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1.Resumo 

A inovação é atualmente fundamental para organizações e países que 

buscam um crescimento e uma competitividade em um cenário globalizado. Para se 

realizar o processo de inovação é necessário um conhecimento do cenário, a 

criação, desenvolvimento e o aprimoramento de uma ideia gerando um resultado 

que, se capaz de gerar um crescimento a médio, longo prazo, poderá ser usufruído 

pela organização por anos. Com o intuito de apoiar o processo de inovação, esta 

pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de uma Plataforma Semântica do 

Ecossistema Paulista de Inovação Tecnológica que, por meio de tecnologias 

informacionais e conceito de Web Semântica, extrai, de forma automatizada, dados 

informacionais fundamentais que auxiliem organizações dar seguimento no processo 

de inovação. 

 

2.Introdução 

Atualmente, a busca de informações por organizações para se realizar a 

tomada de decisões vem se tornando cada vez mais comum e consequentemente 

complicada na atual era da Big Data. O desafio na atual era de dados é saber utilizar 

a grande quantidade de dados para se conseguir resultados que possam ser 

utilizados no processo de tomada de decisão, resultados estes que geram um 

aumento da competitividade das organizações, resultantes do processo de inovação, 

que se constitui de um processo informacional proativo e sistemático que auxilia 

ações de inovação. 

De acordo com o analista Doug Laney, Big Data é articulada e definida em 

Volume, que representa a coleta da informação; Velocidade, a rapidez da 

transmissão e tratamento dos dados; Variedade, diversidade dos dados coletados. 

Complementar ao conceito de Big Data, a Web Semântica está diretamente 

relacionada com a Web,  na busca de permitir que as informações possam ser 

compreendidas tanto por homens quanto por computadores. Assim, o objetivo da 

Web Semântica está em disponibilizar informações da Web de uma maneira mais 

acessível e organizada. 

A proposta da Web Semântica é realizada por meio de tecnologias que 

propiciam a compreensão das informações disponibilizadas na Web. A principal 



tecnologia para isso são as ontologias. A ontologia é conceituada como a parte da 

ciência que estuda o ser e seus relacionamentos. Na computação o uso de 

ontologias é fundamental para o desenvolvimento e agentes autônomos que 

realizam a busca de informação de uma forma mais inteligente e tendo resultados 

mais relevantes para o usuário. 

Diante do exposto, a pesquisa utiliza conceito de Big Data, Web Semântica e 

Ontologias para transformação de informações obtidas por meio de agentes 

computacionais, categorizando e disponibilizando informações úteis para o usuário. 

 

3.Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver uma Plataforma Semântica do 

Ecossistema Paulista de Inovação Tecnológica, utilizando tecnologias 

informacionais, semânticas e computacionais, que disponibilize informações úteis 

para atores de inovação do Estado de São Paulo. 

A plataforma em seu desenvolvimento deve aperfeiçoar seu mecanismo de 

coleta e classificação dos dados extraídos para que a informação disponibilizada 

sejam resultados bem próximo ao requisitado do usuário. O agente de busca 

autônomo, será desenvolvido utilizando uma ontologia para o cenário de inovação, 

desta forma as buscas realizadas serão focadas em extrair informações de fontes 

dos agentes de inovação e toda informação coletada será avaliada se ela está 

contida no contexto de inovação e se realmente é útil para o usuário. 

A disponibilização destas informações para os atores da inovação (governo, 

empresas e universidades) tem como objetivo fazer com que todos tenham o 

conhecimento de tudo que é gerado no cenário de inovação e assim tendo 

crescimento no incentivo e apoio em ações de inovação. 

 

4.Metodologia 

O desenvolvimento deste trabalho foi dividido nas seguintes etapas: 

1. Levantamento bibliográfico de ontologias, Web Semântica, Big Data e 

Inovação; 

2. Levantamento dos trabalhos correlatos; 

3. Estudo e aperfeiçoamento da ontologia do Ecossistema Paulista de Inovação; 



4. Desenvolvimento da Plataforma Semântica do Ecossistema Paulista de 

Inovação Tecnológica. 

 

5.Desenvolvimento 

Para realizar o desenvolvimento da Plataforma, utiliza-se a Ontologia 

conceitual do Ecossistema Paulista de Inovação, esta ontologia visa representar 

atores importantes dentro do escopo, organizações, entidades, pesquisadores, tudo 

que está relacionado com ações que geram apoio a inovação como eventos, 

consultoria, editais leis de incentivo ao processo de inovação. 

A pesquisa deu início tendo conhecimento de ontologias já desenvolvidas no 

escopo do Ecossistema Paulista de Inovação. Com o avanço do passo anterior vai 

se ter o conhecimento da funcionalidade de robôs autônomos de extração de dados 

e utilizando ambos conhecimentos para se dar início no desenvolvimento de uma 

plataforma semântica com funcionalidades para o Ecossistema Paulista de 

Inovação. 

 

6.Resultados Preliminares 

Até este momento da pesquisa, foi feita a leitura bibliográficas e 

conhecimento de trabalho relacionados e assim possuindo uma maior base de como 

a pesquisa vai ser desenvolvida. Foi pesquisado o conceito de ontologia e de 

ontologias já existentes relacionadas ao escopo da pesquisa e o conhecimento de 

como agentes de extração de dados funcionam. 
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