Identificação única de cada item da base de dados, sendo a
Primary Key da tabela. Obtido através da API da Steam.

●

hash_name: String - Nome do item dentro da plataforma/jogo. É usado como
parâmetro na requisição da API, que retorna o histórico de negociações do
mesmo no mercado da plataforma Steam. Obtido através da API da Steam.

●

release_date_tag: String - Representa a relação entre o ano atual e o ano de
lançamento do item. Adotando o ano atual como N, foi classificado nas tags:

newer (N), new (N-1 ou N-2), old (N-3, N-4 ou N-5) e older (N-6 ou mais). A
data de lançamento foi obtida pela plataforma Steam e as tags foram
adicionadas manualmente. Foi necessário realizar uma conversão deste para
valores numéricos e a normalização dos mesmos. Os valores adotados foram
older = 0, old = 0.33, new = 0.66, newer = 1.
●

Rarity: Decimal - Indica a raridade do item, valor baseado na Hierarquia. Foi
necessária a normalização destes valores.

● fl_drops_for_free: Boolean - Flag que indica se o item é adquirido apenas por
caixas ou se pode ser adquirido gratuitamente (apenas jogando). Campo
inserido manualmente.
●

cheap_case: String - Nome da caixa mais barata em que o item é encontrado.
Caso não seja encontrado em caixas, o valor do campo é “Not found in cases” .
Foi necessária a conversão deste campo para numérico de acordo com o
seguinte critério: 0, 1, 2, ... 23, em ordem crescente do valor da caixa, sendo o
valor 0 correspondente a Not found in cases. Campo inserido manualmente.

●

type: String - O tipo do item (Case, Case Skin, Knife, etc). Campo inserido
manualmente.

Nossa amostra contempla 105 itens dos tipos variados disponíveis no mercado. Após a
base estar devidamente tratada e populada, foi inserida em ambiente SQL Server para a
aplicação do algoritmo de agrupamento.

3.2.2 HISTÓRICOS
Os dados foram obtidos da plataforma Steam através de uma API desenvolvida em Python
pela comunidade. A biblioteca SteamPy traz diversos métodos para o acompanhamento do
mercado de itens de diferentes jogos. O método mais interessante para este trabalho é o
fetch_price_history(item_hash_name: str, game: GameOptions, currency: str) →
 dict. O

primeiro parâmetro (item_hash_name: str) representa o nome do item a ser buscado no
histórico, o segundo parâmetro (game: GameOptions) é o código do jogo do qual se busca as
informações, no nosso caso, para o jogo Counter-Strike: Global Offensive o código é 730, e o
terceiro parâmetro (currency: str) representa a moeda em que se quer observar os valores. Os
dados são retornados no formato JSON, comum para postagens e requisições de dados por

API.

Seus dados podem ser acessados facilmente como uma estrutura de dicionário em

Python.
Este método proporciona um histórico de mercado para cada item negociado, desde a
data de lançamento do item até o dia anterior à requisição. Com este volume de dados é
possível fazer análises, como classificações, busca de padrões entre classes e construção de
modelos preditivos de forma mais assertiva. Os campos retornados pela requisição são:
●

Date: str - Data de negociações do mercado Steam;

●

Price: int - Somatória dos valores negociados na data em questão;

●

Volume: str - Volume total do item negociados na data em questão.

Após a extração do histórico de negociações, utilizando os itens selecionados para a
amostra, geramos aproximadamente 122 mil linhas de informações acerca das médias de
preço por dia. A base, após tratamento, também foi inserida em uma instância local do SQL
Server.
3.3 ALGORITMO
Para obter o número ideal de clusters (k), utilizamos o método do cotovelo. Conforme
apresentado na Figura 5, os valores ideais seriam 4 ou 7, porém foi escolhido k = 5, pois foi o
valor que apresentou a melhor análise qualitativa. Este valor foi utilizado como entrada para
que o algoritmo de K-medóides gerasse os devidos agrupamentos. Realizamos a plotagem dos
gráficos de histórico dos itens presentes nos clusters para facilitar o entendimento dos
resultados.

4. RESULTADOS
Para poder rodar o algoritmo, foram realizados testes para determinar o número de clusters
ideal, começando com k = 2 e terminando em k = 9.

Figura 5. Gráfico resultante da aplicação do método do cotovelo.
Este método foi aplicado usando python e, quando plotado com auxílio da biblioteca
matplotlib, é possível observar o que se chama de “cotovelo”, que é marcado pelo momento
onde há uma inflexão mais acentuada da curva. A Figura 5 mostra que, para o conjunto de
dados trabalhado, o número K ideal de clusters seria 4 ou 7.
Quantitativamente, k = 4 seria o menor número de grupos a oferecer um ganho
significativo na medida de avaliação. Porém, a análise qualitativa dos grupos não foi
interessante e nossos testes prosseguiram considerando k = 5, 6 e 7. Para o caso k = 7, embora
o resultado quantitativo seja o melhor, a análise qualitativa também não foi boa. De todos os
valores testados, k = 5 foi aquele que apresentou o melhor resultado quantitativo e qualitativo.
Após executar o algoritmo k-medóides, analisamos os clusters, comparando os seus
medóides com os outros itens do grupo para compreender seus contextos. Os resultados
obtidos foram:
● Cluster 0: Centróide Sawed-Off | Rust Coat (Field-Tested)
Possui 26 itens, sendo 22 deles caixas em rotação e as skins que são obtidas
gratuitamente. Apresenta itens de raridades variadas, com os itens de hierarquia
Restricted até Covert sendo extremamente raros, e os Consumer grade até Mil-spec
sendo relativamente comuns, sendo estes frequentemente utilizados pelos jogadores,
pois são facilmente obtidos. Os outros 4 itens do grupo são facas e, portanto, não
apresentaram uma relação direta com o centróide.
● Cluster 1: Centróide: StatTrak™ Gut Knife | Autotronic (Field-Tested)

Possui 13 itens, todos de acordo com o centróide. São facas, os itens mais raros e mais
caros do jogo. O preço é diretamente afetado pela aparência da skin, onde as
consideradas mais atraentes pelos usuários possuem um valor consideravelmente mais
alto. Somado a isso, o fato de ser do tipo StatTrak impacta no seu valor no mercado.
● Cluster 2: Centróide: Flip Knife | Doppler (Factory New)
Possui 9 itens, dos quais 6 são as facas Doppler. Elas possuem características únicas
em relação a todas as outras skins das facas, que estão presentes no Cluster 1. Os
padrões visuais da skin têm uma influência direta na raridade do item, podendo até
afetar sua Hierarquia. Os 3 itens restantes, embora sejam facas, não são do tipo
doppler e, portanto, não estão alinhados com o centróide.
● Cluster 3: Centróide: USP-S | Neo-Noir (Field-Tested)
Possui 45 itens, todos de acordo com o centróide. São as skins conhecidas como ‘Play
Skins’ e são facilmente encontradas sendo usadas pelos jogadores pois são obtidas
pelas caixas. Podem variar muito quanto a raridade, com a maior parte dos jogadores
tendo uma ou outra das mais baratas. São os itens mais populares do mercado.
● Cluster 4: Centróide: Glove Case
Possui 12 itens. Dentre eles, 5 são as caixas fora de rotação, que já não podem ser
obtidas gratuitamente, com seu preço aumentando no decorrer do tempo. Os outros 7
itens são facas e skins raras gratuitas, que não estão de acordo com o centróide.
Os itens presentes em cada cluster estão detalhados no Apêndice A.

5. DISCUSSÃO
Após analisar todos os agrupamentos gerados e seus comportamentos, concluímos que os
fatores Raridade e o Pattern ID são os aspectos que influenciaram de maneira mais
significativa o valor de um item. Em um caso específico, os itens Doppler funcionam de
maneira diferente, mas que também foi possível extrair informações positivas.
5.1. RARIDADE
Nesse ponto, verificamos que os fatores de Hierarquia, se é uma StatTrak ou não e o tipo de
característica exterior foram os principais fatores avaliados. Quanto mais próximo de uma

hierarquia mais alta, maior o valor de mercado de um item, podendo ter uma diferença
massiva entre o seu e o valor de um item de uma hierarquia mais baixa. Isso se torna mais
evidente nos Clusters 0 e 3, onde encontramos skins que são consideradas comuns possuindo
diferentes raridades e seus preços refletem essas diferenças, mesmo sendo obtidos da mesma
maneira.
O Cluster 1 representa fielmente esse conceito, pois agrupou apenas facas, que são os
itens mais raros do jogo e, verificando seus valores no mercado, fica visível que estão entre os
itens mais caros do jogo, corroborando com essa lógica.
Somado a isso, por conta de sua raridade e seu funcionamento, se dada skin for do tipo
StatTrak, ela é mais desejada pela comunidade e seu preço sobe. A característica exterior
também exerce um papel importante. Os jogadores costumam procurar armas que se
encaixam no padrão Factory New q ue, além de serem as mais raras, deixam a arma com a
aparência menos desgastada e com um visual mais agradável.
Ou seja, nesse aspecto temos um somatório de variáveis intrínsecas ao funcionamento
do jogo (Hierarquia e StatTrak) e características visuais (características exteriores).
O Cluster 4 nos mostra que o fato de um item ser obtido gratuitamente também
influencia diretamente no seu valor, pois o preço dos mesmos aumenta consideravelmente no
decorrer do tempo, pois se tornam escassos.
5.2. PATTERN ID
Consiste em uma característica visual aleatória, obtida pela sobreposição da imagem do item
sobre a gama de cores (digitalização do processo water transfer printing para criação de
padrões em armas). Não é diferenciada pelo mercado da plataforma mas é feito pelos próprios
usuários.
É um valor numérico entre 1 e 1000 que representa um padrão de cores presente no
arquivo de imagem do item. conforme ilustrado na figura 6. Algumas skins podem chegar a
ter 1000 padrões diferentes, tornando todos esses IDs únicos.Isso torna difícil de conseguir
um padrão específico, onde os considerados mais atraentes pelos jogadores são os mais caros.
Um mesmo item, tendo apenas a variação desse pattern pode variar drasticamente de valor.

Figura 6. Uma skin com um determinado Pattern ID aplicado nela (esquerda) e o
arquivo de imagem de onde foi tirado (direita).

Isso foi identificado observando os gráficos do histórico de preços dos itens do mesmo
tipo e raridade, visto que seus valores flutuavam consideravelmente. Como não havia
nenhuma diferença intrínseca entre eles, observamos que isso ocorria pela presença dessa
característica visual e seu impacto no valor de mercado de dados items.
5.3. DOPPLER
Os itens desse tipo foram agrupados somente no Cluster 2. Avaliando seus comportamentos,
identificamos que estes possuem algumas diferenças com relação aos outros. A mais notável é
que, por mais que variem apenas no padrão de cores apresentado, são tratadas como itens
diferentes, conforme apresentado na figura 7. Isso fica evidente no fato de que o Finish
Catalog para cada variação é diferente.
Por conta disso, as diferentes versões podem apresentar hierarquias diferentes,
impactando diretamente seu preço de mercado. Os padrões monocromáticos são os mais raros
e desejados, possuindo um preço consideravelmente mais alto que os mais comuns.

Figura 7. Diferentes padrões de uma StatTrak Doppler Knife.

Analisando o gráfico de preço desse tipo de faca, ilustrado na figura 8, verificamos um
comportamento estável: pequenas variações, que representam o preço dos padrões mais
comuns (Phase 1 - Phase 4) com alguns altos picos, retratando as variações mais raras (Ruby,
Sapphire e BlackPearl). Por possuírem menos variações quando comparadas com outras
facas, são encontradas em maior volume no mercado, sendo itens bem populares e desejados
pelos jogadores.

Figura 8. Comportamento do preço de uma StatTrak Doppler Knife ao longo do tempo.
6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho nos propusemos analisar as correlações entre as características e o preço de um
item, e identificar quais os fatores influenciam de maneira mais significativa o valor de
mercado do mesmo. Os resultados apresentados mostraram que se trata de uma junção de
características internas do jogo, como a hierarquia ser do tipo StatTrak, e características
visuais, como o desgaste e o Pattern ID presente no item.
A divisão atual de clusters não foi suficiente para cobrir todas as categorias de itens
presentes no jogo. Isso fica evidente no Cluster 3, pois poderia existir uma divisão entre as
“Play Skins”, separando-as em Normais, StatTrak e Souvenir, melhorando ainda mais a
análise. Entretanto, trouxe algumas observações que agregaram valor ao estudo, como é o
caso do Cluster 4, que nos permitiu entender o funcionamento das caixas fora de rotação e o
Cluster 2, que agrupou as facas Doppler e gerou uma análise específica desse tipo de item e
seu comportamento.
Dar continuidade a esse estudo consiste em testar outros algoritmos e ampliar a base
de dados, adicionando outras variáveis e comparando os resultados desse novo teste com os já
obtidos nessa pesquisa. Isso pode trazer a tona novas percepções acerca do que foi
apresentado, melhorando ainda mais o entendimento do funcionamento do mercado.
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APÊNDICE A - Itens Presentes em Cada Cluster

Este apêndice contém os itens que compõem cada cluster, sendo que aqueles que não estavam
de acordo com a interpretação contextual do cluster aparecem sublinhados.
Cluster 0: Shattered Web Case, CS20 Case, Clutch Case, Horizon Case, Prisma Case,
Operation Bravo Case, CS:GO Weapon Case, eSports 2013 Case, Operation Vanguard
Weapon Case, Huntsman Weapon Case, Sawed-Off | Rust Coat (Field-Tested), AUG | Storm
(Field-Tested), M4A1-S | Boreal Forest (Field-Tested), Nova | Mandrel (Field-Tested), AUG |
Contractor (Field-Tested), SG 553 | Waves Perforated (Field-Tested), Tec-9 | Groundwater
(Field-Tested), G3SG1 | Desert Storm (Field-Tested), Five-SeveN | Forest Night
(Field-Tested), AWP | Dragon Lore (Field-Tested), M4A1-S | Knight (Factory New),
M4A1-S | Master Piece (Field-Tested), Flip Knife | Night (Field-Tested), Gut Knife | Boreal
Forest (Field-Tested), StatTrak™ Flip Knife | Night (Field-Tested), StatTrak™ Gut Knife |
Boreal Forest (Field-Tested).
Cluster 1: Gut Knife | Autotronic (Field-Tested), Huntsman Knife | Safari Mesh
(Field-Tested), Karambit | Autotronic (Field-Tested), Karambit | Lore (Field-Tested),
Butterfly Knife | Slaughter (Field-Tested), Skeleton Knife | Slaughter (Field-Tested),
StatTrak™ Gut Knife | Autotronic (Field-Tested), StatTrak™ Huntsman Knife | Safari Mesh
(Field-Tested), StatTrak™ Ursus Knife | Ultraviolet (Field-Tested), StatTrak™ Karambit |
Autotronic (Field-Tested), StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested), StatTrak™ Butterfly
Knife | Slaughter (Field-Tested), StatTrak™ Skeleton Knife | Slaughter (Field-Tested).
Cluster 2: Ursus Knife | Ultraviolet (Field-Tested) ,Gut Knife | Doppler (Factory New) ,Flip
Knife | Doppler (Factory New) ,Bayonet | Doppler (Factory New) ,Talon Knife | Crimson
Web (Field-Tested) ,StatTrak™ Gut Knife | Doppler (Factory New) ,StatTrak™ Flip Knife |
Doppler (Factory New) ,StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New) ,StatTrak™ Talon
Knife | Crimson Web (Field-Tested).
Cluster 3: AWP | Atheris (Field-Tested), AK-47 | Redline (Field-Tested), AK-47 | Rat Rod
(Field-Tested), M4A4 | Desolate Space (Field-Tested), AK-47 | The Empress (Field-Tested),

AK-47 | Uncharted (Field-Tested), Glock-18 | Off World (Field-Tested), Glock-18 | Oxide
Blaze (Field-Tested), SG 553 | Danger Close (Field-Tested), Five-SeveN | Flame Test
(Field-Tested), AK-47 | Fire Serpent (Field-Tested), AWP | Lightning Strike (Factory New),
M4A4 | Asiimov (Field-Tested), AK-47 | Neon Rider (Field-Tested), USP-S | Neo-Noir
(Field-Tested), StatTrak™ AWP | Atheris (Field-Tested), StatTrak™ AK-47 | Redline
(Field-Tested), StatTrak™ AK-47 | Rat Rod (Field-Tested), StatTrak™ M4A4 | Desolate
Space (Field-Tested), StatTrak™ AK-47 | The Empress (Field-Tested), StatTrak™ AK-47 |
Uncharted (Field-Tested), StatTrak™ Glock-18 | Off World (Field-Tested), StatTrak™
Glock-18 | Oxide Blaze (Field-Tested), StatTrak™ SG 553 | Danger Close (Field-Tested),
StatTrak™ Five-SeveN | Flame Test (Field-Tested), StatTrak™ AK-47 | Fire Serpent
(Field-Tested), StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New), StatTrak™ M4A4 |
Asiimov (Field-Tested), StatTrak™ AK-47 | Neon Rider (Field-Tested), StatTrak™ USP-S |
Neo-Noir (Field-Tested), Souvenir Sawed-Off | Rust Coat (Field-Tested), Souvenir AUG |
Storm (Field-Tested), Souvenir M4A1-S | Boreal Forest (Field-Tested), Souvenir Glock-18 |
High Beam (Factory New), Souvenir Nova | Mandrel (Field-Tested), Souvenir AUG |
Contractor (Field-Tested), Souvenir SG 553 | Waves Perforated (Field-Tested), Souvenir
Tec-9 | Groundwater (Field-Tested), Souvenir G3SG1 | Desert Storm (Field-Tested), Souvenir
Five-SeveN | Forest Night (Field-Tested), Souvenir AWP | Dragon Lore (Field-Tested),
Souvenir M4A1-S | Knight (Factory New), Souvenir M4A1-S | Master Piece (Field-Tested),
Souvenir SG 553 | Integrale (Field-Tested), Souvenir M4A1-S | Control Panel (Field-Tested).
Cluster 4: Glove Case, Spectrum Case, Spectrum 2 Case, Chroma 3 Case, Danger Zone
Case, Glock-18 | High Beam (Factory New), AWP | Medusa (Field-Tested), AUG | Akihabara
Accept (Field-Tested), Shadow Daggers | Doppler (Factory New), Bowie Knife | Doppler
(Factory New), StatTrak™ Shadow Daggers | Doppler (Factory New), StatTrak™ Bowie
Knife | Doppler (Factory New).

