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1. RESUMO 

O grande aumento da produção e disseminação de dados na Internet pode 

oferecer informações de alto valor agregado às organizações. Estas informações 

podem estar em bases distintas e heterogêneas e em fontes que antes não eram 

consideradas relevantes, como mídias sociais, blogs, e outros. Se as organizações 

conseguirem utilizar destas fontes, podem fazer com que haja uma nova visão de 

gestão conhecida como Inteligência Competitiva. No contexto de uma arquitetura de 

Recuperação da Informação, esta pesquisa tem como objetivo a implementação de 

um agente de extração semântica no contexto da Web que permita a localização, 

armazenamento, tratamento e recuperação de informações do tipo Big Data nas 

mais variadas fontes informacionais na Internet que sirva de base para a 

implementação de ambientes informacionais de apoio à decisão. 

2. INTRODUÇÃO 

A explosão de geração massiva de dados está testando a capacidade das mais 

avançadas tecnologias de armazenamento, tratamento, transformação e análise de 

informações. As áreas do tratamento e da recuperação da informação estão sendo 

desafiadas pelo volume, variedade e velocidade de uma inundação de dados 

semiestruturados e não estruturados de natureza complexa, que também oferece às 

organizações excelentes oportunidades de ter um aprofundamento no conhecimento 

mais preciso de seus negócios.  

Para agregar e utilizar as informações que estão espalhadas nos ambientes 

internos e externos das organizações, surge o conceito da Inteligência Competitiva 

que segundo ABRAIC (Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência 

Competitiva) [1], é um processo informacional proativo que conduz à melhor tomada 

de decisão, seja ela estratégica ou operacional, visando descobrir as forças que 

regem os negócios, reduzir o risco e conduzir o tomador de decisão a agir 

antecipadamente, bem como proteger o conhecimento gerado. 

No cenário atual destas informações geradas nos ambientes organizacionais, 

principalmente nos que tem a Internet como plataforma, encontram-se dados que 

devido às suas características, atualmente classificam-se como Big Data, que 

segundo Gartner [2] é definindo como o alto volume, alta velocidade e/ou alta 

variedade de informações que requerem novas formas de processamento para 



permitir melhor tomada de decisão, nova descoberta do conhecimento e otimização 

de processos. 

No processo de busca da informação em cenários da Inteligência Competitiva e 

Big Data são utilizados robôs de extração de dados na Internet, que segundo Deters 

e Adaime [3] são sistemas que coletam os dados da Web e montam uma base de 

dados que é processada para aumentar a rapidez na recuperação de informação. 

Para adicionar significado aos conteúdos buscados, associam-se aos robôs de 

busca na Web conceitos semânticos, como a ontologia, que no contexto filosófico, é 

definida por Silva [4] como a parte da ciência que estuda o ser e seus 

relacionamentos, e neste sentido, o uso de ontologias é essencial no processo de 

desenvolvimento dos robôs de busca semântica, para possibilitar uma busca de 

maneira mais inteligente e mais próxima do funcionamento do processo cognitivo do 

usuário de forma que a extração de dados se torne muito mais relevante. 

3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo criar um agente de busca semântica na Web 

que permita a localização, armazenamento, tratamento e recuperação de 

informações do tipo Big Data nas mais variadas fontes informacionais na Internet 

que sirva de base para uma arquitetura computacional que transforme a informação 

desagregada em um ambiente analítico de conhecimento estratégico, relevante, 

preciso e utilizável para permitir a gestores o acesso a oportunidades e ameaças no 

domínio das instituições de ensino superior tendo como base conceitos de 

inteligência competitiva. 

4. METODOLOGIA 

O projeto foi dividido nas seguintes fases: 

 Levantamento de fontes bibliográficas para a definição do embasamento teórico 

do tema; 

 Pesquisa de trabalhos correlatos e tecnologias de NoSQL, Big Data, Ontologias e 

desenvolvimento de robôs de buscas na Web; 

 Definição da estrutura ontológica que permita a busca semântica; 

 Modelagem das representações das informações do domínio de instituições de 

ensino superior; 

 Implementação do agente de busca semântica; 



5. DESENVOLVIMENTO 

Para a realização do projeto, é necessário definir a estrutura ontológica. Para 

auxiliar na criação da ontologia está sendo utilizado o software Protégé 

[http://protege.stanford.edu/], que faz uso da linguagem OWL. E com o auxílio de 

trabalhos correlatos, que fazem uso de ontologia, esta estrutura ontológica, já está 

sendo definida. 

Também, a partir de pesquisas a respeito do uso do Big Data e de agentes de 

busca semântica, foi iniciada a implementação do robô de busca, usando a 

linguagem Java e o framework Apache Lucene, para a indexação dos resultados 

obtidos na Web.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A revisão bibliográfica sobre ontologia, agente de busca semântica e Big Data 

já foi finalizado. 

O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento, já com a arquitetura 

definida, e começando a trabalhar em cima da programação em si. Utilizando como 

apoio a estrutura ontológica, que está sendo definida. 
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