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Resumo 

Este trabalho apresenta pesquisa sobre a criação de uma plataforma 

semantica na web para localização, tratamento, recuperação e armazenamento de 

informações do tipo Big-Data de 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. Utilizando 

agentes de extração de dados por meio de robôs de busca semântica com a 

utilização de tecnologias de persistência do tipo NoSQL no tratamento de 

informações com características de Big Data, sendo imprescindível na recuperação, 

armazenamento, processamento e uso dos mais variados tipos de informações 

gerados nestes ambientes de grande volume de dados em cenários de Inteligência 

Competitiva, com o propósito de adicionar significado aos conteúdos buscados em 

domínio específico associam-se aos robôs de busca na Web conceitos semânticos, 

que permitem realizar a procura não mais por palavras chaves num processo de 

busca textual, mas sim por significado e valor, extraindo das páginas e serviços da 

Web informações de real relevância, descartando aquilo que é desnecessário. 

  

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 semi-estruturados e não estruturados de natureza complexa, que também 

oferece às organizações excelentes oportunidades de ter um aprofundamento no 

conhecimento mais preciso de seus negócios. 

Neste contexto, surgem inúmeras oportunidades em agregar valor ao negócio 

com base nessas informações, que são geradas tanto no ambiente interno quanto 

no externo, porém há a necessidade de uma nova abordagem na estrutura de TI 

(Tecnologia da Informação) das empresas em transformar esses dados em 

conhecimento para as organizações, que causará impacto de longo alcance. 

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. 

  

Objetivo 

Esta pesquisa tem como objetivo implementar uma plataforma 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 executivos o acesso a oportunidades e ameaças 

no domínio das instituições de ensino superior tendo como base conceitos de 

inteligência competitiva. 

 

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; 

 Desenvolvimento de uma aplicação protótipo que permita o processamento, 

fusão e representação visual e interativa da informação que valide a 

recuperação das informações do agente de software. 



Desenvolvimento 

A criação de uma plataforma computacional que agregue semanticamente as 

informações disponíveis na Web de um determinado domínio pode trazer para uma 

plataforma computacional subsídios para a criação de um ambiente informacional de 

apoio à decisão que dê uma visão mais ampla dos cenários internos e externos das 

informações de relevância na gestão organizacional. 

Neste contexto, entende-se a extrema relevância de utilizar agentes de 

extração de dados por meio de robôs de busca semântica com a utilização de 

tecnologias de persistência do tipo NoSQL no tratamento de informações com 

características de Big Data, sendo imprescindível na recuperação, armazenamento, 

processamento e uso dos mais variados tipos de informações gerados nestes 

ambientes de grande volume de dados em cenários de Inteligência Competitiva.  

 

Resultados preliminares 

Definição de uma estrutura ontológica de representação do domínio de 

instituições de ensino superior e projeto de uma estrutura de representação 

informacional conceitual, lógica e de persistência do domínio utilizando tecnologias 

relacionais e NoSQL. 
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