
Raspagem de Dados  

com Web Scraper no Chrome 
Laboratório de Jornalismo de Dados (DataJor) – Escola de Comunicação / UFRJ 

# Prof. Paulo César Castro # 

 

 

Sumário 

1 • Instalação do Web Scraper no Google Chrome 

2 • Raspagem de dados com site de treinamento 

3 • Tratamento dos dados no Excel 

 

 

 

 PASSO 1 – Instalação do Web Scraper no Google Chrome 
 

1. Acesse a Chrome Web Store. Na caixa 

“Pesquisa a loja”, digite Web Scraper. 
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions 

 

 

 

2. Clique sobre a opção Web Scraper, oferecida 

por Martins Balodis, e quando aparecer uma nova 

janela, clique em ADICIONAR AO CHROME. 

 

3. Depois de instalada a Extensão, será exibido o 

ícone de uma teia de 

aranha no canto superior 

direito do navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions


 PASSO 2 – Raspagem de dados com site de treinamento 

1. Acesse o site: https://www.webscraper.io/test-sites/e-commerce/allinone 

Observações:  

Esse é um site de treinamento dos criadores da 

ferramenta Web Scraper e o conteúdo a ser 

raspado está associado aos links  

Computers : Phones 

e às suas respectivas subcategorias.  

Portanto, não considere os links logo acima 

Home : Screenshots : Learn : Cloud Scraper : 

Data Specialist : Download 

 

Navegue pelo site e observe que, para chegar aos dados, é preciso clicar nas categorias e nas subcategorias: 

 Computers (Laptops e Tablets) 

 Phones (Touch) 

A imagem ao lado mostra a 

estrutura de navegação do site 

e o modo como será criada a 

raspagem dos dados a partir do 

Mapa do site (Sitemap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para começar a raspagem, 

é fundamental voltar ao 

endereço principal do site (o 

da Home Page), indicado no 

tópico 1.  

Em seguida, clique com o 

botão direito do mouse em 

qualquer área da página e 

depois na opção 

INSPECIONAR. 

Na janela exibida (no rodapé 

ou no lado esquerdo do 

navegador) será exibido um painel no qual uma das opões é Web Scraper. 

https://www.webscraper.io/test-sites/e-commerce/allinone


3. A ferramenta tem três opções:  

 SITEMAPS 

 SITEMAP 

 CREATE NEW SITEMAP 

Selecione a primeira e depois em CREATE SITEMAP. Na janela exibida, preencha os seguintes dados: 

Sitemap name: raspagem-teste  

[apesar de serem aceitos números e outros caracteres – à exceção de espaços em branco –, os nomes 

devem começar obrigatoriamente com uma letra; todas devem ser minúsculas] 

Start URL: https://www.webscraper.io/test-sites/e-commerce/allinone 

[Com o botão (+) do lado direito da caixa é possível incluir outros sites para a raspagem. E com o (-), 

exclui-se qualquer site acrescentado] 

Clique em CREATE SITEMAP. 

 

CRIAÇÃO DOS SELETORES 

4. Agora é o momento de começar a criação dos seletores, que definirão como as diferentes páginas do site 

serão abertas para acontecer a raspagem dos dados. Observe que ao ser criado o SiteMap, são exibidas duas 

informações novas: o nome do mapa do site criado (raspagem-teste) é mostrado ao lado de Sitemap e _root 

indica o ponto de partida (a raiz ou elemento “pai”) da raspagem. 

 

Vamos criar o 1º seletor, que será usado para abrir os links de todas as categorias do site (as que têm 

dados associados a ela). Clique no botão ADD NEW SELECTOR. 

Uma nova caixa será aberta, na qual algumas informações precisam ser preenchidas (veja a imagem mais abaixo). 

Id (nome do seletor): categorias 

Type: [escolha a opção] Link 

[além do Link, existem outras 10 opções, que devem ser escolhidas de acordo com o item que será 

marcado na página] 

Selector: clique no botão Select e em seguida, na página do site, coloque o mouse sobre o link da 

categoria COMPUTERS. Observe que o link é iluminado com a cor VERDE. Dê um clique sobre o link e ele 

passa a ser destacado na cor VERMELHA.  

https://www.webscraper.io/test-sites/e-commerce/allinone


(!) Como precisamos raspar os dados associados às outras categorias do site, vamos dar um clique 

no segundo link (PHONES). Da mesma forma, ele passará da cor VERDE a VERMELHA.  

E o mais importante: se o site tivesse outras categorias, neste momento todas seriam selecionadas. 

Feita a seleção dos links, é necessário clicar no botão azul DONE SELECTING!. Observe que, agora, 

que a caixa ao lado de Data Preview é preenchida com os códigos HTML e CSS que marcam os links das 

categorias: a.category-link. (para cada site, essa informação é diferente) 

[se o botão Data Preview for clicado, o conteúdo associado às categorias será exibido] 

[o botão Element Preview pode ser usado para iluminar os elementos selecionados na página] 

Multiple: como mais de uma categoria será raspada, é fundamental que essa opção seja marcada. 

Parent Selectors: observe que o item categorias aparece como “filho” do item _root (o item 

“pai”). 

 

Cumpridas todas as etapas acima, clique em SAVE SELECTOR. 

5. Vamos ao 2º seletor, que será usado para abrir os links de todas as subcategorias do site. Antes de criar 

o novo seletor, observe como ficou a tela do Web Scraper depois que você salvou o seletor anterior (inclusive os 

botões do lado direito para apagar e editar o seletor já criado). O novo seletor a ser criado (subcategorias) deve 

ser “filho” do seletor categorias. Por isso, primeiro clique sobre a linha onde estão as informações do seletor 

categorias. 

 

Agora que é possível ver os elementos _root e categorias um ao lado do outro, o botão ADD NEW 

SELECTOR pode ser acionado. 



 

Antes de começar a preencher os campos, no site clique no link COMPUTERS para visualizar as subcategorias 

LAPTOPS e TABLETS, já que elas precisarão ser selecionadas. 

Id (nome do seletor): subcategorias 

Type: [escolha a opção] Link 

Selector: clique no botão Select e em seguida, na página do site, coloque o mouse sobre o link da 

subcategoria LAPTOPS. Observe que o link é iluminado com a cor VERDE. Dê um clique sobre o link e ele 

passa a ser destacado na cor VERMELHA.  

(!) Como precisamos raspar os dados associados às outras subcategorias do site, vamos dar um clique 

no segundo link (TABLETS). Da mesma forma, ele passará da cor VERDE a VERMELHA.  

E o mais importante: todas as outras subcategorias, escondidas na categoria PHONES, também foram 

selecionadas. 

Feita a seleção dos links, é necessário clicar no botão azul DONE SELECTING!. Observe que, agora, 

que a caixa ao lado de Data Preview é preenchida com os códigos HTML e CSS que marcam os links das 

subcategorias: a.subcategory-link. (para cada site, essa informação é diferente) 

[se o botão Data Preview for clicado, o conteúdo associado às subcategorias será exibido] 

[o botão Element Preview pode ser usado para iluminar os elementos selecionados na página] 

Multiple: como mais de uma subcategoria será raspada, é fundamental que essa opção seja 

marcada. 

Parent Selectors: observe que o item subcategorias aparece como “filho” do item categorias (o 

item “pai” dele). 

 

Cumpridas todas as etapas acima, clique em SAVE SELECTOR. 



6. Agora é a vez do 3º seletor, que será usado para selecionar todos os produtos (considerados como 

elementos) associados a cada subcategoria. Antes de criar o novo seletor, observe como ficou a tela do Web 

Scraper depois que você salvou o seletor anterior. O novo seletor a ser criado (itens) deve ser “filho” do seletor 

subcategorias. Por isso, primeiro clique sobre a linha onde estão as informações do seletor subcategorias. 

 

Agora que é possível ver os elementos _root, categorias e subcategorias um ao lado do outro, o botão ADD 

NEW SELECTOR pode ser acionado. 

 

Antes de começar a preencher os campos, clique no link LAPTOPS para visualizar os produtos associados à 

subcategoria. 

Id (nome do seletor): itens 

Type: [escolha a opção] Element 

[O seletor Element é usado para selecionar itens que contêm vários conjuntos de dados dentro deles. Em um site de comércio 

eletrônico, por exemplo, pode ser usado para raspar todas as informações relacionadas a um determinado produto. O seletor 

retornará cada item selecionado como um elemento "pai" para seus seletores secundários (os próprios dados de um certo 

produto). O exemplo do site é: cada produto da subcategoria Laptops – e das demais –  está dentro de um caixa (onde fica a 

imagem do carrinho de compras), na qual são encontradas suas respectivas informações: nome do produto, preço, descrição, 

classificação (nº de estrelas) e comentários (reviews)] 

Selector: clique no botão Select e em seguida, na página do site, coloque o mouse sobre a área do 

redor do primeiro carrinho (e não em cima do carrinho, pois assim só a imagem será raspada) – o 

primeiro produto é o Asus VivoBook X4... Observe que todo o conteúdo associado ao primeiro item é 

iluminado com a cor VERDE. Dê um clique sobre ela e o conjunto passa a ser destacado na cor 

VERMELHA.  

(!) Como precisamos raspar os dados dentro das outras caixas, clique sobre o segundo item à 

direita. Da mesma forma, ele passará da cor VERDE a VERMELHA.  

Todas os demais itens da página e das outras que não estão sendo exibidas (das subcategorias Phones 

e Touch) também foram selecionados. 

Feita a seleção dos itens, é necessário clicar no botão azul DONE SELECTING!. Observe que, agora, a 

caixa ao lado de Data Preview é preenchida com os códigos HTML e CSS que marcam os links das 

subcategorias: div.thumbnail. (para cada site, essa informação é diferente) 



Multiple: como todos os itens das subcategorias precisarão ser raspados, é fundamental que essa 

opção seja marcada. 

Parent Selectors: observe que itens aparece como “filho” de subcategorias (o item “pai” dele). 

 

Clique em SAVE SELECTOR. 

 

7. Agora é a vez do 4º seletor, que será usado para raspar o nome de cada produto que se encontra 

dentro de cada item. Antes de criar o novo seletor, observe como ficou a tela do Web Scraper depois que você 

salvou o seletor anterior. O novo seletor a ser criado (produto) deve ser “filho” do seletor itens. Por isso, primeiro 

clique sobre a linha onde estão as informações do seletor itens. 

 

Agora que é possível ver os elementos _root, categorias, subcategorias e itens um ao lado do outro, o botão 

ADD NEW SELECTOR pode ser acionado. 

 

É importante dizer que, a partir de agora, os 3 próximos seletores (produto, preco e descricao) são todos “filhos” 

de itens. Vamos começar pelo primeiro. 



Id (nome do seletor): produto 

Type: [escolha a opção] Texto 

[O seletor Texto é usado para selecionar somente os conteúdos de texto marcados com tags HTML] 

Selector: clique no botão Select. Em seguida, dentro da caixa do primeiro produto, coloque o mouse 

sobre o nome do primeiro produto (Asus VivoBook X4...). Observe que todo ele é iluminado com a cor 

VERDE e a caixa ao fundo, com a cor AMARELA. Dê um clique sobre ela e o nome passa a ser destacado 

na cor VERMELHA.  

(!) Neste caso, a seleção se restringirá apenas ao nome do produto desse primeiro item. Portanto, não 

será necessário fazer o mesmo com os nomes dos produtos dos demais itens. Isso será feito 

automaticamente depois que todos os dados do primeiro item forem selecionados. 

Feita a seleção do nome do produto, é necessário clicar no botão azul DONE SELECTING!. Observe 

que, agora, a caixa ao lado de Data Preview é preenchida com os códigos HTML e CSS que marcam o 

nome do produto: a.title. (se o botão for acionado, será exibida uma prévia dos nomes já raspados) 

Multiple: como a raspagem será apenas nesse primeiro item, essa opção NÃO deve ser marcada. 

Parent Selectors: observe que o seletor produto não aparece no quadro. 

 

Cumpridas todas as etapas acima, clique em SAVE SELECTOR. 

 

8. Agora é a vez do 5º seletor, que será usado para raspar o preço de cada produto que se encontra 

dentro de cada item. Antes de criar o novo seletor, observe as duas setas vermelhas para ver como ficou a tela do 

Web Scraper depois que você salvou o seletor anterior. Dessa vez, NÃO será necessário clicar sobre a linha onde 

estão as informações do seletor produto, já que ele e os demais seletores serão todos “filhos” do seletor-pai 

“itens”. 



 

Vamos ao próximo. 

Id (nome do seletor): preco 

Type: [escolha a opção] Texto 

Selector: clique no botão Select. Em seguida, coloque o mouse sobre o preço do primeiro produto 

($295.99). Observe que ele é iluminado com a cor VERDE e a caixa ao fundo, com a cor AMARELA. Dê 

um clique sobre ela e o preço passa a ser destacado na cor VERMELHA.  

(!) Também neste caso, a seleção se restringirá apenas ao preço do produto desse primeiro item. 

Portanto, não será necessário fazer o mesmo com os preços dos produtos dos demais itens. Isso será 

feito automaticamente depois que todos os dados do primeiro item forem selecionados. 

Feita a seleção do preço do produto, é necessário clicar no botão azul DONE SELECTING!. Observe 

que, agora, a caixa ao lado de Data Preview é preenchida com os códigos HTML e CSS que marcam o 

nome do produto: h4.pull-right. (se o botão for acionado, será exibida uma prévia dos preços já 

raspados) 

Multiple: como a raspagem será apenas nesse primeiro item, essa opção NÃO deve ser marcada. 

Parent Selectors: observe que o seletor preco não aparece no quadro. 

 

Clique em SAVE SELECTOR. 

 

9. Agora é a vez do 6º seletor, que será usado para raspar a descrição de cada produto que se encontra 

dentro de cada item. Antes de criar o novo seletor, observe como ficou a tela do Web Scraper depois que você 



salvou o seletor anterior. Dessa vez, também NÃO será necessário clicar sobre a linha onde estão as informações 

do seletor produto ou do seletor preco, já que eles e o próximo seletores serão todos “filhos” do seletor-pai 

“itens”. 

 

Vamos ao último seletor. 

Id (nome do seletor): descricao 

Type: [escolha a opção] Texto 

Selector: clique no botão Select. Em seguida, coloque o mouse sobre a descrição do primeiro 

produto (Asus VivoBook X441NA-GA190 Chocolat Black...). Observe que ela é iluminada com a cor 

VERDE e a caixa ao fundo, com a cor AMARELA. Dê um clique sobre ela e a descrição passa a ser 

destacado na cor VERMELHA.  

(!) Também neste caso, a seleção se restringirá apenas à descrição do produto desse primeiro item. 

Portanto, não será necessário fazer o mesmo com as descrições dos produtos dos demais itens. Isso será 

feito automaticamente depois que todos os dados do primeiro item forem selecionados. 

Feita a seleção da descrição do produto, é necessário clicar no botão azul DONE SELECTING!. 

Observe que, agora, a caixa ao lado de Data Preview é preenchida com os códigos HTML e CSS que 

marcam o nome do produto: p.description. (se o botão for acionado, será exibida uma prévia das 

descrições já raspados) 

Multiple: como a raspagem será apenas nesse primeiro item, essa opção NÃO deve ser marcada. 

Parent Selectors: observe que o seletor preco não aparece no quadro. 

 

Cumpridas todas as etapas acima, clique em SAVE SELECTOR. 



10. Finalizada a criação do último seletor, observe como ficou a tela do Web Scraper. 

 

Se for preciso editar qualquer seletor, clique sobre o nome dele, ou na parte superior (_root / categorias / 

subcategorias / itens) ou na lista (produto / preco / descricao) e depois no botão Edit. 

11. Agora, vamos visualizar graficamente como os seletores foram estruturados. Clique em Sitemap raspagem-

teste e depois em SELECTOR GRAPH. 

 

12. Chegou a hora de raspar os dados. Clique em Sitemap raspagem-teste e depois em SCRAPE. Os valores nas 

duas caixas, que são o padrão, definem: 

Request interval (ms): Define o intervalo de tempo entre a raspagem de uma página e de outra. 

Page load delay (ms): Define o tempo de espera até que o Web Scrape comece a raspar a página a 

partir do momento em ela é carregada. 

 

Os valores podem ser aumentados caso seja necessário diminuir o volume de acessos (tráfego) ao site para raspar 

os dados. 

Clique em START SCRAPING para começar a coleta dos dados.  

Quando estiverem sendo raspados os dados, as respectivas páginas serão exibidas. Não feche as páginas até que 

a raspagem tiver sido completada. Um aviso informará o fim da atividade. 

Mas se aparecer a mensagem No data scraped yet. refresh, clique em REFRESH para se certificar de 

que realmente nenhum dado foi raspado.  

Se a tela abaixo tiver aparecido, os dados foram coletados devidamente. 



 

 

13. Vamos exportar os dados. Clique em Sitemap 

raspagem-teste e depois em EXPORT DATA AS CSV.  

Depois, clique em DOWNLOAD NOW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PASSO 3 – Tratamento dos dados no Excel 
 

1. Abra o programa Excel e depois em ARQUIVO > ABRIR. Para que o arquivo CSV seja exibido, é preciso 

substituir a opção Todos os Arquivos do Excel por Todos os Arquivos. Selecione o arquivo nomedosite.csv e 

depois clique em ABRIR.  

Na janela a seguir, deixe a opção DELIMITADO 

marcada e clique em AVANÇAR. 

Observações: 

Na área de exibição dos dados, observe se a as 

palavras estão sendo acentuadas corretamente com o 

tipo de codificação de caracteres que aparece em 

Origem do arquivo. Se houver problema e aparecer 

uma opção diferente de 65001 – Unicode (UTF-8), 

mude para ela e veja se a acentuação foi corrigida. 

 

 

2. Desmarque a caixa TABULAÇÃO e escolha VÍRGULA. Veja se os dados foram separados em colunas. Clique em 

AVANÇAR. 

3. Deixe marcada a opção GERAL e clique em CONCLUIR. 

4. Pronto! Os dados raspados, de 147 produtos, podem agora ser trabalhados na planilha.  

As colunas A, B, D e F podem ser excluídas, pois tem informações que não são necessárias à análise. 

 

 
 

5. Vamos criar uma Tabela Dinâmica para somar os preços de todos os produtos por Subcategoria. Antes, na 

tabela com as colunas excluídas, observe que os preços dos produtos não estão no modo Número (pois exibem $ 

e ponto no lugar de vírgula). Para isso, antes vamos limpar os dados.  



 

Precisamos então excluir os $ e trocar os pontos por vírgulas. Vamos usar então a função SUBSTITUIR. Observe 

que o primeiro preço ($1381.13) está dentro da célula D2. E é a partir dela que começaremos a substituição. 

Selecione qualquer célula em branco (vou usar a F2) e dentro dela escreva a seguinte fórmula: 

 

Os caracteres que serão substituídos e os novos deverão ficar entre aspas (mesmo o branco). Veja o resultado na 

planilha. 

 

Agora dê um clique duplo com o mouse no ponto indicado com a seta vermelha (na imagem acima) e a fórmula 

será reproduzida nas outras 147 células contíguas da planilha. 



 

6. Selecione todos os valores (F2 a F148) e copie (CTRL+C). Clique na célula D2 e depois no botão COLAR. Aí 

escolha, dentro de Colar Valores, a opção Valores (V). Exclua os valores da coluna F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja que é exibido um ícone verde na parte superior esquerda de todos os números, significando que foram 

copiados como Texto – tal informação pode ser vista no ícone em que aparece um ponto de interrogação (!). 

Selecione todos os números da coluna D, clique na aba Número (de Página Inicial) e altere para a opção Número 

(com 2 Casas decimais e Usar separador de 1000 (.)). 

7. Clique na aba Inserir e depois em Tabela 

Dinâmica. Crie uma tabela colocando o campo 

subcategorias na caixa Rótulos de Linha e o 

campo preco na caixa Valores. 

 

 

 

 

 


