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RESUMO
A capacidade de gerar inovações tem se estabelecido como um diferencial
para o sucesso, crescimento e prosperidade das organizações. Defronte da
competitividade e disputa por espaço de mercado, a capacidade de
identificar ideias inovadoras tanto internamente, quanto externamente à
organização, tornou-se um fator fundamental para preservar a
organização no mercado. Neste sentido, a área de Gestão de Ideias
compreende essa necessidade, sendo considerada o processo de coleta,
análise e seleção de ideias para desenvolver produtos, serviços ou
processos inovadores, ou para aprimorar os já existentes. Porém, as
organizações enfrentam desafios na avaliação do grande número de ideias
submetidas e seleção de ideias que possam gerar satisfação aos clientes e
rentabilidade à organização. Além disso, muitas organizações não
possuem métodos para avaliar as ideias submetidas e sofrem de falta de
mão-de-obra especializada para realizar essa tarefa. A partir disto, este
trabalho propõe um método baseado em Mineração de Opinião e na
Análise de Agrupamentos como suporte à Gestão de Ideias, objetivando
auxiliar o processo de análise e seleção de ideias inovadoras. Com o
intuito de demonstrar a viabilidade do método proposto, foi desenvolvido
um protótipo para suportar as fases de indexação, extração, polarização,
agrupamento e avaliação de ideias. O protótipo foi aplicado em quatro
cenários de estudo utilizando ideias coletadas na comunidade de Gestão
de Ideias Ubuntu Brainstorm®. A partir da aplicação do protótipo
verificou-se que agrupamentos de ideias essencialmente positivas
possuem uma tendência maior a serem selecionados para implementação.
Por fim, destaca-se que o método proposto neste trabalho através da
integração entre as áreas de Mineração de Opinião e Análise de
Agrupamentos demonstrou-se capaz de auxiliar na tomada de decisão
contribuindo para o processo de análise e agrupamento de quais ideias
deveriam ou não serem implementadas.
Palavras-chave: Gestão de Ideias. Mineração de Opinião. Análise de
Agrupamentos.

ABSTRACT
The ability to generate innovations has established itself as a differential
for the success, growth and prosperity of organizations. Faced with
competitiveness and dispute for market space, the ability to identify
innovative ideas both internally and externally to the organization has
become a key factor in preserving the organization in the market. In this
sense, the area of Idea Management understands this need, considering
the process of collect, analysis and selection of ideas to develop
innovative products, services or processes, or to improve existing ones.
However, organizations face challenges in evaluating the large number of
ideas submitted and selecting ideas that can generate customer
satisfaction and profitability for the organization. In addition, many
organizations lack methods to evaluate ideas submitted and suffer from a
lack of skilled labor to accomplish this task. Therefore, this work
proposes a model based on Opinion Mining and Clusters Analysis as
support to Idea Management, aiming to assist the process of analysis and
selection of innovative ideas. In order to demonstrate the feasibility of the
proposed model, a prototype was developed to support the phases of
indexing, extraction, polarization, clustering and evaluation of ideas. The
prototype was applied in four scenarios using ideas collected from the
Ubuntu Brainstorm® Idea Management community. Applying the
prototype it was verified that clusters of essentially positive ideas have a
greater tendency to be selected for implementation. Finally, it is worth
noting that the model proposed in this work through the integration
between the areas of Opinion Mining and Cluster Analysis was able to
assist in decision making by contributing to the process of analysis and
grouping of which ideas should or should not be implemented.
Keywords: Idea Management. Opinion Mining. Cluster Analysis.
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1 INTRODUÇÃO
A inovação é o meio pelo qual os empreendedores exploram as
mudanças como oportunidades para um negócio, produto ou um serviço
diferente. Ela pode ser apresentada como uma disciplina, ser apreendida
e ser praticada (DRUCKER, 2015).
De acordo com Karimi-Majd e Mahootchi (2015), para
permanecerem competitivas nos dias de hoje, as organizações devem
buscar a inovação a todo momento, desenvolvendo novos produtos,
serviços ou processos. Neste sentido, o uso de tecnologias modernas de
gestão tornou-se uma condição essencial para a eficiência das atividades
de inovação nas organizações (SADRIEV; PRATCHENKO, 2014).
Para Crainer e Dearlove (2014), a inovação ainda é frequentemente
associada ao inventor solitário, trabalhando isoladamente até tarde da
noite em busca de inspiração para desenvolver algo disruptivo. Nesse
sentido, as organizações têm ignorado o consumidor, o principal agente
transformador do sistema industrial dos dias de hoje (PRAHALAD;
RAMSWAMY, 2013).
Segundo Prahalad e Ramswamy (2013), a sociedade está seguindo
em direção a uma nova forma de criação de valor, em que o valor não é
criado pelas organizações isoladamente, mas é concebido através da
colaboração entre os consumidores e as organizações.
No mercado atual, os consumidores estão impondo novos e
diferentes tipos de demandas. Os clientes se relacionam de forma
diferente com as organizações, esperam participar de suas decisões a
respeito do que lhes é oferecido, e desejam que o seu relacionamento com
os vendedores e fabricantes perdure além do ponto de compra. Portanto,
para atender essas expectativas, as organizações precisam abrir mão de
sua soberana autoridade sobre o mercado e dialogar com seus clientes
(BROWN, 2010).
Na visão de Trott (2012), a inovação engloba o processo de Gestão
de Ideias, que é a maneira pela qual os indivíduos e as organizações geram
ideias e as desenvolvem, podendo originar o desenvolvimento de um
novo produto, serviço ou processo. Entre todas as tecnologias de gestão
da inovação, os Sistemas de Gestão de Ideias se tornaram um instrumento
essencial para o crescimento competitivo das organizações (SADRIEV;
PRATCHENKO, 2014).
Na visão de Li, Kankanhalli e Kim (2016), o sucesso de uma
organização na implementação de uma mentalidade de inovação depende
diretamente da geração de ideias inovadoras. Para tal, as organizações
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estão utilizando comunidades online de crowdsourcing para coletar ideias
e preferências de seus clientes ou usuários.
Uma das características essenciais para plataformas de Gestão de
Ideias é o papel participativo da comunidade. Nesse sentido, as
organizações estão convidando seus clientes e/ou funcionários para
compartilhar, colaborar e enriquecer as suas ideias através das suas
plataformas de crowdsourcing (WESTERSKI; IGLESIAS, 2012).
Bayus (2013) afirma que as organizações estão terceirizando seus
esforços de geração de ideias em uma tentativa de obter novas ideias em
seu processo de inovação, uma vez que a identificação de fontes de ideias
para inovações é parte essencial do processo de inovação (BARBIERI;
ÁLVARES; CAJAZEIRA, 2009).
Para Martinez-Torres e Olmedilla (2016), as opiniões contidas em
uma comunidade online podem revelar informações sobre as preferências
dos clientes, portanto são importantes para o processo de análise e
avaliação das ideias. Nesse sentido, os clientes são fontes de ideias
essenciais para as organizações, uma vez que a inovação só se torna
completa quando é aceita pelo mercado (BARBIERI; ÁLVARES, 2014).
Em comunidades de crowdsourcing para a inovação, há ideias e
comentários relacionados a tais ideias. Como resultado, pode-se analisar
o impacto da opinião a partir da declaração da ideia e dos comentários no
processo de análise e seleção das ideias para implementação (O'LEARY,
2016).
De acordo com Magnusson, Netz e Wästlund (2014),
isoladamente, as ideias analisadas podem não ser tão interessantes, mas o
potencial aumenta quando elas são vistas como parte de um agrupamento
de ideias. Portanto, ao utilizar técnicas de agrupamento de ideias,
especialistas de domínio podem examinar e avaliar as ideias coletadas de
comunidades online (POVEDA; WESTERSKI; IGLESIAS, 2012).
Este trabalho apresenta uma contribuição à área de Engenharia do
Conhecimento, por meio do desenvolvimento de um método capaz de
auxiliar no processo de Gestão de Ideias, de modo que, por meio da
utilização de técnicas como Mineração de Opinião e Análise de
Agrupamento, as ideias de usuários de uma comunidade online sejam
avaliadas e possam ser agrupadas, relevando padrões e contribuindo para
o processo de seleção de ideias.
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
De acordo com Barbieri, Álvares e Cajazeira (2009), a geração de
ideias é uma das principais preocupações das organizações que elegeram
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a inovação como elemento fundamental da sua estratégia competitiva de
mercado. A capacidade de uma organização de gerar inovações está
relacionada diretamente com a busca por novas ideias, objetivando
aprimorar seus produtos, serviços e processos (BESSANT et al., 2005).
As ideias são ingredientes chave para o processo de inovação, e os
Sistemas de Gestão de Ideias desempenham um papel importante no
gerenciamento de ideias capturadas de atores internos e externos em um
processo de inovação (ALESSI et al., 2015).
O desenvolvimento da inovação não é um processo linear, mas
precisa de uma abordagem sistêmica. Deste modo, estruturar um processo
de captura, filtragem, avaliação e implementação das melhores ideias é
essencial. A falta deste processo ocasiona a aplicação de esforços
desnecessários no processo de inovação (VABDENBOSCH;
SAATCIOGLU; FAY, 2006; MARTINI; NEIROTTI; APPIO, 2016).
Martini, Neirotti e Appio (2016), afirmam que pouco tem se focado
nas fases gerenciais críticas do processo de Gestão de Ideias, como a
análise das ideias inovadoras que são geradas nos limites da organização
e, a seleção e desenvolvimento das ideias mais condizentes com a
estratégia de negócio da organização.
Juntamente com as opiniões dos especialistas, as organizações
devem extrair e perceber os requisitos e necessidades expressas por seus
clientes. No entanto, esse tipo de conhecimento é latente e deve ser
descoberto de forma apropriada, utilizando métodos quantitativos, como
mineração de dados ou abordagens baseadas em dados (KARIMI-MAJD;
MAHOOTCHI, 2015).
Apesar do valor potencial das ideias de usuários, as empresas
enfrentam desafios na gestão de comunidades online, avaliação do grande
número de ideias submetidas e obtenção de ideias valiosas (HOSSAIN;
ISLAM, 2015; ADIKARI; KEIGHRAN, 2016). Além disso, muitas
organizações não têm critérios e métodos claros para avaliar as ideias
submetidas e sofrem de falta de mão-de-obra especializada para avaliálas (LI; KANKANHALLI; KIM, 2016).
Segundo Adikari e Keighran (2016), observa-se um aumento no
número de ideias concebidas, o que, dificulta a utilização das informações
por parte das organizações para a sua tomada de decisão. Portanto,
verifica-se a necessidade de um mecanismo de gestão adequado para
registrar, avaliar, categorizar e priorizar esse fluxo de ideias (ALESSI et
al., 2015).
Para Westerski, Dalamagas e Iglesias (2013), os Sistemas de
Gestão Ideias apresentam dificuldades para avaliar as características de
domínio das ideias, de forma rápida, de modo que sejam utilizadas
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na análise das ideias. Portanto, com um grande número de ideias a serem
avaliadas ou refinadas, eles necessitam de suporte adequado para analisar
e classificar os textos das ideias e seus comentários (CONVERTINO;
SÁNDOR; BAEZ, 2013).
A gestão e análise de ideias é geralmente feita através do ranking
de ideias em comunidades ou avaliação de especialistas. No entanto,
estudos têm demonstrado que esses métodos têm um pequeno impacto
sobre a escolha de ideias que são implementadas e tornam-se limitados
nos casos em que são coletadas milhares de ideias por ano (WESTERSKI;
IGLESIAS, 2012).
Segundo Alessi et al. (2015), na última década, há um grande
crescimento no número de documentos publicados na web contendo a
opinião dos usuários em relação a produtos e serviços. Diante deste
cenário, torna-se necessário utilizar métodos especializados,
possivelmente uma combinação de métodos, para realizar a análise e
classificação das ideias dos usuários, como forma de apoiar o processo de
Gestão de Ideias.
A partir dos elementos identificados esta dissertação objetiva
responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como auxiliar o processo de
Gestão de Ideias utilizando opiniões e comentários de usuários
disponíveis em comunidades online?
1.2 OBJETIVOS
Os objetivos desta dissertação são:
1.2.1 Objetivo geral
Propor um método para suporte e avaliação de ideias baseado em
métodos e técnicas de Engenharia do Conhecimento.
1.2.2 Objetivos específicos
•
•
•

Analisar como as opiniões e comentários podem auxiliar na
Gestão de Ideias;
Desenvolver um protótipo funcional para demonstrar a
viabilidade do método proposto a partir de um cenário no âmbito
da Gestão de Ideias;
Elaborar uma análise dos resultados obtidos considerando o
cenário formulado.
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1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA
Nas últimas décadas se presencia uma nova era, denominada a Era
do Conhecimento. Um aspecto-chave da era do conhecimento é a
correlação entre os envolvidos no processo de tomada de decisão e a
importância do fator humano, principalmente o seu aprendizado contínuo,
experiências e opiniões (MORENO et al, 2012).
Por meio da aplicação de técnicas, métodos e ferramentas da
Engenharia do Conhecimento, é possível extrair e explicitar novos
conhecimentos, a fim de contribuir com o processo de tomada de decisão.
O aumento da concorrência nos mercados mundiais de bens de
consumo e serviços contribuiu na busca por sistemas de controle que
proporcionem um aumento na eficácia do processo de inovação nas
organizações. Os Sistemas de Gestão de Ideias, cuja utilização permite
construir e direcionar os processos de gestão e desenvolvimento da
inovação, são parte integrante dessa prática (SADRIEV;
PRATCHENKO, 2014).
De acordo com Martinez-Torres e Olmedilla (2016), as ideias são
o ingrediente central da inovação e a Gestão de Ideias é um processo
essencial que impulsiona a capacidade de inovar de uma organização.
Então, o potencial inovador de uma organização está diretamente
relacionado com o lançamento e aceitação de seus produtos ou serviços
pelo mercado, que é a evidência da eficácia dos processos de inovação na
organização (SADRIEV; PRATCHENKO, 2014).
Segundo Bothos, Apostolou e Mentzas (2012), a Gestão de Ideias
está no centro da gestão da inovação e, portanto, é uma das maneiras pela
qual uma organização pode garantir a sua sustentabilidade. Desta forma,
a gestão da inovação pode fornecer à organização a capacidade de gerar
e desenvolver novas ideias (BJÖRK; BOCCARDELLI; MAGNUSSON,
2010).
A intensificação da produção e a utilização de resultados
científicos e tecnológicos influenciaram na diminuição do ciclo de vida
das inovações e no aumento do número de produtos e tecnologias
lançadas no mercado. Ao mesmo tempo, observa-se que a avaliação da
eficiência da Gestão de Ideias para reduzir os riscos de investimento em
todas as etapas do processo de inovação está se tornando cada vez mais
importante (PATRIKEEVA; BABESHKO; VOYAKIN, 2015).
Para Karimi-Majd e Mahootchi (2015), a geração de ideias é vital
para as organizações, especialmente nos mercados dinâmicos de hoje.
Cada uma das ideias coletadas em uma comunidade online pode levar a
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um novo produto ou serviço rentável, gerando satisfação para os clientes
antigos e atraindo novos clientes (BAYUS, 2013).
Antes da popularização da internet, as organizações tinham que
utilizar canais como o telefone e malas diretas para obter sugestões e
reclamações dos seus clientes. Nos dias de hoje, as comunidades online,
mídias sociais, assim como as demais aplicações da Web 2.0, podem ser
utilizadas como canais para se obter essas opiniões (DURIC; SONG,
2012; ATKINSON; SALAS; FIGUEROA, 2015).
As comunidades online podem contribuir significativamente para
a Gestão de Ideias e o processo inovação. A coleta, análise e avaliação de
ideias em uma comunidade é uma tarefa exigente que requer o uso de
métodos especializados (BOTHOS; APOSTOLOU; MENTZAS, 2012).
Na visão de McCormack, Fallon e Cormican (2015), a inovação
através de crowdsourcing é uma estratégia bem documentada que permite
às organizações utilizarem conhecimentos externos à organização para
aumentar suas capacidades de obtenção de receita com seus produtos,
serviços e processos.
De acordo com Westerski (2013), dois exemplos do uso de
comunidades online para a obtenção de ideias de inovação são o Dell
IdeaStorm® e o My Starbucks Idea®. Segundo a Dell (2018), o Dell
IdeaStorm® possui mais de 28 mil ideias submetidas através do seu
Sistema de Gestão de Ideais, destas, em torno de 550 foram
implementadas, representando em torno de 1,96% do total de ideias
armazenadas. O My Starbucks Idea®, plataforma de Gestão de Ideias
lançada em 2008 pela Starbucks®, teve mais de 150 mil ideias submetidas
nos seus primeiros 5 anos de operação, destas, 277 foram implementadas
e lançadas pela empresa (STARBUCKS, 2013).
No entanto, de acordo com os autores Westerski, Dalamagas,
Iglesias (2013) e Hossain e Islam (2015), apesar do valor potencial das
ideias, as organizações enfrentam desafios como:
• Avaliação do grande número de ideias submetidas;
• Falta de critérios e métodos claros para avaliar as ideias;
• Falta de mão-de-obra especializada para avaliar as ideias;
• Grande quantidade de ideias triviais e redundantes;
• Enorme esforço humano necessário durante as etapas do
processo de Gestão de Ideias;
Tipicamente, as grandes comunidades de Gestão de Ideias recebem
milhares de ideias por mês. Para controlar esse fluxo de ideias geradas
pela comunidade, é necessário que as organizações tenham uma equipe
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de especialistas para analisar ideias sob vários critérios (por exemplo,
esforço financeiro, esforço de implementação, etc.), filtrar as ideias
irrelevantes para a organização e selecionar as melhores ideias para
implementação (WESTERSKI, 2013).
Para O'leary (2016), com a expansão da Web 2.0, os indivíduos
passaram de consumidores de informação para produtores de conteúdo,
aumentando o número de publicações contendo suas opiniões em relação
a produtos, serviços e processos. Assim, verifica-se a necessidade de se
utilizar métodos e técnicas de processamento de linguagem natural para
uma melhor avaliação das ideias e opiniões publicadas.
Além do uso dos documentos da organização, podem-se utilizar
informações externas à organização para agregar valor ao processo de
explicitação e de criação do conhecimento organizacional, bem como é
possível utilizá-las diretamente para apoiar a tomada de decisão
organizacional (CECI, 2015).
De acordo com Pai et al., (2013), o uso da Mineração de Opinião
promove benefícios para a tomada de decisão nas organizações, uma vez
que é possível combinar a opinião de terceiros com informações internas
à organização, com o propósito de explicitar novos conhecimentos e/ou
subsidiar a tomada de decisão.
Para Agarwal et al. (2015), o campo da classificação de opinião é
uma direção importante de pesquisa devido ao grande número de
aplicações do mundo real nas quais a opinião das pessoas é importante
para uma melhor tomada de decisão.
Segundo Liu (2010), com o passar dos anos, tanto a academia
quanto as organizações têm voltado os olhos para a Mineração de
Opinião, uma vez que as visões exteriores à organização são estratégicas
à tomada de decisão.
Somado a isto, Zhai et al. (2011), afirmam que a utilização de
técnicas e métodos de Análise de Agrupamento contribui diretamente
para a explicitação do conhecimento contido nos documentos da
organização. Uma vez que há centenas de características e expressões que
podem ser descobertas utilizando a Mineração de Opinião, se torna muito
demorado e tedioso para os especialistas de domínio agrupá-las em
categorias manualmente.
De acordo com Sérgio, Souza e Gonçalves (2017), a representação
de informações obtidas pelas organizações através do uso de métodos e
técnicas de Análise de Agrupamentos pode contribuir diretamente para a
interpretação e visualização do conjunto de ideias coletadas na
organização.
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Poveda, Westerski e Iglesias (2012), afirmam que a criação de
grupos de ideias semelhantes contribui para a análise, interpretação e
visualização de ideias coletadas através de Sistemas de Gestão de Ideias.
A próxima seção demonstra as delimitações de pesquisa.
1.4 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um método
para auxiliar o processo de avaliação de ideias nas organizações.
O foco deste trabalho consiste na Engenharia do Conhecimento
voltada à Mineração de Opinião e Análise de Agrupamento objetivando
auxiliar no processo de tomada de decisão no domínio de Gestão de
Ideias.
O método proposto utiliza técnicas, como o Processamento de
Linguagem Natural, Mineração de Opinião, Análise de Agrupamento e
métodos estatísticos, não tendo como pretensão trazer uma contribuição
direta para essas áreas.
Este trabalho baseia-se no pressuposto de que o conhecimento
contido em textos publicados na web pode ser explicitado e classificado,
revelando tendências e padrões de mercado por meio das técnicas de
Mineração de Opinião, Processamento de Linguagem Natural e Análise
de Agrupamento.
Para a avaliação do método proposto, serão utilizados apenas
textos retirados de ideias e comentários, escritos utilizando a língua
inglesa e registrados em comunidades online de Gestão de Ideias.
1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta seção é descrita a metodologia utilizada nesta pesquisa, bem
como, a sua caracterização.
Sob o ponto de vista de sua natureza, este trabalho é caracterizado
como uma pesquisa aplicada, que conforme Silva e Menezes (2001),
objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução
de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais.
Este trabalho se enquadra na pesquisa tecnológica em que não há
teorização, pois se tem como objetivo a criação de um artefato
tecnológico visando uma solução para uma demanda ou necessidade préestabelecida. O objeto da pesquisa tecnológica é conhecimento
prescritivo, uma vez que se constitui em função de um propósito, um
objeto com propriedades desejadas e fabricado conforme projeto
(CUPANI, 2011).
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A abordagem aplicada neste trabalho é caracterizada como uma
pesquisa exploratória. Para Gil (2002), a pesquisa exploratória tem o
objetivo de proporcionar uma maior familiaridade com o problema, a fim
de torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.
O procedimento técnico utilizado nesta dissertação foi a pesquisa
bibliográfica. De acordo com Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é
realizada a partir de materiais já elaborados, utilizando-se principalmente
livros e artigos científicos.
Para alcançar os objetivos desta pesquisa, o trabalho decorreu da
seguinte forma:
• Realização de uma pesquisa bibliográfica para auxiliar na
concepção do método proposto e na escrita do trabalho. Os
temas abordados na revisão envolveram a área de Gestão de
Ideias, Mineração de Opinião e Análise de Agrupamento;
• Proposição de um método para atender aos objetivos deste
trabalho;
• Implementação de um protótipo e aplicação do mesmo em
determinado cenário visando auxiliar na demonstração de
viabilidade e avaliação do método proposto;
• Análise dos resultados obtidos por meio do método proposto;
• Apresentação das conclusões e perspectivas de trabalhos
futuros.
Na Figura 1 são apresentados os procedimentos utilizados para
realização desta pesquisa.
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Figura 1- Procedimentos para realização da dissertação

Fonte: Autor.
Inicialmente, definiu-se o tema do trabalho, suas delimitações e
escopo com o orientador. Após essa definição, formulou-se um protocolo
para aplicar o processo da revisão sistemática da literatura, que serviu de
base para o referencial teórico deste trabalho. O protocolo foi aplicado
nas principais bases de dados: Scielo, Web of Science, ACM, Scopus,
IEEE e Springer Link.
Com a revisão da literatura concluída, definiu-se o método
proposto para essa dissertação. O objetivo do método proposto é auxiliar
o processo de análise, avaliação e seleção de ideias. O método foi
definindo a partir da análise das tarefas necessárias para classificar a
polaridade das ideias e comentários e gerar os agrupamentos baseados na
similaridade das ideias.
A partir da definição do método proposto, foi desenvolvido um
protótipo, com o objetivo de atestar a viabilidade do método. O protótipo
foi desenvolvido utilizando linguagem de programação Java® e base de
dados MySQL®.
Na etapa seguinte procurou-se definir os cenários e as medidas de
avaliação do método proposto a partir da execução de quatro
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experimentos sobre o protótipo desenvolvido utilizando as ideias
coletadas de uma comunidade online voltada a Gestão de Ideias.
Com os cenários definidos, executou-se os testes e avaliou-se os
resultados obtidos com os experimentos. O objetivo proposto para essa
etapa era analisar a relação estado-polaridade das ideias coletadas. Para a
análise dos resultados obtidos, utilizou-se métodos estatísticos.
A etapa seguinte foi a escrita dessa dissertação e, por fim, a defesa
dessa dissertação.
1.6 ADERÊNCIA AO PPGEGC
Esta seção possui como objetivo evidenciar a aderência da
dissertação ao objeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento. Para isso, esta seção está dividida
em três subseções que apresentam a identidade da dissertação, o contexto
estrutural no EGC e as referências factuais.
1.6.1 Identidade
O presente trabalho está relacionado à área de concentração de
Engenharia do Conhecimento, na linha de pesquisa: Teoria e Prática em
Engenharia do Conhecimento, cujo objetivo é estudar metodologias e
técnicas da Engenharia do Conhecimento e da Inteligência
Computacional e suas relações com a gestão e com a mídia e
conhecimento (EGC, 2018).
A aderência deste trabalho ao objeto de pesquisa do Programa de
Pós-Graduação1 em Engenharia e Gestão do Conhecimento pode ser
reforçada a partir do objetivo do Programa:
O objetivo do Programa de Pós-graduação em
Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC)
é formar pesquisadores comprometidos com o
ensino, a pesquisa e o desenvolvimento voltados à
codificação,
gestão
e
disseminação
do
conhecimento nas organizações e sociedade. Seu
objeto de pesquisa e formação é definido pelo
conhecimento percebido como produto, processo e
resultado de interações sóciotécnicas entre agentes
humanos e tecnológicos.

1

Disponível em: http://www.egc.ufsc.br/pos-graduacao/programa/
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O método está baseado sobre o processo de aquisição do
conhecimento disponível na web, com o propósito de possibilitar a
convergência das informações internas e externas à organização.
Conhecimento é conteúdo ou processo resultante de interações
sócio-técnicas entre agentes humanos e tecnológicos que geram valor
científico, social, econômico ou cultural (EGC, 2018).
O conhecimento, no contexto deste trabalho, está presente na
explicitação das ideias, suas opiniões, e na formalização e gestão do
conhecimento como suporte ao processo de Gestão de Ideias.
Esta pesquisa constitui caráter interdisciplinar, pois visa integrar
as verdades de cada disciplina como unidades simples, mas aceitando
suas diferenças e respeitando a complexidade de sua própria formação
(PACHECO; TOSTA; FREIRE, 2010).
Esta proposta tem como objetivo estudar os métodos e técnicas da
Engenharia do Conhecimento e suas relações com a Gestão do
Conhecimento, apoiando a tomada de decisão no processo de Gestão de
Ideias.
1.6.2 Contexto Estrutural do EGC
A Engenharia do Conhecimento surgiu como um ramo da
Inteligência Artificial, tendo como objetivo pesquisar métodos e técnicas
para a extração e classificação do conhecimento. O seu principal objetivo
era promover o suporte necessário para a construção de sistemas baseados
em conhecimento, assim como fornecer insumos para a Gestão do
Conhecimento (STUDER; BENJAMINS; FENSEL, 1998; SCHREIBER
et al., 2002).
De acordo com Studer, Benjamins e Fensel (1998) a Engenharia
do Conhecimento envolve a aplicação de métodos, técnicas e ferramentas
voltadas à modelagem, classificação e representação do conhecimento,
oferecendo o ferramental necessário para formalizar e explicitar o
conhecimento, a fim de auxiliar nas tarefas intensivas em conhecimento
e fornecer elementos para a Gestão do Conhecimento (SCHREIBER et
al., 2002).
No que tange ao escopo deste trabalho, o aspecto que a
contextualiza na área de Engenharia do Conhecimento reside no fato do
método possuir como objetivo a materialização, principalmente dos
macroprocessos de explicitação, formalização, disseminação e gestão do
conhecimento.
O presente trabalho está centrado na linha de pesquisa Teoria e
Prática em Engenharia do Conhecimento, que busca, por ferramental
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computacional, apoiar a processos de aquisição, classificação e
representação do conhecimento, permitindo que esses processos possam
ser geridos e utilizados pelas três áreas do programa: engenharia, gestão
e mídia do conhecimento.
De acordo com Bothos, Apostolou e Mentzas (2012), a coleta,
análise e avaliação de ideias de uma comunidade, através do uso de
técnicas e métodos de Gestão de Ideias, pode fornecer novos
conhecimentos para as organizações. O uso da Mineração de Opinião
como suporte a análise e classificação de ideias em comunidades online
promove benefícios para a tomada de decisão nas organizações, visto que
é possível agregar opiniões e conhecimentos externos com informações
internas à organização, com o propósito de explicitar novos
conhecimentos e subsidiar a tomada de decisão (WESTERSKI;
IGLESIAS, 2012; PAI et al., 2013; O'LEARY,2016).
1.6.3 Referências Factuais
O presente trabalho possui como foco principal as áreas de Gestão
de Ideias, Mineração de Opinião e Análise de Agrupamento. A seguir,
serão apresentados os trabalhos desenvolvidos no programa que estão
relacionados ao foco do trabalho.
No domínio de Gestão de Ideias foram encontrados alguns
trabalhos, sendo os mais relacionados:
• SÉRGIO, Marina Carradore. Um Modelo Baseado em
Ontologias e Análise de Agrupamento para Suporte à Gestão
de Ideias. Dissertação, 2016.
• ROCHADEL, Willian. Identificação de Critérios para
Avaliação de Ideias: Um Método Utilizando Folksonomias.
Dissertação, 2016.
• DOROW, Patrícia Fernanda. O Processo de Geração de
Ideias para Inovação: Estudo de Caso em uma Empresa
Náutica. Dissertação, 2013.
• MIGUEZ, Viviane Brandão. Uma Abordagem de Geração
de Ideias para o Processo de Inovação. Dissertação, 2012.
• PRADA, Charles A. Proposta de modelo para o
gerenciamento de portfólio de inovação: modelagem do
conhecimento na geração de ideias. Dissertação, 2009.
Na área de Mineração de Opinião ou Análise de Sentimento, foram
encontrados somente dois trabalhos:
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• CECI, Flávio. Um modelo baseado em casos e ontologia para
apoio à tarefa intensiva em conhecimento de classificação com
foco na análise de sentimentos. Tese, 2015.
• LINDNER, Luis Henrique. Diretrizes para o design de
interação em redes sociais temáticas com base na visualização
do conhecimento. Dissertação, 2015.
E na área de Análise de Agrupamento os trabalhos relacionados
foram os de:
• SÉRGIO, Marina Carradore. Um Modelo Baseado em
Ontologias e Análise de Agrupamento para Suporte à Gestão
de Ideias. Dissertação, 2016.
• CECI, Flávio. Um Modelo Semi-automático Para a Construção
e Manutenção de Ontologias a partir de bases de documentos
não estruturados. Dissertação, 2010.
Dessa maneira, esta dissertação busca contribuir com aspectos que
ainda não foram investigados por estes trabalhos, buscando utilizar
métodos e técnicas da Mineração de Opinião e Análise de Agrupamentos
para apoiar os tomadores de decisão no domínio de Gestão de Ideias.
Diante das referências apresentadas, a presente dissertação é
aderente ao Programa por propor um método com o objetivo de tratar o
conhecimento presente em informação textual. Compreende-se que o
presente trabalho está de acordo com a área de concentração de
Engenharia do Conhecimento, objetivando dar suporte a área de Gestão
do Conhecimento, e possui trabalhos anteriores que abordam temáticas
semelhantes.
1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO
O presente trabalho é composto de 5 capítulos descritos a seguir:
•
O primeiro capítulo apresenta o tema e os objetivos desta
pesquisa, suas delimitações e aderência ao Programa de PósGraduação;
•
O segundo capítulo é composto de um referencial teórico, no
qual são abordados os assuntos principais relacionados à
pesquisa. Os assuntos são: Gestão de Ideias, Mineração de
Opinião e Análise de Agrupamento;
•
O terceiro capítulo apresenta o método proposto por meio de
uma descrição detalhada sobre as etapas que o compõem.
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•
•

O quarto capítulo apresenta a proposição de avaliação do
método e a discussão dos resultados alcançados por meio de
determinado cenário de estudo;
O quinto e último capítulo apresenta as conclusões da
dissertação e as sugestões de trabalhos futuros. Por fim, são
disponibilizadas as referências utilizadas na pesquisa.

O próximo capítulo apresenta o referencial teórico desse trabalho.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico
dos temas que são imprescindíveis para o desenvolvimento deste trabalho.
A fundamentação teórica apresenta os principais conceitos relacionados
ao desenvolvimento do método voltado a Gestão de Ideias, baseado em
Mineração de Opinião e Análise de Agrupamento.
Neste capítulo, abordam-se as definições de Gestão de Ideias,
Sistemas de Gestão de Ideias, Mineração de Opinião e Análise de
Agrupamento.
2.1 GESTÃO DE IDEIAS
Para a construção dessa seção utilizou-se a revisão bibliométrica
realizada por Ceci, Alvarez e Gonçalves (2017), que serviu de base
teórica a respeito da Gestão de Ideias.
O termo ideia é comum na filosofia e está relacionado a todas as
línguas e períodos. A ideia pode ser entendida como um objeto do
pensamento, assim como a sua representação ou forma (BARBIERI;
ÁLVARES; CAJAZEIRA, 2009).
Duin et al. (2010), apresentam três exemplos do entendimento do
termo ideia na filosofia:
• De acordo com Platão, há uma área que consiste em formas ou
ideias, que existe independentemente de qualquer pessoa que
possa ter pensado nessas ideias;
• Descartes entendia uma ideia como uma imagem ou
representação que está na mente;
• Locke define uma ideia como sendo o termo que representa
qualquer objeto do pensamento humano. É através das ideias que
o ser humano retrata o pensamento objetivo.
No contexto da gestão da inovação, Kempe et al. (2012) retratam
a ideia como uma concepção crua, composta frequentemente de um título
e uma pequena descrição da sua abstração.
Para Shi e Tuo (2014), a ideia é um tipo de produto de informação
que tem características especiais. A característica mais essencial, é que a
ideia criativa pode extinguir-se facilmente, em outras palavras, a ideia
existe na mente do inovador na forma de símbolo ou conceito antes do
seu desenvolvimento.
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De acordo com Sadriev e Pratchenko (2014), em meados dos anos
80, sociólogos descobriram que sob certas condições um grupo de pessoas
é capaz de gerar muito mais ideias do que a pessoa mais inteligente desse
grupo sozinha. Os autores ainda afirmam que, em 1984, consultores de
inovação da empresa Kodak® relataram que as falhas das grandes
corporações no uso de ideias estão conectadas com a falta do sistema
interno para gestão das ideias inovadoras.
Para Patrikeeva, Babeshko e Voyakin (2015), uma característica
do desenvolvimento econômico mundial moderno é a transição para uma
nova fase de formação de uma sociedade inovadora, estabelecendo uma
economia baseada predominantemente na geração, distribuição e
utilização de novos conhecimentos.
As organizações modernas estão sob pressão competitiva crescente
para manter a sua parcela de mercado, melhorar os seus produtos e
serviços, aumentar a sua eficiência e reduzir custos. O processo pelo qual
as organizações atingem essas melhorias é através da inovação (FLYNN
et al, 2003).
Na visão de Vandenbosch, Saatcioglu, e Fay, (2006) a inovação é
a implementação de uma ideia que pode ser expressa na forma de
conhecimento, de uma prática ou de um objeto físico. Verifica-se que o
objetivo final das organizações inovadoras é obter o máximo de benefício
econômico com uma ideia criativa e para alcançar esse objetivo
dependem diretamente de como a ideia é gerenciada (SHI; TUO, 2014).
A implementação efetiva de uma ideia criativa, na forma de
conhecimento, prática ou objeto, dando origem a uma vantagem
competitiva, é considerada uma inovação (COOPER; EDGETT, 2009;
BOTHOS;
APOSTOLOU;
MENTZAS,
2012;
SADRIEV;
PRATCHENKO, 2014).
Segundo Baregheh, Rowley e Sambrook (2009), a inovação é um
processo através do qual as organizações transformam ideias em
produtos, serviços ou processos, novos ou melhorados, com o propósito
de avançar, competir e diferenciar-se com sucesso em seu mercado.
A inovação na criação de produtos, serviços ou processos, novos
ou melhorados, pode ser uma fonte importante de receita para a
organização, podendo aumentar a demanda por determinado tipo de
produto ou serviço (DOROODIAN et al., 2014).
Bayley e Horvitz (2010) explicam que, estabelecer um pipeline de
inovação é uma ótima estratégia para fomentar a inovação nas
organizações. Nesse contexto, o elemento elemento-chave é o uso da
Gestão de Ideias, que permite e propicia a geração de ideias relacionadas
a problemas e negócios definidos.
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A Gestão de Ideias é o processo de captura, análise, seleção de
ideias para desenvolver produtos, serviços ou processos inovadores, ou
para melhorar os existentes. O seu objetivo, é coletar ideias que podem
trazer benefícios para a organização, levando a inovações ou resolvendo
problemas específicos (SALDIVAR et al., 2016).
Sint et al. (2010), apontam que o uso da Gestão de Ideias como
parte da gestão da inovação, é um fator importante para o aumento da
produtividade das organizações. Com isso, o desenvolvimento de novos
produtos e serviços se torna mais eficiente e o processo de geração de
ideias é favorecido, reduzindo custos e tornando a organização mais
competitiva.
Para Murah et al. (2013), através das ideias geradas, uma
organização pode inovar em um produto, processo ou serviço existente,
ou criar algo que tenha valor de mercado. As inovações são produtos ou
serviços que têm valor de mercado ou oferecem novas soluções para
problemas existentes no dia-a-dia dos indivíduos (BYERS et al., 2013).
Segundo Adikari e Keighran (2016), o uso da Gestão é Ideias
fornece o suporte necessário à criação de valor e inovação nas
organizações. Dessa maneira, ela se tornou cada vez mais comum em dois
domínios: nas organizações, através das plataformas de inovação aberta e
em comunidades governamentais, através de plataformas de participação
e deliberações democráticas (CONVERTINO; SÁNDOR; BAEZ, 2013).
Na visão de Elerud‐Tryde e Hooge (2014), as organizações que
desejam manter as altas taxas de inovação precisam de um fluxo contínuo
de novas ideias. Essa necessidade impulsionou o uso de plataformas de
Gestão de Ideias, com o objetivo de gerar novas ideias e incentivar os
funcionários e clientes a participarem do processo de inovação.
Algumas das características marcantes da Gestão de Ideias são o
apoio para o processo de geração de ideias, o estimulo para a participação
ativa dos colaboradores, a reutilização de ideias e o incentivo para a
colaboração aberta entre os usuários (MURAH et al., 2013).
2.1.1 Métodos e Modelos para Gestão de Ideias
Durante as últimas décadas, foram desenvolvidos diversos
modelos no domínio de Gestão de Ideias com o objetivo de prover suporte
ao processo de inovação.
O modelo concebido por Cooper (1990), conhecido como StageGate, é uma abordagem conceitual e operacional para mover um novo
produto da ideia até o seu lançamento. O Stage-Gate é um modelo para
gerenciar o processo de desenvolvimento de novos produtos, que objetiva
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melhorar a sua eficácia e eficiência. Esse modelo sofreu algumas
alterações e otimizações após o seu lançamento, porém a sua essência não
foi alterada. (COOPER, 2008).
Para Cooper (2008), o processo de inovação pode ser visto como
uma série de estágios, sendo cada etapa composta de um conjunto de
atividades necessárias ou recomendadas para que o projeto avance para o
próximo estágio ou ponto de decisão.
De acordo com Cooper (2008), a tarefa que antecede as fases do
modelo é a geração de ideias e oportunidades de negócio. A primeira fase
do modelo proposto é avaliação preliminar de escopo do projeto. A
segunda é referente à construção de um Business Case do projeto. A
terceira aborda o desenvolvimento do projeto. Durante a quarta fase, são
realizados os testes e as validações do projeto. A quinta fase corresponde
ao lançamento e comercialização do produto. Além disso, modelo
apresenta ainda como última etapa uma revisão pós-implementação. A
Figura 2 apresenta o modelo proposto por Cooper.
Figura 2 - Modelo Stage-Gate

Fonte: Adaptado de Cooper (1990)
Clark e Wheelwright (1993), propuseram um modelo para o
processo de inovação conhecido como modelo do funil de inovação, cujo
objetivo é orientar as atividades dos agentes internos e externos à
organização durante a criação de novas e implementação de ideias.
O modelo proposto possui três fases, a primeira fase é a geração e
desenvolvimento conceitual de ideias, a segunda fase refere-se ao
detalhamento e análise das melhores ideias e a terceira, corresponde ao
desenvolvimento das ideias aprovadas.
A dinâmica do processo de inovação desse modelo é interativa,
possibilitando a revisão, refinamento e retroalimentação de ideias. Nesse
modelo, muitas ideias são capturadas e aquelas viáveis e compatíveis com
os objetivos da organização seguem para as próximas fases do funil. O
modelo proposto é apresentado na Figura 3.
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Figura 3 - Modelo do funil de inovação

Fonte: Adaptado de Clark e Wheelwright (1993)
Koen et al. (2001), apresentaram um modelo chamado New
Concept Development (NCD), que consiste em três partes: os fatores de
influência incontroláveis, o motor controlável que impulsiona as
atividades de inovação, e as cinco atividades do NCD, conforme pode ser
verificado através da Figura 4.
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Figura 4 - Modelo New Concept Development Model (NDC)

Fonte: Adaptado de KOEN et al. (2001).
O modelo possui uma forma circular e expõe um formato interativo
e não sequencial entre os seus elementos, pois é esperado que as ideias
fluam, circulem e iterem entre todos os cinco elementos. Esta abordagem
contrasta com o processo sequencial de desenvolvimento de novos
produtos, no qual as atividades de alteração de escopo, reestruturação e
recriação estão associadas a atrasos significativos, custos acrescidos e
projetos mal geridos (KOEN et al, 2001).
Flynn et al. (2003) propuseram uma metodologia desenvolvida
para a geração e gestão eficaz de ideias, composta por quatro fases
distintas: direção estratégica, escaneamento ambiental, identificação de
oportunidades e geração de ideias. Esses estágios abrangem o
desenvolvimento de uma ideia desde o alinhamento de metas e
reconhecimento de oportunidade até a definição da ideia final.
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A metodologia fornece à organização uma abordagem passo-apasso para aprimorar a geração de ideias. Cada uma das fases da
metodologia baseia-se nos recursos da organização, por exemplo,
funcionários, habilidades, conhecimento, comunicações e finanças.
Para Flynn et al. (2003) o objetivo da metodologia é fornecer uma
infraestrutura para a gestão eficaz do processo de criação de ideias e sua
transferência para o funil de inovação. A metodologia dos autores é
apresentada na Figura 5.
Figura 5 - Metodologia de geração de ideias

Fonte: Adaptado de Flynn et al. (2003)
Na metodologia de Flynn et al., (2003, p. 426) a geração de ideias
envolve as seguintes etapas:
a) modelo de estímulos: esta etapa serve para
provocar pensamento criativo sobre a ideia com
relação a temas e características fundamentais
relacionadas a ideia;
b) brainstorming: o brainstorming é uma técnica
adequada e adaptável para a geração e
desenvolvimento de ideias;
c) ranking de sugestões: está etapa não é utilizada
para avaliar ou criticar as sugestões, mas para obter
mais informações e insights sobre a potencial
aplicação e utilidade das ideias apresentadas;
d) definição da ideia: a definição da ideia deve
encapsular a mensagem central do estímulo ou
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estímulos iniciais de onde ela se originou, assim
como a relação dessa nova oportunidade com os
objetivos da organização.

Crawford e Benedetto (2006), propuseram um modelo para o
desenvolvimento de produtos baseado em fases, atividades, decisões e
metas. Segundo os autores, essa combinação de fases, atividades,
decisões e metas que, se bem executada, irá produzir os novos produtos
que a organização necessita.
De acordo com Crawford e Benedetto (2006), o modelo é
composto de procedimentos que conduzem a ideia do novo produto
através da avaliação de conceito, desenvolvimento de produto,
lançamento e pós-lançamento. A Figura 6 apresenta o modelo
desenvolvido por Crawford e Benedetto.
Figura 6 - O Processo de novos produtos de Crawford e Benedetto

Fonte: Adaptado de Crawford e Benedetto (2006)
O objetivo do modelo é gerenciar o risco e incerteza a medida em
que se avança da geração de ideias até o lançamento do produto. Para isso,
são utilizadas avaliações periódicas durante todo o processo
(CRAWFORD; BENEDETTO, 2006).
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Durante as fases do processo, as melhores ideias são refinadas e as
mais fracas são imediatamente eliminadas. Mais tarde, apenas os
melhores conceitos são aprovados e seguem para a fase de
desenvolvimento. O produto é refinado continuamente durante a fase de
desenvolvimento. Dessa maneira, quando o produto for lançado, ele terá
uma probabilidade muito maior de sucesso (CRAWFORD;
BENEDETTO, 2006).
Em seu trabalho, Brem e Voight (2007), apresentam um modelo de
Gestão de Ideias que divide o processo de inovação interna em três fases:
geração de ideias, aceitação da ideia e realização da ideia. Os autores
criaram o túnel de ideias, baseado no funil da inovação, como pode ser
visto na Figura 7.
Figura 7 - Túnel de ideias

Fonte: Adaptado de Deschamps (1996 apud BREM; VOIGT, 2007)
A abordagem utilizada por Brem e Voight (2007) é baseada no
gerenciamento integrado de ideias, combinando sistematicamente as
ideias internas dos funcionários, com ideias externas geradas por clientes,
fornecedores, concorrentes e outras partes interessadas, de forma
estruturada e duradoura. De acordo com os autores, esta é a melhor
maneira de evitar altos custos relacionados à integração tardia de ideias.
Os autores ressaltam a importância de se utilizar a Gestão de Ideias
integrando agentes internos e externos à organização, durante a fase de
construção das ideias. Dessa maneira, as organizações aumentaram a
probabilidade de gerar um número elevado de inovações bem-sucedidas
(BREM; VOIGT, 2007).
De acordo com Brem e Voight (2007), as empresas dependem de
ideias inovadoras de múltiplas fontes para desenvolver novos produtos,
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serviços e processos. Isto não é essencial apenas para o desenvolvimento
do primeiro produto, mas também para a geração de produtos posteriores.
Um processo sistemático, de Gestão de Ideias, é essencial para gerar,
analisar e selecionar as ideias mais promissoras.
O modelo de Whitney (2007), conhecido como Technology
Development Model (TDM), descreve o desenvolvimento tecnológico
como um sistema de processos. O modelo representa um subconjunto do
ciclo invenção-inovação-difusão, começando com a geração de novas
ideias e oportunidades e terminando com um conceito pronto para o
desenvolvimento de novos produtos. A Figura 8 apresenta o modelo
descrito.
Figura 8 - Modelo de Whitney

Fonte: Adaptado de Whitney (2007)
De acordo Whitney (2007), o modelo não-linear, o que significa
que há recursões entre os processos, mantendo os processos equilibrados
e sob controle. São utilizados cinco processos para descrever o
funcionamento do sistema: Identificação e Seleção de Oportunidades,
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Geração e Seleção de Ideias, Pesquisa e Desenvolvimento, Síntese de
Conceitos e Análise e Controle.
A entrada para o sistema pode ser novos objetivos de negócios,
diretivas de gerenciamento, necessidades do cliente ou novos insights
derivados do ambiente de negócios, como tendências de mercado e novas
tecnologias de fornecedores. Já a saída final, é uma tecnologia nova ou
melhorada pronta para o desenvolvimento em grande escala (WHITNEY,
2007).
2.1.2 Crowndsourcing
Desde o final da década de 70, pesquisadores como Von Hippel
(1978), têm relatado os benefícios de se ampliar a fonte de ideias, nutrindo
o processo de inovação da organização com opiniões e sugestões
provenientes de comunidades externas à organização (SALDIVAR et al.,
2016)
A popularização das tecnologias Web 2.0 e redes sociais contribuiu
para a utilização das plataformas colaborativas sociais em diversos
domínios de negócios, para comunicação com clientes, bem como para a
gestão do conhecimento nas organizações (WESTERSKI; IGLESIAS;
GARCIA, 2012).
Atualmente, a enorme popularidade das plataformas sociais
permite utilizar práticas de inovação aberta através de crowdsourcing,
onde os clientes podem registrar as suas ideias, comentar e avaliar as
ideias de outros usuários e tornar-se conscientes das inovações que estão
em processo de desenvolvimento pelas organizações (HOWE, 2006;
WESTERSKI; IGLESIAS; GARCIA, 2012; AITAMURTO;
LANDEMORE, 2015).
Para Chesbrough (2003), a “Inovação aberta” ou “Open
Innovation”, é definida como um paradigma sobre a permeabilidade dos
limites organizacionais movido por um sistema relacional que
compreende a organização e seus parceiros externos, contrários ao
modelo fechado.
De acordo com Bothos, Apostolou e Mentzas (2012), ideias para
novos produtos, processos e serviços podem ser concebidas por
funcionários da linha de frente, gerentes, outros funcionários ou mesmo
fora da organização. Através das práticas de inovação aberta, os usuários
e clientes de uma organização podem ser uma fonte potencial de novas
ideias e inovações (DI GANGI; WASKO, 2009).
As práticas de pesquisa externa ajudam as organizações a
desenvolverem vínculos de colaboração eficazes e contínuos com o
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ecossistema de inovação, representado por usuários, clientes e
especialistas (MARTINI; NEIROTTI; APPIO, 2016).
As práticas de pesquisa externa têm uma importância fundamental
no processo de inovação e podem assumir diferentes formas, como
análise de clientes, estudo de tendências de mercado e interação contínua
com usuários e clientes (Koen et al., 2002).
Diferentes stakeholders, como funcionários, clientes ou parceiros
de negócios podem criar ideias que surgem de diferentes formas.
Algumas ideias são otimizações de pequenos processos dentro da
organização e outras são grandes ideias para produtos inovadores.
Portanto, as organizações que apoiam a Gestão da Ideias se beneficiam
do conhecimento gerado e acumulado dor seus colaboradores (SINT et al,
2010).
2.1.3 Sistemas de Gestão de Ideias
Segundo Liker e Ross (2017), durante a Segunda Guerra Mundial
a indústria começou a utilizar as caixas de sugestões como maneira de
colher ideias de seus funcionários, e posteriormente, esse procedimento
se tornou parte do conceito desenvolvido no Japão de gestão da qualidade,
implementado na Toyota.
A performance inovadora das empresas japonesas é explicada pelo
uso da Gestão de Ideias, em que o foco principal não é a criatividade e
inovação individual, e sim o trabalho coletivo nas equipes de
desenvolvimento contínuo (SADRIEV; PRATCHENKO, 2014).
Nos dias de hoje, os mercados se tornaram mais competitivos e as
organizações procuram meios para inovar. Entre essas tentativas, estão os
Sistemas de Gestão de Ideias que empregam Tecnologia da Informação e
crowndsourcing para apoiar o processo de inovação nas organizações
(WESTERSKI; DALAMAGAS; IGLESIAS, 2013).
Na visão de Saldivar et al. (2016), o surgimento das tecnologias
colaborativas e sociais baseadas na Web 2.0 transformou as caixas de
sugestões em Sistemas de Gestão de Ideias que permitem que as pessoas
submetam as suas ideias, como também, avaliem e registrem seus
comentários sobre as sugestões de outros usuários.
Para Poveda, Westerski e Iglesias (2012), os Sistemas de Gestão
de Ideias surgiram com o objetivo de apoiar o processo de inovação
através do gerenciamento das ideias coletadas pelas organizações.
De acordo com Convertino, Sándor e Baez (2013), como forma de
responder à crescente competitividade nos mercados e aumentar suas
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capacidades de inovação, muitas organizações começaram a usar os
Sistemas de Gestão de Ideias.
Ao longo dos anos, a criação e evolução dos Sistemas de Gestão
de Ideias tem sido o centro das atenções de especialistas na área de Gestão
de Ideias. Sadriev e Pratchenko (2014), representaram os estágios de
desenvolvimento dos Sistemas de Gestão de Ideias através do Quadro 1.
Quadro 1 - Estágios de desenvolvimento dos Sistemas de Gestão de
Ideias
Período
inicial

Nome

Características

Vantagens

1910

Caixa de
Sugestões

Coleta de ideias
consideradas pela alta
gerência de tempos em
tempos

Efetividade no
estágio inicial do
processo de inovação

1995

Formulários de
sugestões web

Formulário web de
sugestões com download
para o banco de dados
eletrônico

Processamento
conveniente de ideias
recebidas

1998

Primeiros
softwares para
gestão de ideias

Plataformas de inovação
para organizar
brainstorms, reuniões e
etc.

Automação de alguns
processos de gestão
de ideias

2003

Sistemas
completos de
Gestão de Ideias

Combinação de
processos de geração de
ideias e sua
implementação

Automação de todos
os processos de
gestão de ideias

Fonte: Adaptado de Sadriev e Pratchenko (2014)
Segundo Westerski, Iglesias e Nagle (2011), durante a última
década, os Sistemas de Gestão de Ideias estenderam o seu foco da coleta
de ideias de comunidades online para a avaliação de ideias, o
aprimoramento colaborativo de ideias e a gestão de ideias em sinergia
com processos da organização.
Na visão de Murah et al. (2013), um Sistema de Gestão de Ideias é
onde as ideias são armazenadas e, em seguida, podem ser analisadas e
avaliadas. Dessa maneira, ele fornece a estrutura necessária para que os
usuários possam contribuir com ideias para inovação.
A adoção de Sistemas de Gestão de Ideias vem empoderando
diversas iniciativas de inovação em todo o mundo. Como exemplo temos
a My Starbucks Idea®, plataforma de Gestão de Ideias da Starbucks®
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desenvolvida para coletar ideias de clientes sobre produtos e serviços, que
desde 2008, já mobilizou mais de 200.000 participantes (SALDIVAR et
al., 2016).
Ainda na visão de Saldivar et al. (2016), resultados valiosos e uma
participação semelhante são encontrados ao analisar o IBM Innovation
Jam. Nesse caso, mais de 150.000 pessoas participaram da iniciativa,
resultando na criação de 10 novos produtos e serviços para a organização.
De acordo com Westerski, Dalamagas e Iglesias (2013), outras
organizações como a Dell®, Canonical® e a Cisco® também estão
utilizando Sistemas de Gestão de Ideias com o objetivo de engajar seus
clientes, incentivar a inovação e aprimorar seus produtos, serviços e
processos.
Embora as implementações possam diferir, esses sistemas
geralmente suportam a submissão de ideias, comentários, ranking e
marcação de ideias, assim como navegação, pesquisa e associação de
ideias. Além disso, esses sistemas são, muitas vezes, integrados dentro de
pipelines organizacionais para auxiliar o processamento das ideias
internas e externas à organização (BAILEY; HORVITZ, 2010).
2.2 MINERAÇÃO DE OPINIÃO
Para a construção dessa seção utilizou-se a revisão bibliométrica
realizada por Ceci, Alvarez e Gonçalves (2017), que serviu de base
teórica a respeito da Mineração de Opinião.
As pesquisas relacionadas a classificação e análise de sentenças
com o objetivo de identificar e extrair opiniões e sentimentos não são
recentes. Encontram-se trabalhos como os de Hatzivassiloglou e
McKeown (1997), Kim e Hovy (2004), Yu e Hatzivassiloglou (2003) ou
Pang, Lee e Vaithyanathan (2002), que já relatavam a sua preocupação
com a identificação de opiniões em sentenças, ou pesquisas como as de
Wiebe et al. (2002) e Riloff et al. (2003), que buscavam identificar a
subjetividade das opiniões e sentimentos das sentenças (CECI, 2015).
Uma opinião é uma crença ou julgamento de um grande número
pessoas sobre uma determinada coisa, não necessariamente baseada em
fatos ou conhecimentos. Em geral, a opinião refere-se ao que uma pessoa
pensa sobre alguma coisa, ou seja, a opinião é uma crença subjetiva, e é
o resultado da emoção ou interpretação dos fatos (PADMAJA; FATIMA,
2013).
Para Gokulakrishnan (2012), uma opinião pode ser definida como
uma percepção pessoal positiva ou negativa. Portanto, toda opinião
possui, de forma explícita ou implícita, um sentimento agregado, ou seja,
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uma percepção positiva ou negativa sobre um evento, produto ou situação
(KIM; HOVY, 2004).
As opiniões são centrais a quase todas as atividades humanas
porque são as influenciadoras do comportamento humano. Dessa forma,
as organizações sempre buscam conhecer as opiniões dos consumidores
ou do público sobre seus produtos e serviços. Os consumidores também
buscam saber as opiniões dos usuários de um produto antes de comprá-lo
ou opiniões de outras pessoas sobre os candidatos políticos antes de tomar
uma decisão em uma eleição política (LIU, 2012).
De acordo com He et al. (2015), para aumentar a vantagem
competitiva, as organizações não só precisam monitorar e analisar as
opiniões geradas pelos clientes sobre seus negócios, mas também
precisam rastrear opiniões sobre seus concorrentes. Nesse sentido,
verifica-se um crescimento acentuado do desempenho em organizações
que possuem fortes capacidades de análise de negócios
Com o surgimento da Web 2.0, as pessoas se tornaram mais
ansiosas para expressar e compartilhar suas opiniões sobre as atividades
do dia-a-dia, ideias, questões globais, etc. A evolução das mídias sociais
também contribuiu imensamente para essas atividades, proporcionando
uma plataforma transparente para o compartilhamento de opiniões
(RAVI; RAVI, 2015).
Segundo Cambria et al. (2013), a evolução da Web 2.0 forneceu
novas ferramentas para a criação e compartilhamento de ideias de forma
eficiente. Fóruns, blogs, redes sociais e serviços de compartilhamento de
conteúdo contribuem para que as pessoas compartilhem informações
úteis sobre diversos assuntos.
Uma parte importante do processo de coleta de informações é
descobrir o que as outras pessoas pensam. Com a crescente
disponibilidade e popularidade de recursos ricos em opiniões, surgem
novas oportunidades, através do uso de tecnologias de informação para
buscar e entender as opiniões das pessoas (PANG; LEE, 2008)
De acordo com Medhat, Hassan, Korashy (2014), a Mineração de
Opinião ou Análise de Sentimento é um estudo computacional de
opiniões, sentimentos, emoções e atitudes expressas em textos. Ainda de
acordo com os autores, Mineração de Opinião, em inglês (Opinion
Mining), e Análise de Sentimentos, em inglês (Sentiment Analysis), são
expressões intercambiáveis, ou seja, representam a mesma área de estudo.
Pang e Lee (2008), destacam que as diferenças entre Mineração de
Opinião e Análise de Sentimentos estão em pequenos detalhes. Deste
modo, os autores retratam os dois termos como sinônimos, ou seja,
correspondem ao mesmo campo de estudo. Nesse sentido, outros autores
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como Li e Li (2013), Padmaja e Fatima (2013), Medhat, Hassan e
Korashy (2014), Tang et al. (2015), Gutiérrez, Vázquez e Montoyo
(2016), Balazs e Velásquez (2016), Cosma e Acampora (2016), também
entendem que Mineração de Opinião e Análise de Sentimentos sejam
sinônimos que representam o mesmo campo de pesquisa.
Liu (2012) define a Mineração de Opinião, como o campo de
estudo que analisa as opiniões, sentimentos, avaliações, atitudes e
emoções das pessoas em relação a entidades como produtos, serviços,
organizações, indivíduos, questões, eventos, tópicos e seus atributos.
Segundo Pang e Lee (2008) o termo Mineração de Opinião
apareceu pela primeira vez em um artigo de Dave et al. (2003) que foi
publicado nos trabalhos da World Wide Web Conference de 2003. Assim,
o local de publicação pode explicar a popularidade do termo dentro de
comunidades associadas à pesquisa na web ou à Recuperação de
Informação.
Para Ceci (2015), a área de Mineração de Opinião surgiu com o
intuito de atuar na identificação de soluções computacionais para os
desafios de identificação, classificação e analise de sentimentos e
opiniões em sentenças. Portanto, o objetivo da Mineração de Opinião é
encontrar opiniões, identificar os sentimentos que expressam e classificar
sua polaridade como positiva ou negativa (MEDHAT; HASSAN;
KORASHY, 2014).
Pang e Lee (2008) afirmam que houveram alguns fatores que
contribuíram para o crescimento da Mineração de Opinião e Análise de
Sentimento:
• O surgimento de métodos de aprendizado de máquina,
Processamento de Linguagem Natural e Recuperação de
Informação;
• A disponibilidade de conjuntos de dados para algoritmos
de aprendizado de máquina serem treinados, devido ao
crescimento da World Wide Web e, especificamente, ao
desenvolvimento de websites de reviews ou opiniões
sobre produtos e serviços;
• Percepção dos desafios intelectuais e aplicações
comerciais e de inteligência que a área oferece.
Na visão de Serrano-Guerrero et al. (2015), um dos campos onde
a Mineração de Opinião tem um maior impacto é no campo industrial.
Pequenas, médias e grandes empresas, assim como organizações
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governamentais, desejam saber o que as pessoas pensam e dizem sobre
suas marcas, produtos, serviços ou processos.
Agarwal e Mittal (2016), afirmam que organizações e pessoas
podem usar as opiniões extraídas de fontes na web para apoiar a tomada
de decisão, por exemplo, um usuário pode saber sobre os prós e os contras
de produtos, que podem ajudar na tomada de decisão de compra desses
itens. As organizações podem usar a opinião dos usuários para melhorar
a qualidade de seus produtos e conhecer as tendências atuais.
De acordo com Jang et al. (2013), a Mineração de Opinião ganhou
importância como um método analítico em conjunto com Processamento
de Linguagem Natural (PLN), fornecendo mais dados para o aprendizado
através do uso de técnicas de Inteligência Artificial.
Balazs e Velásquez (2016) afirmam que o interesse pela Mineração
de Opinião tem crescido de forma constante nos últimos anos,
principalmente devido ao seu grande número de aplicações e ao desafio
científico que esse campo de estudo representa. Nesse sentido, He et al.
(2015) explicam que um dos grandes desafios da Mineração de Opinião
na descoberta de insights inovadores, é interpretar corretamente o
significado dos sentimentos positivos e negativos em opiniões de clientes
em mídias sociais e plataformas online de compartilhamento de conteúdo.
A Mineração de Opinião oferece muitas oportunidades para o
desenvolvimento de novas aplicações, especialmente devido ao enorme
crescimento de informações disponíveis em fontes na web como blogs,
fóruns e redes sociais. Por exemplo, as recomendações de itens propostos
por qualquer sistema de recomendação podem ser computadas levando
em consideração aspectos como opiniões positivas ou negativas sobre
esses itens (SERRANO-GUERRERO et al., 2015).
Segundo Agarwal e Mittal (2016), com o rápido crescimento da
popularidade e disponibilidade de sites de reviews de produtos, blogs,
fóruns e redes sociais, a necessidade de analisar e compreender essas
opiniões aumentou exponencialmente. Para uma organização, pode não
ser mais necessário realizar pesquisas de opinião em grupos focais, pois
há uma abundância de informações disponíveis na web (LIU, 2012).
De acordo He et al. (2015), a Mineração de Opinião baseia-se
principalmente em técnicas de aprendizado de máquina (Machine
Learning), tais como a SVM (Support Vector Machine), a Naïve Bayes
(NB), Singular Value Decomposition (SVD), Reconhecimento de
entidades nomeadas (Named Entity Recognition – NER) e a Fatoração
Matricial, para classificar textos em categorias positivas ou negativas.
Minerar opiniões e sentimentos a partir da linguagem natural é um
desafio, pois exige uma compreensão profunda das regras explícitas e
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implícitas, regulares e irregulares, sintáticas e semânticas (CAMBRIA et
al., 2013).
2.2.1 A Opinião como Forma de Sentimento
De acordo com Thums (1999), o sentimento representa mais do
que uma informação relacionada a emoção ou opinião do indivíduo,
também pode ser entendido como uma motivação, ou seja, está
diretamente ligado à tomada de decisão.
Padmaja e Fatima (2013), explicam que a vida humana é cheia de
emoções, opiniões e sentimentos, ou seja, não se pode imaginar o mundo
sem elas. Opiniões e emoções desempenham um papel vital em quase
todas as ações humanas, pois elas dirigem a vida humana influenciando a
maneira como pensamos, o que fazemos e como agimos.
Para Esuli (2008), as grandes organizações e indústrias estão
interessadas nas opiniões de seus clientes, funcionários e colaboradores.
Como exemplo, pode-se citar os partidos políticos, que acompanham
constantemente as tendências da opinião pública por meio de pesquisas.
Liu (2012) explica que diferentemente da informação factual, as
opiniões e os sentimentos têm uma característica importante, isto é, são
subjetivos. Assim, é importante examinar uma coleção de opiniões de
muitas pessoas, e não apenas uma opinião única de uma pessoa, porque
essa opinião representa apenas a visão subjetiva dessa pessoa.
Segundo Ceci, Alvarez e Gonçalves (2016), as opiniões de clientes
e usuários são um importante ativo para o processo de tomada de decisão.
Muito antes de a disseminação da web, as pessoas já pediam a opinião de
amigos a sobre um mecânico de automóveis ou consultavam a avalição
de produtos para decidir que máquina de lavar louça deveriam comprar
(PANG; LEE, 2008).
Na visão de Fialho (2011), a avaliação cognitiva do sentimento
ocorre em duas etapas. Inicialmente ocorre uma análise primária positiva
ou negativa. Posteriormente, obtêm-se o sentimento ou a emoção mais
acertada como, por exemplo, felicidade, tristeza, satisfação, raiva e
angustia.
As opiniões têm um impacto relevante na vida quotidiana dos
indivíduos. Elas fornecem informações sobre como a realidade é
percebida por outras pessoas, pois as opiniões expressam os pontos de
vista dos indivíduos (ESULI, 2008).
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2.2.2 Abordagens, Métodos e Técnicas de Mineração de Opinião
Como os clientes compartilham uma quantidade crescente de
opiniões sobre suas experiências relacionadas a produtos e serviços que
eles consomem, tanto positivos quanto negativos, existem desafios
relacionados a quais técnicas e métodos de Mineração de Opinião devem
ser utilizados pelas organizações (HE et al., 2015).
A Mineração de Opinião pode ser considerada um processo de
classificação. Portanto, existem três níveis principais de classificação na
Mineração de Opinião: nível de documento, nível de sentença e nível de
entidade ou aspecto (MEDHAT; HASSAN; KORASHY, 2014).
A nível de documento, a Mineração de Opinião, classifica
principalmente a orientação emocional de cada texto, mas muitas vezes
negligencia a combinação de emoção com algumas características de um
produto (WANG; XU; WAN, 2013).
A nível de sentença, a pesquisa se concentra na detecção de
sentenças subjetivas em um documento contendo uma mistura de frases
objetivas e subjetivas (APPEL; CHICLANA; CARTER, 2015).
A nível de entidade ou aspecto, baseia-se na ideia de que uma
opinião consiste em um sentimento (positivo ou negativo) e um alvo (de
opinião). Assim, o objetivo deste nível de análise é descobrir sentimentos
sobre entidades e/ou seus aspectos (LIU, 2012).
A Mineração de Opinião engloba muitas tarefas como extração de
sentimentos, classificação de sentimentos, classificação de subjetividade,
detecção de sarcasmo em opinião, resumo de opinião ou detecção de spam
em opinião, entre outros (SERRANO-GUERRERO et al., 2015).
Segundo Medhat, Hassan e Korashy (2014), as técnicas de
classificação de sentimento podem ser divididas em abordagem de
aprendizado de máquina (Machine Learning Approach), abordagem
baseada em léxicos (Lexicon Based Approach) e abordagem híbrida
(Hybrid-based Approach), que combina as duas abordagens. As
abordagens de Mineração de Opinião são ilustradas na Figura 9.
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Figura 9 - Abordagens de Mineração de Opinião

Fonte: Adaptado de Medhat, Hassan e Korashy (2014)
A classificação de opinião ou sentimentos é basicamente um
problema de classificação de texto. A classificação de texto tradicional
classifica principalmente documentos de diferentes tópicos, por exemplo,
política, ciências e esportes. Nessas classificações, as palavras
relacionadas aos tópicos são os elementos mais importantes. No entanto,
na classificação de opinião ou sentimento, as palavras que indicam
opiniões positivas ou negativas são mais importantes, por exemplo,
grande, excelente, incrível, ótimo, horrível, ruim, mau, pior, etc (LIU,
2012).
2.2.2.1 Abordagem baseada em Aprendizado de Máquina
A abordagem de aprendizado da máquina baseia-se nos algoritmos
de aprendizado de máquina para resolver a Mineração de Opinião como
um problema de classificação de texto que faz uso de recursos sintáticos
e/ou linguísticos (MEDHAT; HASSAN; KORASHY, 2014).
De acordo com Serrano-Guerrero et al. (2015), essa abordagem
pode ser agrupada em duas categorias principais: aprendizagem
supervisionada e não supervisionada. Nesta tarefa, as técnicas de
Processamento de Linguagem Natural desempenham um papel essencial,
pois algumas das características utilizadas mais importantes são, por
exemplo: (1) os termos (palavras ou n-gramas) e sua frequência; (2) as
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informações de parte da fala (Part-Of-Speech - POS), nas quais os
adjetivos desempenham um papel importante, mas os substantivos podem
ser significativos; (3) as negações, visto que podem mudar o significado
de qualquer frase; (4) as dependências sintáticas que podem determinar o
significado da sentença.
As técnicas de aprendizado de máquina para a classificação de
opinião ganharam interesse devido à sua capacidade de modelar
características capturando o seu contexto, sua fácil adaptabilidade a
mudanças e a possibilidade de medir o grau de incerteza pelo qual uma
classificação é feita. Os métodos supervisionados, que treinam a partir de
exemplos classificados manualmente por especialistas humanos são os
mais populares (BOIY; MOENS, 2009).
Serrano-Guerrero et al. (2015) afirmam que Pang e Lee (2002)
foram os primeiros autores a implementar essa abordagem, para comparar
os resultados do uso das técnicas Naïve Bayes, Maximum Entropy e
SVM, ao classificar reviews de filmes.
Para Agarwal e Mittal (2016), as abordagens de aprendizado de
máquina têm sido amplamente aplicadas no contexto da Mineração de
Opinião principalmente para classificação de opinião de nível de
documento. A tarefa da Mineração de Opinião a nível de documento é
classificar o documento fornecido em positivo ou negativo baseado na
análise do texto do documento.
As técnicas de aprendizado de máquina utilizam um conjunto de
treinamento e um conjunto de testes para classificação. Conjunto de
treinamento contém vetores de características de entrada e seus rótulos de
classe correspondentes. Usando este conjunto de treinamento,
desenvolve-se um modelo de classificação que tenta classificar os vetores
de características de entrada com os rótulos de classes correspondentes.
Em seguida, um conjunto de teste é usado para validar o modelo
(NEETHU; RAJASREE, 2013).
As técnicas de aprendizado de máquina se concentram na seleção
de vetores de características e na provisão de corpus anotados a um
classificador, que será usado para analisar corpus não anotados. A
alternativa mais frequente para a escolha dos vetores de características é
a inclusão de unigramas ou n-gramas, contando o número de palavras
positivas e negativas do texto, o comprimento do documento, etc.
(KARAMPIPERIS; KOUKOURIKOS; STOITSIS, 2014)
Com relação às técnicas supervisionadas, o Suport Vector Machine
(SVM), Naïve Bayes e Maximum Entropy são algumas das técnicas mais
utilizadas para a Mineração de Opinião (MONTEJO-RAEZ et al., 2014;
KARAMPIPERIS; KOUKOURIKOS; STOITSIS, 2014).
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2.2.2.1.1 Support Vector Machine (SVM)
O Support Vector Machine (SVM) é um classificador de
aprendizagem supervisionada amplamente utilizado para a classificação
e análise de regressão. A ideia básica do SVM é determinar o separador
linear no espaço de pesquisa que pode separar as diferentes classes
(BHARDWAJ et al., 2015).
Rajper et al. (2012) explica que o SVM é uma técnica popular de
classificação baseada em aprendizagem de máquina. O seu objetivo é
encontrar o limite para decidir entre a classificação em duas classes,
utilizando treinamento de dados.
De acordo com Agarwal e Mittal (2014), o SVM se mostrou
superior em comparação com outros algoritmos de aprendizado de
máquina, nos casos em que as amostras de treinamento são limitadas.
Padmaja e Fatima (2013) apresentam o uso do SVM no contexto
de Mineração de Opinião através da seguinte explicação: dado um
conjunto de categorias (positivo e negativo), C ={+1, -1}, e dois
conjuntos de documentos pré-classificados para treinamento, um
conjunto positivo, representado pela Equação 1, e um conjunto negativo,
representado pela Equação 2.
𝑛
(1)
𝑇𝑅 + = ∑ (𝑑𝑖 , +1)
𝑇𝑅

−

𝑖=1
𝑛

= ∑

(𝑑𝑖 , −1)

(2)

𝑖=1

O SVM encontra um hiperplano que separa os dois conjuntos com
margem máxima (ou a maior distância possível de ambos os conjuntos),
como ilustrado na Figura 10.

65

Figura 10 - Separação realizada pelo SVM

Fonte: Padmaja e Fatima (2013)
O SVM transforma os dados de treinamento originais em um
espaço dimensional superior para que o ponto de dados possa ser
linearmente separado. Além disso, dentro desta nova dimensão, ele
procura o plano hiperplano linear de separação que é usado para
identificar a classe de uma nova amostra de teste de entrada. O objetivo
principal do modelo SVM é encontrar um hiperplano que separe os dados
de treinamento de entrada de tal forma que uma categoria de variáveis
esteja em um lado do hiperplano e outra categoria das variáveis esteja do
outro lado do hiperplano (AGARWAL; MITTAL, 2014).
De acordo com Ceci (2015), a técnica de SVM é muito utilizada
no contexto de classificações de textos e de documentos, e não é diferente
na Mineração de Opinião. O SVM é uma das técnicas mais aplicadas nos
trabalhos de Mineração de Opinião que utilizam o aprendizado de
máquina.
2.2.2.1.2 Naïve Bayes (NB)
Segundo Medhat, Hassan, Korashy (2014) o classificador Naïve
Bayes é uma das técnicas populares para a classificação de texto. O
modelo de classificação do Naïve Bayes calcula a probabilidade posterior
de uma classe, com base na distribuição das palavras no documento. Ele
utiliza o Teorema de Bayes para verificar a probabilidade de que elemento
(documento ou sentença) pertença a uma determinada classe. Esse cálculo
de probabilidade é representado pela Equação 3.

66

𝑃(𝑐|𝑑) ∝ 𝑃(𝑐) ∏ 𝑃(𝑡𝑘 |𝑐)

(3)

1≤𝑘≤𝑛𝑑

Assim, pode-se calcular que um documento, d, tem probabilidade
de fazer parte da classe c. Onde 𝑃(𝑡𝑘|𝑐) é a probabilidade condicional do
termo tk do documento d fazer parte da classe 𝑐1. P(c) é a probabilidade
de o documento estar relacionado com a classe 𝑐1 (CECI, 2015).
De acordo com Smeureanu e Bucur (2012), este classificador nos
permite determinar uma probabilidade condicional com probabilidade de
evento contrário e probabilidades independentes de eventos. Assim,
podemos estimar a probabilidade de um evento com base nos exemplos
de sua ocorrência. No domínio da Mineração de Opinião, estimamos a
probabilidade de que um documento seja positivo ou negativo.
Naïve Bayes é um algoritmo de classificação simples, amplamente
utilizado para a classificação de documentos. A ideia básica é estimar as
probabilidades de categorias usando as probabilidades conjuntas de
palavras e categorias. A parte ingênua desse modelo é a suposição de
independência de palavras. A simplicidade desta suposição torna o
cálculo do classificador Naïve Bayes muito mais eficiente (VINODHINI;
CHANDRASEKARAN, 2012).
Segundo Dinu e Iuga (2012), apesar do pressuposto irrealista de
que as características são independentes umas das outras, o Naïve Bayes
é muito bem-sucedido na prática e pode ser muito mais rápido e acessível
que outras técnicas mais sofisticadas de classificação. O Naïve Bayes
provou ser eficaz em diversos tipos de aplicações, como classificação de
textual, diagnóstico médico e gestão do desempenho de sistemas.
No contexto da Mineração de Opinião, pode-se citar o trabalho
proposto por Kang, Yoo e Han (2012), que utiliza essa técnica para a para
a análise de opiniões em reviews de restaurantes.
2.2.2.2 Abordagem baseada em Léxicos
Segundo Balazs e Velásquez (2016), na abordagem baseada em
léxico, o processo se utiliza regras e heurísticas obtidas a partir do
conhecimento linguístico. As abordagens baseadas em léxicos utilizam
um léxico de sentimentos, isto é, uma coleção de termos de sentimento
conhecidos e pré-compilados (SERRANO-GUERRERO et al., 2015).
De acordo com Lin et al. (2014) para os métodos baseados em
léxicos, a chave é compilar um léxico que tenha uma tendência óbvia e
uma ampla cobertura. Estes métodos baseiam-se na criação de
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dicionários. Os termos presentes no dicionário são anotados com base na
sua polaridade. Dado um texto de entrada, é examinada a presença de
termos do dicionário e, então, o sentimento geral do texto é calculado com
base na existência de termos positivos e negativos dentro dele
(KARAMPIPERIS; KOUKOURIKOS; STOITSIS, 2014).
De acordo com Pang e Lee (2008), nas abordagens baseadas em
léxicos, primeiro é criado um léxico de sentimentos, de forma não
supervisionada e, em seguida, determina-se o grau de polaridade de uma
sentença de texto através de indicadores positivos e negativos, conforme
determinado pelo léxico. Como exemplos dos primeiros trabalhos dessa
abordagem estão as pesquisas de Hatzivassiloglou e Wiebe (2000),
Turney (2002), e Yu e Hatzivassiloglou (2003).
Conforme Agarwal et al (2015), é muito difícil construir um léxico
de opinião grande, com polaridade para todas as palavras e que possa ser
usado em qualquer domínio com uma polaridade precisa, pois uma
palavra pode ser positiva em um domínio e ter polaridade negativa em
outro domínio.
Augustyniak et al. (2015) afirmam que este tipo de abordagem
assume que a opinião está relacionada à presença de certas palavras ou
frases no documento. Os autores explicam que um léxico é um conjunto
de características que possuem um valor de sentimento atribuído. Dessa
maneira, o sentimento do documento é anotado usando esses recursos do
léxico que estão (ou não) presentes no documento. Além disso, os autores
relatam que podem ser utilizadas diferentes formas para inferir o
sentimento do documento: votação por maioria, média e limite ou
simplesmente contagem.
Agarwal et al. (2015) afirmam que um léxico de opinião é um
dicionário contendo palavras de opinião com seu valor de polaridade para
indicar os sentimentos positivos ou negativos, por exemplo, "feliz",
"excelente", “maravilhoso”, "ruim", “terrível”, "chato" e assim por diante.
Essas palavras de opinião são usadas na maioria dos modelos de
Mineração de Opinião existentes como um indicador-chave da opinião do
usuário. Na literatura, vários léxicos de opinião estão publicamente
disponíveis, como SentiWordNet, General Inquirer, SenticNet e assim por
diante.
Serrano-Guerrero et al., (2015) subdividem a abordagem baseada
em léxicos em duas subclassificações: baseada em corpus (Corpus-Based
Approach) e baseada em dicionários (Dictionary-Based Approach). Os
autores explicam que a primeira, possui o objetivo de fornecer dicionários
relacionados a um domínio de conhecimento específico, enquanto a
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segunda é geralmente baseada no uso de um conjunto inicial de termos
que são normalmente coletados e anotados de forma manual.
2.2.3 Contexto de Aplicação
Nesta seção, são apresentados contextos de aplicação para a
Mineração de Opinião, entre eles: análise de opiniões a respeito de
produtos e serviços, análise de dados financeiros, a análise de reviews,
análise para promoção da saúde pública, o uso em campanhas eleitorais e
a detecção de crime e de terrorismo.
O trabalho de Schumaker et al. (2012), apresenta o uso da
Mineração de Opinião como suporte a avaliação de dados financeiros. Na
visão dos autores, através do uso de notícias financeiras classificadas
como negativas, fica muito mais fácil prever uma alteração nos preços de
produtos de mercado.
Nguyen, Shirai e Velcin (2015), retratam o uso da Mineração de
Opinião para prever o movimento de preço de ações usando as opiniões
de usuários extraídas de mídias sociais. Yu et al. (2013), também retratam
o uso da Mineração de Opinião no domínio do mercado de ações, porém
a análise é aplicada em notícias relacionadas ao mercado de ações
retiradas da web.
Kang, Yoo e Han (2012), propõem a utilização de um léxico e
aprendizado de máquina para conduzir a Mineração de Opinião em
reviews de restaurantes extraídos de websites. Outros autores como
ROBALDO e DI CARO (2013) e DI CARO e GRELLA (2013) também
abordam a Mineração de Opinião para o domínio de restaurantes.
Em seu trabalho, Park et al. (2011), os autores aplicaram a
Mineração de Opinião para identificar como os eleitores veem a imagem
dos políticos na Coreia do Sul, possibilitando assim ter indicadores de
aprovação. O trabalho utiliza a rede social Cyworld, que permite que os
políticos estabeleçam e mantenham sua presença online e que eles se
comuniquem com os eleitores através de seu perfil pessoal. Outros
autores como Efron (2006), Tumasjan et al. (2011) e Chen, Chen e Wu
(2012), também abordam a Mineração de Opinião no domínio da política.
Li et al. (2013), apresentam um sistema que utiliza a Mineração de
Opinião para identificar ameaças de suicido a partir de textos publicados
em mídias sociais, a fim de proporcionar uma intervenção oportuna e
promover uma melhor saúde pública
A pesquisa de Cheong e Lee (2011), aplica a Mineração de Opinião
no Twitter® para a detecção de mensagens contendo informações
relacionadas a terrorismo. O framework desenvolvido identifica palavras
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que possam ser relacionadas ao terrorismo a partir da classificação de uma
sentença como negativa. O objetivo dos autores é promover a prevenção
de ataques e atentados terroristas, de forma que seja possível prever tais
eventos.
Os trabalhos dos autores Abbasi, Chen e Salem (2008), Hu e Li
(2011) e He e Zhou (2011), utilizam a Mineração de Opinião para
verificar a polaridade de reviews de filmes a partir de informações
contidas na web.
Os trabalhos dos autores Chen e Tseng (2011), Fan e Chang
(2011), Zirn et Al. (2011), Cruz et Al. (2013), Moraes, Valiati e Neto
(2013), utilizam a Mineração de Opinião para classificar as opiniões
relacionadas a produtos e serviços postadas na web por consumidores.
2.2.4 Trabalhos Correlatos Relacionados ao Domínio de Gestão de
Ideias e Mineração de Opinião
Esta seção consiste na identificação das principais características
do objeto de estudo, a partir de um conjunto de artigos selecionados e
analisados no ano de 2017, através das principais bases de dados: Scielo,
Web of Science, ACM, Scopus, IEEE e Springer Link.
Com o intuito de analisar a utilização da Mineração de Opinião no
domínio de Gestão de Ideias, foram utilizadas as seguintes expressões
como filtro de pesquisa: (“opinion mining” and “idea management”) e
(“sentiment analysis” and “idea management”), nos campos referentes a
título, palavras-chave e resumo, nas bases que dispunham deste recurso.
Foram identificados 7 artigos, no entanto somente 2 apresentavam uma
solução semântica para o domínio de Gestão de Ideias, esses trabalhos são
apresentados no Quadro 2.
Quadro 2 - Trabalhos correlatos no domínio de Gestão de Ideias e
Mineração de Opinião
Autores
Westerski,
Iglesias e Rico

Westerski e
Iglesias

Ano

Motivação do Trabalho

2011

Construção de uma ontologia para
armazenar a polarização de
documentos no domínio de Gestão
de Ideias

2012

Uso da Mineração de Opinião para
extrair opiniões polarizadas de
comentários em plataformas de
Gestão de Ideias

Fonte de Dados
Reviews de produtos
e filmes, artigos de
jornal e bases
polarizadas retiradas
da web
Ubuntu Brainstorm
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Fonte: Autor.
No trabalho Linked opinions: describing sentiments on the
Structured web of data, os autores apresentam os resultados obtidos
durante a construção de uma ontologia para armazenar a polarização de
documentos no domínio de Gestão de Ideias. Também são demonstradas
diferentes formas de se utilizar a ontologia, as diferenças que sistemas
fechados e abertos impõem e como a adaptação da especificação de
metadados pode ajudar a vincular opiniões com outros conceitos na web,
conduzindo a melhores recursos de pesquisa e uma melhor apresentação
de dados (WESTERSKI; IGLESIAS; RICO, 2011).
No artigo intitulado Mining sentiments in Idea Management
Systems as a tool for rating ideas, os autores propõem o uso da Mineração
de Opinião para extrair sentimentos de comentários relacionados a ideias.
Com base no processo de mineração de opinião, os autores propõem uma
nova métrica para avaliar o sentimento das ideias contidas em uma
comunidade online. São comparados os desempenhos desta métrica
desenvolvida com as utilizadas atualmente. O estudo investiga o
comportamento de usuários na comunidade de código aberto Ubuntu
Brainstrom® - uma instância do Sistema de Gestão de Ideias
administrado pela Canonical® para melhorar a distribuição de sistemas
operacionais Linux® (WESTERSKI; IGLESIAS, 2012).

2.3 ANÁLISE DE AGRUPAMENTO
A análise de dados está contida em muitas aplicações da área da
Ciência da Computação, seja em fase de projeto ou como parte de suas
operações. Os procedimentos de análise de dados podem ser divididos em
exploratórios ou confirmatórios, com base na disponibilidade de modelos
apropriados para a fonte de dados, mas um elemento chave em ambos os
tipos de procedimentos são os agrupamentos. (JAIN; MURTY; FLYNN,
1999).
De acordo com Ahmad e Starkey (2017), os agrupamentos são um
dos métodos de análise de dados mais utilizados para inúmeras aplicações
práticas em diversas áreas de pesquisa. Eles são utilizados principalmente
nos campos de mineração de dados, reconhecimento de padrões, suporte
de decisão e aprendizado de máquina (YUNOH et al., 2016).
Segundo Goldschmidt, Bezerra e Passos (2015), a tarefa de
Análise de Agrupamentos (do inglês Clustering) também pode ser
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encontrada na literatura como Análise de Grupos, Análise de Clusters,
Data Clustering ou Cluster Analysis.
A análise de agrupamentos é um processo de formação de grupos
(clusters) de objetos semelhantes de um dado conjunto de entradas. Os
bons clusters têm a característica de que objetos pertencentes ao mesmo
cluster são "similares" uns aos outros, enquanto objetos de dois clusters
diferentes são "dissimilares" (OSIŃSKI, 2013).
Ahmad e Starkey (2017) afirmam que a Análise de Agrupamentos
envolve o processo de organização de objetos em grupos naturais,
encontrando a classe dos objetos de forma que os objetos em uma classe
sejam semelhantes entre si e diferentes dos objetos de outra classe.
De acordo com Karaboga e Ozturko (2011) objetivo da Análise de
Agrupamentos é agrupar dados em clusters de tal forma que as
semelhanças entre membros de dentro do mesmo cluster sejam máximas,
enquanto as semelhanças entre membros de diferentes clusters são
mínimas.
Para Jain (2010), organizar dados em agrupamentos sensíveis é um
dos modos mais básicos de compreensão e aprendizagem. A Análise de
Agrupamentos é uma das tarefas básicas para a exploração de um
conjunto de dados, e tem sido aplicada em uma ampla variedade de
disciplinas, como medicina, psicologia, biologia, sociologia,
reconhecimento de padrões e processamento de imagens (SU; CHOU,
2001; VELMURUGAN, 2014).
Vega-Pons e Ruiz-Shulcloper (2011) explicam que a Análise de
Agrupamentos é essencial em qualquer campo de pesquisa que envolva a
análise ou o processamento de dados multivariados, tais como: Mineração
de dados, Taxonomias, Recuperação de Informação, Segmentação de
Imagens, Classificação de Padrões, etc.
Na visão de Jain (2010), a Análise de Agrupamentos de dados tem
sido utilizada, principalmente, para os três seguintes propósitos:
• Obter informações sobre dados, gerar hipóteses, detectar
anomalias e identificar características relevantes;
• Identificar o grau de semelhança entre formas ou
organismos (relação filogenética).
• Como um método para organizar os dados e representalos através de protótipos de clusters.
Goldschmidt, Bezerra e Passos (2015), afirmam que diferente da
tarefa de Classificação, em que os registros estão relacionados a rótulos
predefinidos, na Análise de Agrupamentos os objetos considerados como
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entrada não possuem rótulos. Por este motivo, ela é considerada como
uma tarefa de aprendizado não supervisionado, não possuindo
classificação prévia dos dados para posterior agrupamento (JAIN;
MURTY; FLYNN, 1999; KONCHADY, 2006).
Para Osiński (2013), a ideia de Análise de Agrupamentos originouse no campo da estatística, onde foi aplicada a dados numéricos. No
entanto, a Ciência da Computação e a Mineração de Dados, estenderam a
noção a outros tipos de dados, como texto ou multimídia. O problema de
agrupamento tem sido abordado em muitos contextos e por pesquisadores
em muitas disciplinas, devido a sua grande utilidade na análise
exploratória de dados (JAIN; MURTY; FLYNN, 1999;
VELMURUGAN, 2014).
Yu, Liu e Wang (2014) apontam que a Análise de Agrupamentos
fornece um meio comum de identificar a estrutura em dados complexos
e, por esse motivo, há um crescente interesse na utilização desse método
como uma ferramenta para a análise de grandes conjuntos de dados.
Determinar o número de clusters em um conjunto de dados é um dos
problemas mais desafiadores e difíceis na análise de agrupamentos.
Segundo Velmurugan (2014), a Análise de Agrupamentos atraiu a
atenção de muitos pesquisadores em diferentes disciplinas,
consequentemente, houve um crescimento na pesquisa e
desenvolvimento de algoritmos de agrupamento. Portanto, as técnicas de
Análise de Agrupamentos têm sido aplicadas em uma ampla variedade de
problemas de pesquisa.
De acordo Manning, Raghavan e Schütze (2009), a Análise de
Agrupamentos pode ser utilizada em diferentes situações como, por
exemplo, organizar documentos com relacionados ao seu conteúdo,
agrupar os resultados de uma busca textual, gerar conjuntos de palavras
com base em sua co-ocorrência, e etc. A Figura 11 apresenta um exemplo
dessa tarefa.
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Figura 11- Exemplo de agrupamentos

Fonte: Manning, Raghavan e Schütze (2009)
Existem diversos métodos para realizar a análise de agrupamentos
em dados. Estes métodos distinguem-se pelo tipo de resultado a ser
produzido e pelas diferentes formas definir a proximidade entre um
indivíduo e um grupo já formado, ou entre dois grupos quaisquer
(VASCONCELOS et al., 2007).
De acordo com Jain, Murty e Flynn (1999), a atividade típica de
agrupamento envolve as seguintes etapas:
• Representação de padrões;
• Definição de uma medida de proximidade de padrão
apropriada para o domínio de dados;
• Agrupamento;
• Abstração de dados;
• Avaliação da produção.
Os métodos de Análise de Agrupamentos podem ser divididos em
três grupos básicos. O primeiro é o dos algoritmos baseados em
distâncias, o segundo é o dos baseados em distribuições de probabilidades
e, por fim, o grupo de algoritmos de agrupamento baseados em densidade
(GOLDSCHMIDT; BEZERRA; PASSOS, 2015).
De acordo com Fahad et al. (2014), outra maneira de categorizar
os algoritmos de agrupamento é considerar a forma dos agrupamentos
gerados. Dessa maneira, os algoritmos podem ser classificados como
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agrupamento hierárquico, agrupamento por particionamento,
agrupamento baseado em densidade, agrupamento baseado em modelo e
agrupamento baseado em grid, conforme é ilustrado através da Figura 12.
Figura 12 - Taxonomia de análise de agrupamento

Fonte: Adaptado de Fahad et al. (2014)
A seção, a seguir, apresenta mais detalhes sobre os algoritmos por
particionamento.
2.3.1 Algoritmos por Particionamento
Segundo Goldschmidt, Bezerra e Passos (2015), os algoritmos por
particionamento dividem o conjunto de dados em k grupos.
Primeiramente, estes algoritmos escolhem k objetos como sendo os
centros dos k grupos. Então, os objetos são divididos entre os k grupos de
acordo com a medida de similaridade adotada, de maneira que cada objeto
fique no grupo que forneça o menor valor de distância entre o objeto e o
centro do referido grupo.
Os métodos de particionamento tentam agrupar diretamente
objetos de dados, dividindo os dados em clusters homogêneos. Primeiro,
os centros de cluster são atribuídos arbitrariamente, então, os pontos de
dados são atribuídos ao centro de cluster mais próximo baseado na
distância ou similaridade, então um algoritmo iterativo otimiza os clusters
(AYED; HALIMA; ALIMI, 2014).
De acordo com Fahad et al. (2014), os agrupamentos particionados
por esses métodos devem preencher os seguintes requisitos:
• Cada grupo deve conter pelo menos um objeto, e
• Cada objeto deve pertencer exatamente a um grupo.
Os métodos por particionamento fornecem uma partição do
conjunto de dados em um número prefixado de clusters. Cada clusters é
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representado pelo seu vetor centróide. Então, um algoritmo tenta
minimizar uma função de critério por meio de um processo iterativo, no
qual todos os centróides são atualizados na tentativa de melhorar a
qualidade dos clusters finais (PACIFICO; LUDERMIR, 2014)
2.3.1.1 K-means
De acordo Ayed, Halima e Alimi (2014), o algoritmo K-means
surgiu em 1965, e desde então, é o algoritmo de Análise de Agrupamentos
mais utilizado, devido a sua simplicidade de implementação e sua
eficácia.
Segundo Goldschmidt, Bezerra e Passos (2015), o K-means
considera que os registros do conjunto de dados correspondem a pontos
no Rn, onde cada atributo corresponde a uma dimensão deste espaço.
Além disso, o K-means possui um parâmetro de entrada, k, que
corresponde à quantidade de grupos a serem identificados pelo algoritmo.
O algoritmo K-means usa a distância Euclidiana para lidar com
dados de atributo numérico puro, o algoritmo utiliza uma distância de
correspondência simples para lidar com dados de classificação pura
(JINYIN et al., 2017).
Para Velmurugan (2014), o algoritmo K-means é composto das
seguintes etapas:
1. Coloque os pontos k no espaço representado pelos objetos
que estão sendo agrupados. Estes pontos representam os
centróides iniciais do grupo;
2. Atribuir cada objeto ao grupo que tem o centróide mais
próximo;
3. Quando todos os objetos tiverem sido atribuídos, recalcule
as posições dos centróides k;
4. Repita os passos 2 e 3 até que os centróides não se movam
mais. Isto produz uma separação dos objetos em grupos, a
partir dos quais a métrica a ser reduzida pode ser
calculada.
A Figura 13 retrata a aplicação do K-means em um arquivo com
20 registros de dados, considerando-se k=3. Primeiramente, os centróides
são selecionados aleatoriamente (imagem 1). Então, cada ponto restante
é alocado a algum grupo, em função de sua distância em relação a cada
um dos centróides (imagem 2). Após isso, os centróides são atualizados
(imagem 3). A seguir, ocorre uma nova realocação de pontos (imagem 4),

76

então o processo continua até a convergência (GOLDSCHMIDT;
BEZERRA; PASSOS, 2015).
Figura 13 - Passos do algoritmo K-means

Fonte: Adaptado de Goldschmidt, Bezerra e Passos (2015).
O K-means apresenta um bom desempenho quando os grupos de
dados são compactos, densos e bem separados uns dos outros. No entanto,
esse método não é adequado para descobrir grupos com formas não
convexas ou grupos de tamanhos muito distintos (CARLANTONIO,
2001).
2.3.1.2 Lingo
Segundo Osiński e Weiss (2004), o Lingo foi desenvolvido para
resolver o problema de agrupamento de resultados de pesquisa. Ao
contrário da maioria dos outros algoritmos, ele primeiro tenta descobrir
nomes descritivos para futuros clusters e só então passa a atribuir os
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documentos correspondentes a cada cluster. Este processo invertido, em
comparação com outros algoritmos de agrupamento, permite ao Lingo
evitar parcialmente a armadilha de clusters verbalmente inexplicáveis.
A ideia geral por trás do Lingo é primeiro encontrar descrições
significativas de clusters e, em seguida, com base nas descrições,
determinar o seu conteúdo (OSINSKI, 2003).
De acordo com Osiński e Weiss (2005), o agrupamento de
resultados de pesquisa visa apresentar informações sobre os documentos
correspondentes. Para encontrar essa estrutura, são estabelecidos alguns
objetivos:
• Identificar grupos de documentos semelhantes,
• Descobrir uma descrição textual da propriedade que torna
os documentos semelhantes, e
• Apresentar essas descrições ao usuário em clusters de
documentos.
O Lingo usa o Modelo de Espaço Vectorial (do inglês, Vector
Space Model - VSM) e a Decomposição de Valor Singular (do inglês,
Singular Value Decomposition – SVD) para encontrar os rótulos dos
clusters. São utilizados 3 métodos de Processamento de Linguagem
Natural: stemização (do inglês, stemming), palavras de parada (do inglês,
stopwords) e heurística de segmentação textual (FERRÉS;
RODRÍGUEZ, 2010).
Segundo Osiński e Weiss (2004), o Lingo pode ser dividido em
cinco fases. Na primeira fase, os fragmentos de entrada (fragmentos de
documentos) são pré-processados, o texto é separado em tokens (termos),
então é feita uma tentativa de identificar o idioma de cada documento e
aplicar um procedimento adequado de stemming e marcação de
stopwords. Na segunda fase, é realizada a extração de termos e frases mais
frequentes. A terceira fase é a indução do rótulo do agrupamento com
base no espaço do modelo vetorial juntamente com SVD e a técnica de
indexação semântica latente (do inglês, Latent Semantic Indexing – LSI).
A quarta fase, consiste na descoberta de conteúdo do cluster, onde o
espaço do modelo vetorial é utilizado novamente para aplicar os rótulos
dos grupos. Na última fase, é aplicada uma função pontuação a todos os
clusters para classificá-los e unir os agrupamentos similares.
Lingo é implementado no projeto Carrot2®, um software de
código aberto para clusterização, que pode agrupar automaticamente
pequenas coleções de documentos ou resultados de pesquisa na web em
categorias temáticas (FERRÉS; RODRÍGUEZ, 2010).
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2.3.2 Algoritmos Hierárquicos
De acordo com Goldschmidt, Bezerra e Passos (2015), os
algoritmos hierárquicos geram uma decomposição hierárquica do
conjunto de dados. Essa decomposição hierárquica é representada por um
dendrograma, ou seja, uma árvore que iterativamente divide o conjunto
de dados em subconjuntos menores até que cada subconjunto consista de
somente um objeto.
Os métodos de agrupamento hierárquico fornecem uma série de
partições do conjunto de dados com base em processos iterativos. Os
algoritmos hierárquicos são divididos em duas categorias: métodos
aglomerativos e métodos divisivos (PACIFICO; LUDERMIR, 2014).
Os métodos aglomerativos começam a clusters únicos, ou seja,
cada um dos n objetos é colocado em seu próprio grupo. Então calcula-se
a distância entre os grupos e se obtém uma hierarquia, sucessivamente,
mesclando os clusters (ZHOU; XU; LIU, 2016).
Na abordagem divisiva, o processo começa com todos os objetos
em um único grupo. Então, um grupo é selecionado e dividido em dois
grupos menores. Este processo persiste até que se tenha n grupos, ou até
que uma condição de término seja cumprida (GOLDSCHMIDT;
BEZERRA; PASSOS, 2015).
Segundo Ayed, Halima e Alimi (2014), nos algoritmos
hierárquicos a maneira de medir a distância entre grupos pode ser
classificada como:
• Ligação simples, do inglês Single Link (distância
mínima);
• Ligação média, do inglês Avarage Link (distância média);
• Ligação completa, do inglês Complete Link (distância
máxima);
• Método de Ward, também conhecido como “Mínima
Variância”.
2.3.3 Trabalhos Correlatos Relacionados ao Domínio de Gestão de
Ideias e Análise de Agrupamento
Esta seção consiste na identificação das principais características
relacionadas ao domínio de Gestão de Ideias e a Análise de Agrupamento,
a partir de um conjunto de artigos selecionados e analisados no ano de
2017, através das principais bases de dados: Scielo, Web of Science,
ACM, Scopus, IEEE e Springer Link.
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Com o objetivo de analisar os trabalhos acerca do uso da Análise
de Agrupamentos no domínio de Gestão de Ideias, a seguinte expressão
foi utilizada como filtro de pesquisa: (“idea management” and
“cluster*”), nos campos referentes a título, palavras-chave e resumo, nas
bases que dispunham deste recurso. Ao total foram identificados 39
artigos, entretanto somente 3 apresentavam a Análise de Agrupamentos
como uma solução para o domínio de Gestão de Ideias, esses trabalhos
são apresentados no Quadro 3.
Quadro 3 - Trabalhos correlatos no domínio de Gestão de Ideias e
Análise de Agrupamento
Autores

Ano

Motivação do Trabalho

Criação de um framework
Paukkeri e
para promover a geração
2009
Kotro
de ideias inovadoras nas
organizações
Propõe uma nova
hierarquia de
Westerski, 2012 relacionamento de ideias
Iglesias e
para plataformas de
Garcia
Gestão de Ideias
Criação de um modelo
baseado em ontologia e
Sérgio,
análise de agrupamentos
Souza
e 2017
para apoiar a tomada de
Gonçalves
decisão no domínio de
Gestão de Ideias

Agrupamento
de Ideias
Baseado no
algoritmo Kmeans

Fonte de
Dados
Fonte de
dados não
explicitada
pelos autores

Propõe um
modelo de
hierarquia de
relacionamento
para ideias

Ubuntu
Brainstorm

Baseado no
algoritmo Lingo

My Starbucks
Idea e Dell
IdeiaStorm

Fonte: Autor.
No artigo Framework for Analyzing and Clustering Short Message
Database of Ideas, os autores apresentam o Note, um framework que
promove a geração de ideias inovadoras nas organizações. O Note utiliza
métodos de mineração de texto para analisar, agrupar e gerenciar
mensagens curtas em um banco de ideias. Note é um bloco de notas
eletrônico, compartilhado, através do qual os funcionários de uma
organização podem anotar suas observações, ideias e perguntas. Ele
utiliza o algoritmo K-means para agrupar ideias de acordo com a
similaridade semântica dos textos. Segundo os autores, também é possível
vincular informações externas às ideias, informações estas, vindas de
bases de dados da organização ou de bancos de dados públicos
(PAUKKERI; KOTRO, 2009).
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No trabalho intitulado de Idea Relationship Analysis in Open
Innovation Crowdsourcing Systems, apresenta-se uma nova hierarquia de
relacionamentos para as ideias e demonstra-se que o seu uso pode
aumentar significativamente a quantidade de relacionamentos obtidos.
Além disso, com base na hierarquia de relacionamentos proposta, são
apresentados diversos métodos para sumarização do conjunto de dados.
Os autores demonstram que a introdução de novas relações de ideias, bem
como herança de relacionamento e transitividade de relacionamento
podem aumentar significativamente a quantidade de ideias similares
obtidas (WESTERSKI; IGLESIAS; GARCIA, 2012).
No trabalho de Sérgio, Souza e Gonçalves (2017), intitulado Idea
Identification Model to Support Decision Making, os autores apresentam
um modelo baseado em ontologia e análise de agrupamentos para apoiar
a Gestão de Ideias, a fim de contribuir para o processo de tomada de
decisão. A demonstração de viabilidade do modelo proposto foi realizada
através do desenvolvimento de um protótipo, que foi aplicado em dois
cenários de estudo utilizando ideias coletadas de sites das empresas
Starbucks® e Dell®. Os autores relaram que ao analisar grupos de ideias
semelhantes, padrões e tendências podem ser destacadas.
2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo teve por objetivo apresentar o referencial teórico que
serviu de base para esse trabalho. Além das definições de ideia, Gestão
de Ideias, Mineração de Opinião e Análise de Agrupamentos, também
foram apresentados métodos e técnicas das áreas envolvidas neste estudo.
Esses métodos e técnicas abordados promovem suporte ao modelo
proposto neste trabalho.
O próximo capítulo tem por objetivo apresentar o método
proposto, a partir dos estudos realizados e relatados neste capítulo de
referencial teórico, para abordar o problema de pesquisa.
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3 MÉTODO PROPOSTO
Neste capítulo será apresentado o método proposto. A
apresentação refere-se ao modelo lógico, sendo que o mesmo detalha a
interação decorrente entre os módulos componentes da proposição.
3.1 DESCRIÇÃO DO MÉTODO
O método proposto está baseado no processo de aquisição do
conhecimento disponível na web, com o propósito de possibilitar a
convergência das informações internas e externas à organização.
O objetivo deste trabalho é auxiliar o processo de análise, avaliação
e seleção de ideias. Possibilitando assim, a partir de um conjunto préestabelecido de ideias, a identificação das ideias mais adequadas para
implementação visando auxiliar gestores no processo de tomada de
decisão.
O método proposto está divido em 5 etapas fundamentais que
visam fornecer suporte ao processo de gerir ideias:
• 1ª etapa: estruturação do conjunto de ideias;
• 2ª etapa: pré-processamento das ideias;
• 3ª etapa: análise e polarização das ideias;
• 4ª etapa: realização do processo de agrupamentos das ideias
similares;
• 5ª etapa: a análise e explicitação do conhecimento.
Abaixo é apresentada a Figura 14 que representa o método
proposto em que se pode observar como cada etapa está conectada.
Figura 14 - Método proposto

Fonte: Autor.
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As próximas subseções apresentam o detalhamento e as
justificativas das etapas que compõem o método.
3.1.1 Preparação da Estrutura de Ideias para o Método Proposto
A primeira etapa corresponde à formação de uma estrutura de
dados para o armazenamento das ideias pelo método proposto neste
trabalho.
Objetivando identificar os elementos presentes nas ideias
propostas pelos usuários nos Sistemas de Gestão de Ideias optou-se por
elaborar um método genérico, capaz de suportar as ideias de diversas
plataformas como Dell Ideastorm®, My Starbucks Idea® e Ubuntu
Brainstorm®. A Figura 15 apresenta o formato de como as ideias estão
dispostas no site da plataforma Ubuntu Brainstorm®.
Figura 15 - Ideias submetidas no Ubuntu Brainstorm®

Fonte: Ubuntu Brainstorm®.
Através da Figura 15 pode-se identificar o título da ideia, o código
da ideia, o nome do autor, a data e hora de postagem da ideia, o estado da
ideia, a que projeto ela está relacionada, a descrição da ideia e as tags
(etiquetas) vinculadas à ideia. Logo abaixo, observa-se a descrição dos
comentários apresentados para a ideia, os votos que os comentários
receberam, o nome do autor do comentário e a data e hora da postagem
do comentário.
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A análise da literatura e dos Sistemas de Gestão de Ideias citados
neste trabalho forneceu os insumos necessários para identificar os
requisitos fundamentais da estrutura de dados proposta. Cita-se como
exemplo o trabalho de Sérgio (2016), que propõe um formato XML
(eXtensible Markup Language) para representar ideias coletadas de
Sistemas de Gestão de Ideias, com o objetivo de estruturar as informações
obtidas.
Para a construção desta estrutura de dados optou-se por criar um
método genérico e flexível, possibilitando a aplicação de métodos e
técnicas de Mineração de Opinião e Análise de Agrupamentos. A escolha
do método ou técnica para a resolução do problema fica a cargo do
usuário. Desta forma, decidiu-se criar uma base de dados MySQL®
visando facilitar a geração de informações adicionais (polarização de
comentários e ideias), bem como, a realização de consultas. A Figura 16
representa o Diagrama de Entidade Relacionamento (DER) da base de
dados.
Figura 16 - Diagrama de Entidade Relacionamento da base de dados

Fonte: Autor.
A base de dados criada possui 4 tabelas, comment, idea, idea_tag
e tag. A tabela idea armazena as informações relacionadas as ideias, tendo
como seus atributos:
• idea_id – identificador único de cada ideia;
• url – o url através da qual a ideia está disponível na web;
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•

title – o título atribuído à ideia pelo usuário que a
registrou;
• content – o conteúdo de cada ideia, ou seja, a sua
descrição;
• status – apresenta o status da ideia (Implemented,
Won'tImplement, entre outros);
• polarization – a polarização da ideia (negativa, neutra ou
positiva);
A tabela comment armazena as informações relacionadas aos
comentários de cada ideia, tendo como seus atributos:
• comment_id – identificador único do comentário;
• content – o conteúdo de cada comentário, ou seja, a sua
descrição;
• polarization – a polarização do comentário (negativo, neutro ou
positivo);
• idea_id – chave de relacionamento com a ideia;
A tabela ideia_tag é utilizada exclusivamente para estabelecer o
relacionamento entre as tabelas ideia e tag, tendo como atributos apenas
os identificadores únicos das ideias e das tags. Por fim, a tabela tag
armazena as tags registradas para as ideias, tendo como seus atributos:
• tag_id – identificador único de cada tag;
• description – descrição de cada tag, ou seja, o seu conteúdo.
Na seção a seguir será abordada com mais detalhamento a etapa de
pré-processamento das ideias coletadas.
3.1.2 Pré-processamento das Ideias
Na segunda etapa, o método possui como entrada o documento no
formato RDF (Resource Description Framework) com as ideias
fornecidas pelos colaboradores da comunidade Ubuntu Brainstorm®. As
ideias foram extraídas da plataforma de Gestão de Ideias e organizadas
em padrão RDF pelo grupo de pesquisa GI2MO2, que as utilizou como
fonte de dados para os trabalhos de Westerski e Iglesias (2012),
Westerski, Iglesias e Garcia (2012), Poveda, Westerski e Iglesias (2012)
e Westerski, Dalamagas e Iglesias (2013).

2

http://www.gi2mo.org/
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O Ubuntu Brainstorm® é uma plataforma de crowdsourcing da
Canonical®, através da qual os usuários podiam fazer sugestões para
melhorar aspectos relacionados ao sistema operacional Ubuntu®. A partir
disso, as ideias submetidas eram disponibilizadas para que os membros
da comunidade pudessem avaliar, votar e comentar. Enquanto isso, os
colaboradores da Canonical® e os desenvolvedores do Ubuntu®
revisavam as ideias geradas na plataforma a medida em que planejavam
o futuro do Ubuntu®. A plataforma foi concebida em 2008 e teve as suas
atividades encerradas em maio de 2013.
A Figura 17 apresenta o documento criado no formato RDF
(Resource Description Framework) contendo as ideias, com o objetivo de
estruturar as informações extraídas do Ubuntu Brainstorm®.
Figura 17 - Documento RDF contendo as ideias

Fonte: Autor.
A estrutura do arquivo RDF ilustrado na Figura 17 demostra os
elementos e os atributos dos documentos que compõem a base de ideias

86

disponibilizada pelo grupo de pesquisa GI2MO. Assim, todas as ideias
são compostas pelos seguintes atributos:
• identificador único da ideia: representado pelo atributo
rdf:about do elemento Idea;
• título da ideia: representado pelo atributo dcterms:title;
• conteúdo da ideia: representa a descrição da ideia
disponibilizada no atributo gi2mo:content;
• comentários: os vínculos entre as ideias e seus comentários são
representados através do atributo rdf:resource do elemento
gi2mo:hasComment que aponta para o recurso que descreve o
comentário (gi2mo:Comment). Uma ideia possui cardinalidade
0..n, onde 0 (zero) indica ausência e n multiplicidade de
ocorrências;
• estado da ideia: representado pelo atributo gi2mo:hasStatus
(Implemented, Won'tImplement, são alguns dos estados);
• etiquetas das ideias: os vínculos entre as ideias e as suas tags
(etiquetas) são representados através do atributo gi2mo:hasTag
que aponta para os respectivos recursos (scot:Tag). Possui
cardinalidade 0..n.
Após realizar a leitura e interpretação dos campos contidos no
arquivo RDF, as ideias, comentários e tags, são armazenadas na base de
dados descrita na seção 3.1.1. As ideias (elemento Idea do RDF) são
persistidas na tabela idea, os comentários (elemento gi2mo:Comment do
RDF) são persistidos na tabela comment, as relações entre as ideias e seus
comentários (elemento gi2mo:hasComment do RDF) são persistidas na
tabela comment, o estado das ideias (elemento gi2mo:hasStatus do RDF)
é persistido na tabela idea, os vínculos entre as ideias e as suas tags
(atributo gi2mo:hasTag do RDF) são persistidos na tabela idea_tag e as
tags (elemento scot:Tag do RDF) são persistidas na tabela tag.
Na seção a seguir será abordada com mais detalhamento a etapa de
Mineração de Opinião e preenchimento da base de dados com as ideias
polarizadas.
3.1.3 Preenchimento da Base com as Ideias Polarizadas
A terceira etapa do método aborda o processo de Mineração da
Opinião contida nos comentários das ideias e o preenchimento da base de
dados com a polaridade das ideias. De acordo com Pang e Lee (2008), a
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polarização é o processo de classificação de uma sentença expressa no
texto como positiva ou negativa.
Dentro de um contexto de Gestão de Ideias, cada opinião expressa
em um comentário pode ser positiva (favorável), negativa (desfavorável)
ou pode ser neutra.
A polarização dos comentários foi realizada através do processo de
classificação dos advérbios e adjetivos extraídos dos textos contidos no
conteúdo dos comentários utilizando a abordagem de métodos léxicos.
Segundo Serrano-Guerrero et al. (2015), nesta abordagem, utiliza-se um
léxico de sentimentos, ou seja, uma coleção de termos de sentimento
previamente classificados e pré-compilados. Portanto, cada termo polar
do comentário é classificado como positivo ou negativo, e
posteriormente, diferentes métodos podem ser utilizados para definir a
classificação geral do texto.
Para realizar a classificação dos termos contidos nos comentários
apresentados em cada ideia, optou-se pela utilização do léxico de
sentimentos concebido por Hu e Liu (2004)3.
O léxico de sentimentos de Hu e Liu (2004) é composto por 6800
palavras distintas da língua inglesa, classificadas de acordo com sua
polaridade (negativa ou positiva). As principais razões para a escolha
desse léxico são a sua flexibilidade e simplicidade, que possibilitam uma
implementação mais fácil e rápida nos mais variados domínios. Diversos
autores têm utilizado este léxico em seus trabalhos, entre eles, podemos
citar Zhang e Liu (2011), Dong et al. (2013a), Dong et al. (2013b), Ceci
(2015) e Anacleto (2017).
Os textos das ideias e seus comentários foram classificados
(polarizados) como positivos, neutros e negativos, e seu resultado foi
persistido na base de dados proposta no trabalho. Para esta etapa foi
utilizado o algoritmo descrito na Figura 18.

Disponível em: “https://www.cs.uic.edu/~liub/FBS/sentimentanalysis.html”
3
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Figura 18 - Fluxograma do algoritmo de Mineração de Opinião

Fonte: Autor.
Conforme pode ser observado através da Figura 18, o processo
inicia com a leitura de uma ideia e de seus comentários da base de dados.
Caso a ideia recuperada possua algum comentário, o processo iniciará a
fase de análise de comentários. Nessa fase, após remover os stopwords do
comentário, é verificado se cada palavra se encontra nos léxicos (positivo
ou negativo) acumulando a ocorrência em um dos dois contadores
possíveis (positivo ou negativo). Após analisar todos os termos do
comentário, o protótipo avalia o resultado da polarização do comentário
utilizando a seguinte regra:
• Se o número de ocorrências de termos positivos for maior que
os negativos, atribui a polaridade positiva ao comentário;
• Se o número de ocorrências de termos negativos for maior que
os positivos, atribui a polaridade negativa ao comentário;
• Se o número de ocorrências de termos positivos e negativos for
igual, atribui a polaridade neutra ao comentário.
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Assim que o protótipo finaliza a fase de polarização do comentário,
a sua polarização é armazenada na base de dados e, então, o protótipo
verifica se há novos comentários vinculados a essa ideia para serem
polarizados. Caso encontre comentários sem classificação, o sistema
realiza a sua polarização utilizando por base a regra descrita
anteriormente. Caso não sejam encontrados novos comentários sem
polaridade atribuída, o protótipo inicia a avaliação da polaridade da ideia,
utilizando por base a seguinte regra:
• Se o número de ocorrências de comentários positivos for maior
que os negativos, atribui a polaridade positiva à ideia;
• Se o número de ocorrências de comentários negativos for maior
que os positivos, atribui a polaridade negativa à ideia;
• Se o número de ocorrências de comentários positivos e
negativos for igual, atribui a polaridade neutra à ideia.
Após realizar a avaliação e identificar a polaridade da ideia, o
protótipo registra essa informação na base de dados. Então, se ainda
houverem ideias para serem avaliadas, o protótipo retorna para o início
do processo e faz a leitura de uma nova ideia, senão avança para a próxima
etapa do método.
Na seção a seguir será abordada com mais detalhamento a etapa de
análise de agrupamento de ideias similares.
3.1.4 Agrupamento de Ideias Similares
A quarta etapa do experimento aborda o processo de agrupamento
das ideias similares. A tarefa de agrupamento é utilizada para dividir os
registros de um conjunto de dados em grupos ou clusters, de forma que
elementos de um cluster compartilhem um conjunto de propriedades
comuns que os distingam dos elementos de outros clusters
(GOLDSCHMIDT; BEZERRA; PASSOS, 2015).
Para realizar essa tarefa utilizou-se em um primeiro momento o
Modelo de Espaço Vetorial (Vector Space Model - VSM) em conjunto
com um algoritmo de agrupamento. O VSM é considerado um modelo
simples, de alta aplicabilidade e amplamente utilizado, uma vez que trata
a proximidade semântica como proximidade espacial. Na sua aplicação,
a lista de termos, gerada a partir de determinado documento
(genericamente um documento pode ser visto como qualquer unidade de
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texto) é transformada em um vetor de espaço n-dimensional, no qual n
representa os termos que compõe o vetor (RUSSEL; NORVIG, 1995).
Para cada um dos termos que constitui o vetor são acrescentados
um identificador e um peso que representa a importância deste termo em
relação ao conteúdo do documento, formando a matriz termo- documento.
Este peso é em geral definido através de um método estatístico chamado
TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency).
De acordo com Trstenjak, Mikac e Donko (2014), o TF-IDF é uma
medida numérica utilizada para avaliar a importância de uma palavra em
um documento com base em quantas vezes ela apareceu nesse documento
e em uma determinada coleção de documentos.
Para encontrar o peso do termo em relação ao documento, o
método baseia-se em dois fundamentos:
• TF - apresenta o número de vezes em que o termo é
exibido no documento;
• IDF - apresenta a frequência inversa de documentos que
contêm o termo, ou seja, demonstra se o termo é comum
ou raro em todos os documentos analisados.
Ao concluir esse processo, cada ideia inicialmente estruturada no
arquivo RDF e, depois disso, armazenada em um banco de dados, é
transformada em um vetor contendo o peso dos termos. A partir disso, é
realizado o processo de agrupamento utilizando os vetores normalizados,
em que, cada vetor é definido através do conjunto de termos que formam
determinada ideia.
De acordo com Goldschmidt, Bezerra e Passos (2015), visto que o
agrupamento de dados pode ser representado como um conjunto de
pontos em um espaço n-dimensional, a similaridade entre dois pontos
pode ser entendida como a distância entre esses pontos. Portanto, quanto
menor a distância entre os pontos, maior a similaridade entre os dados
representados por eles.
Assim, a medida de similaridade entre as ideias será obtida através
do cálculo do cosseno, ou seja, através do ângulo do cosseno formado
pelos vetores que representam os documentos (ideias) contendo os termos
e seus pesos.
Para Jones e Furnas (1987), a equação do cosseno pode variar de
1.0 (cos 0° = 1.0) para vetores apontando na mesma direção, 0.0 (cos 90°
= 0.0) para vetores ortogonais e -1.0 (cos 180° = -1.0) para vetores
apontando em direções opostas, sendo representada como:
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cos θ =

∑𝑛𝑖=1(𝑡𝑖 × 𝑞𝑖 )
2

√∑𝑛𝑘=1(𝑡𝑘 )2 × √∑𝑛𝑗=1(𝑞𝑗 )

Sendo que ti e tk representam os pesos dos ith e kth termos do vetor
t, enquanto 𝑞𝑖 e 𝑞𝑗 representam os pesos dos ith e jth termos do vetor q.
Esse cálculo resultará em um valor entre 0 e 1, que determinará o grau de
similaridade dos vetores. Quanto mais próximo de 1 for o valor, mais
similares são os dois vetores (JONES; FURNAS, 1987).
Os vetores utilizados no cálculo de similaridade são formados
considerando o título e o conteúdo de cada ideia, isto é, o título e o
conteúdo são concatenados retirando-se termos que constem em uma lista
de stopwords.
Para a tarefa de agrupamento dos vetores este trabalho utiliza uma
versão modificada do algoritmo K-means utilizando o conceito de
similaridade vetorial. Diante do tipo de informação que deverá ser tratada
pelo algoritmo, o uso de estratégias utilizando similaridade são mais
adequadas para lidar com a semântica dos vetores (GONÇALVES, 2006),
que no contexto do trabalho representam ideias. Para esta etapa foi
utilizado o algoritmo descrito na Figura 19.
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Figura 19 - Fluxograma do algoritmo de Análise de Agrupamentos

Fonte: Autor.
Conforme pode ser visto através da Figura 19, o processo se inicia
com a recuperação do conjunto de vetores a serem agrupados. A partir
disso, é determinado o limiar (threshold) dos agrupamentos e em seguida,
inicia-se o processo de geração de agrupamentos.
Assim que o processo de geração dos agrupamentos começa, é
realizada a leitura de um dos vetores verificando se este é o primeiro
vetor. Caso seja o primeiro vetor, será criado um agrupamento com o
vetor que está sendo analisado. Este mesmo vetor é utilizado para
representar o centróide do agrupamento. Após isso é efetuada a leitura de
um novo vetor. Caso contrário, compara-se o vetor com todos os
centróides já existentes.
Ao realizar a comparação do vetor com os centróides existentes é
avaliado se existe alguma similaridade acima do limiar definido. Se não
existir, será criado um agrupamento com o vetor em análise como sendo
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o centróide e o protótipo realizará a leitura de um novo vetor. Se existir,
atribui o vetor para o agrupamento com maior similaridade e calcula o
centróide do agrupamento que recebeu o novo vetor.
Após atribuir o vetor para um novo agrupamento, é verificado se o
vetor em análise fazia parte de um algum agrupamento. Caso tenha sido
parte de algum agrupamento, calcula-se novamente o centróide do
agrupamento que perdeu o vetor. Caso não tenha sido, é verificado se
ainda existem vetores para análise. Se houverem, efetua a leitura dos
novos vetores para análise. Caso contrário, foi atingido o final de uma
época (leitura de todos os vetores).
Ao final de uma época é analisado se ocorreram mudanças de
vetores entre os agrupamentos. Se ainda existirem mudanças, o processo
de agrupamento é novamente executado. Caso contrário, o processo é
finalizado.
Na seção a seguir será abordada com mais detalhamento a etapa de
análise e explicitação do conhecimento.
3.1.5 Análise e Explicitação do Conhecimento
Na quinta etapa do método é realizada a avaliação dos
agrupamentos gerados, buscando identificar padrões e tendências que
evidenciem a relação estado-polaridade das ideias, promovendo suporte
na fase de escolha das ideias para implementação pelos tomadores de
decisão.
O objetivo dessa etapa é explicitar o conhecimento através da
identificação de elementos importantes para corroborar a premissa de que
ideias positivas tendem a serem implementadas e ideias negativas tendem
a não serem implementadas.
A interpretação de resultados produzidos durante o processo de
agrupamentos nem sempre é uma tarefa fácil ou intuitiva. A
complexidade do processo de descoberta e explicitação de conhecimento
está na dificuldade de interpretar e perceber inúmeros fatos observáveis
durante a realização do processo e em conjugar tais interpretações de
forma a decidir que ações devem ser realizadas em cada situação
(GOLDSCHMIDT; BEZERRA; PASSOS, 2015).
Os dados coletados e armazenados na base de dados proposta, que
constituem a base de conhecimento, auxiliam, por exemplo, na geração
de redes de ideias com o intuito de proporcionar um melhor entendimento
sobre o domínio trabalhado. Essas redes de ideias proporcionam a
observação dos assuntos de interesse dos usuários do Sistema de Gestão
de Ideias.
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Outra possibilidade frequentemente utilizada refere-se a análise
individual dos agrupamentos através de métodos estatísticos. Tais
métodos, aliados a uma análise qualitativa dos elementos de cada grupo e
suas características podem indicar, de maneira geral, elementos
importantes que auxiliem no processo de análise e tomada de decisão.
Esta etapa tende a ser interativa e iterativa provendo subsídios para
que sejam realizados ajustes no processo de agrupamento. Caso isto seja
necessário, deve-se retornar a etapa anterior modificando os parâmetros
requeridos visando atingir os objetivos da análise.
3.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo apresentou o método proposto detalhando cada uma
das etapas que o constitui. O método é composto de 5 etapas
fundamentais: a preparação da estrutura de ideias para o método proposto,
o pré-processamento das ideias, o preenchimento da base com as ideias
polarizadas, o agrupamento de ideias similares e a análise e explicitação
do conhecimento. Neste sentido, a estrutura do método proposto promove
a integração de técnicas da Engenharia do Conhecimento visando
fornecer um ferramental para promover suporte à Gestão do
Conhecimento em aplicações relacionadas à Gestão de Ideias.
O próximo capítulo relata o cenário de aplicação e os resultados
mais relevantes obtidos em quatro experimentos realizados, a fim de
demonstrar a viabilidade do método proposto.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo serão apresentados e discutidos os principais
resultados obtidos utilizando o método proposto. Para tal, considerou-se
um conjunto de ideias coletadas do site da Canonical®4.
Os passos que envolvem a implementação do método proposto
através de um protótipo são: preparação da estrutura de ideias, préprocessamento das ideias, aplicação do classificador de sentimentos sobre
o conjunto de ideias, aplicação do processo de agrupamento e a
explicitação e avaliação do conhecimento. As próximas seções
apresentam em detalhes os cenários de experimento e os resultados
obtidos.
4.1 CENÁRIOS DE EXPERIMENTO
O cenário construído envolveu a coleta de 698 (seiscentos e
noventa e oito) ideias no domínio de tecnologias desenvolvidas pela
empresa Canonical®. Dentre as ideias disponíveis, foram reunidas
somente as que possuem o status como Implemented ou Won'tImplement,
resultando em uma base com 498 ideias implementadas e 200 ideias não
implementadas. O objetivo é evidenciar tendências e relações envolvendo
os produtos e serviços da empresa nestas duas classificações.
A base de ideias foi escolhida devido ao formato de disposição dos
documentos, assim como, a mesma ter sido utilizada em outros estudos
envolvendo o domínio de Gestão de Ideias, como nos trabalhos de
Westerski e Iglesias (2012), Westerski, Iglesias e Garcia (2012), Poveda,
Westerski e Iglesias (2012) e Westerski, Dalamagas e Iglesias (2013).
A empresa Canonical®, fundada em 2004, trabalha com o
desenvolvimento e promoção do software livre. Ela é responsável pelo
desenvolvimento do sistema operacional Ubuntu® e algumas de suas
variações, dentre outros projetos. A Canonical® possui escritórios em
Pequim, Ilha de Man, Boston, Taipei, Austin, Londres e Xangai, além de
empregar funcionários em mais de 30 países. Foi criada juntamente com
o Ubuntu® para ajudá-lo a alcançar um mercado mais amplo. Os seus
serviços auxiliam empresas e governos com gerenciamento, migrações e
suporte nas implantações do Ubuntu® (CANONICAL, 2017).
Devido ao fato de o Ubuntu® ser um projeto open-source e as suas
estruturas de desenvolvimento estarem disponíveis ao público através do

4

https://community.ubuntu.com/
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Ubuntu Brainstorm®, o processo de seleção e implementação das ideias
se torna mais transparente (WESTERSKI; IGLESIAS, 2012).
4.2 RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS
Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos com a
aplicação do método desenvolvido neste trabalho.
Após realizar o processo de polarização (classificação das ideias
coletadas, através do algoritmo descrito na seção 3.1.3) foi possível
evidenciar a quantidade de ideias negativas, neutras e positivas. Para o
estudo foram consideradas 698 ideias, sendo 498 ideias implementadas e
200 ideias não serão implementadas. A Figura 20 destaca os dados
obtidos após a polarização.
Figura 20 - Ideias polarizadas divididas por estado e polaridade

Fonte: Autor.
Através da análise das tags associadas às ideias pelos usuários da
plataforma é possível identificar alguns dos temas mais frequentes. Ao
todo, foram identificadas 554 tags distintas nas 698 ideias examinadas.
Destaca-se que das 698 ideias coletadas, apenas 273 possuem tags
associadas, ou seja, a maior parte das ideias não possui tags. Na Figura
21 pode-se observar a nuvem de termos envolvendo as tags dessas ideias
coletadas.
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Figura 21 - Nuvem de termos das tags das ideias utilizadas no estudo

Fonte: Autor.
A observação através dos termos encontrados no conjunto de
análise não possui expressividade adequada, pois 427 termos são
encontrados uma única vez. Assim, com a remoção desses termos, temse uma melhor visão de quais termos são citados, contribuindo no
entendimento do domínio. A Figura 22 apresenta a nuvem dos termos que
foram citados mais de 1 vez como tags das ideias propostas.
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Figura 22- Nuvem de termos mais citados nas tags das ideias utilizadas
no estudo

Fonte: Autor.
Verifica-se que são citados termos dos mais diversos assuntos da
área de tecnologia, como navegadores, comunicadores, e-mail, torrent,
hardware, internet, programação, editores de texto, áudio e vídeo, entre
outros. Através da Figura 22 é possível observar que o termo mais citado
é “Brainstorm” com 18 ocorrências, seguido do termo “Ubuntu” com 13
ocorrências e em terceiro lugar fica o termo “Idea” com 8 ocorrências. A
Tabela 1 apresenta os 20 termos com mais ocorrências do conjunto de
tags.
Tabela 1- As 20 tags mais frequentes associadas as ideias
Tags
Ocorrências Tags Ocorrências Tags Ocorrências
Brainstorm
18
Synaptic
5
Nautilus
4
Ubuntu
13
Firefox
5
Manager
4
Idea
8
Xubuntu
5
Upgrade
4
Category
6
Netbook
5
Nvidia
4
Gnome
6
Window
5
Kernel
4
Repository
5
Video
5
Update
4
Usability
5
Usb
5

Fonte: Autor.
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Os termos apresentados na Tabela 1 indicam que os principais
assuntos tratados estão relacionados à plataforma Ubuntu Brainstorm®, à
melhorias no sistema operacional Ubuntu®, ao Mozilla Firefox®,
sugestões para o projeto Xubuntu, ideias para o ambiente desktop Gnome,
questões relacionadas a hardwares e suas compatibilidades com o
Ubuntu®, atualizações de sistemas oferecidos nos repositórios do
Ubuntu® e a gestão de arquivos em sistemas operacionais Linux®.
No contexto de Gestão de Ideias essa diversidade de assuntos ou
categorias se torna natural, uma vez que não foram realizados filtros
temporais para a coleta de dados. Durante o período que a plataforma
esteve ativa, até maio de 2013, os usuários eram incentivados a contribuir
com ideias a respeito dos mais diversos assuntos relacionados ao
Ubuntu®.
Entre as possíveis análises pode-se pensar em uma avaliação mais
detalhada da disposição das ideias em grupos considerando a relação
estado-polaridade, ou seja, a avaliação se grupos de ideias positivas ou
negativas tendem ou não a serem implementadas. Neste sentido, as 211
ideias classificadas como neutras não contribuem para esta análise e,
portanto, foram retiradas do estudo.
As ideias podem ser polarizadas como neutras caso se assemelhem
a uma das situações a seguir:
• nenhum comentário foi manifestado para a ideia proposta, ou
seja, a ideia não possui comentários a respeito de sua utilidade,
finalidade ou aplicação (66 casos dos 211, representando 31%);
• ao analisar os comentários contidos na ideia, se não houver
predominância de uma das polaridades (positiva ou negativa),
a ideia é polarizada como neutra (145 casos dos 211,
representando 69%).
Com o objetivo de analisar e entender melhor a formação dos
grupos de ideias e as possíveis relações entre estado e polaridade nesses
grupos, foram estabelecidos 4 cenários. Em cada cenário foi utilizado um
limiar diferente para o algoritmo de agrupamento (descrito na seção
3.1.4).
Conforme demonstrado na análise preliminar utilizando as tags
associadas às ideias, existe uma profusão de assuntos abordados nas
ideias coletadas. Como resultado, ao se modelar os vetores de entrada
(representando as ideias) pode-se observar uma grande esparsidade nos
dados ocasionada pela grande quantidade de termos encontrados no
processo de formação dos vetores, gerando uma baixa densidade de
elementos não nulos na matriz termo-documento.
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A esparsidade de dados da base de ideias influencia diretamente na
escolha dos limiares utilizados experimentos, pois acaba gerando uma
baixa similaridade entre os vetores que compõe as ideias. Por isso, optouse por conduzir os experimentos utilizando os limiares de 0,05, 0,1, 0,15
e 0,2. Quanto menor o limiar, menor será o número de agrupamentos
gerados. Por exemplo, um limiar de 0,05 indica que documentos para
pertencerem ao mesmo agrupamento necessitam de uma similaridade de
0,05 em relação ao centróide considerando para tal uma variação possível
entre 0 e 1. Os limiares utilizados foram escolhidos a partir de alguns
testes, com o objetivo de apresentar 4 cenários distintos para análise.
4.2.1 Avaliação dos Agrupamentos com Limiar 0,05
No primeiro cenário de estudo utilizou-se o limiar 0,05 durante o
processo de agrupamento das ideias, resultado na formação de 73
agrupamentos. Através da Tabela 2 pode-se observar a distribuição dos
agrupamentos pelo total de ideias que os compõem.
Tabela 2 - Distribuição de agrupamentos pelo total de ideias (Limiar
0,05)
Ideias

Total de agrupamentos

Até 5 ideias
6 à 10 ideias
11 à 15 ideias
16 à 20 ideias
Total

35
22
10
6
73

Fonte: Autor.
Através dos resultados apresentados na Tabela 2 é possível
verificar que 78,08% dos agrupamentos possuem até 10 ideias,
implementadas ou não implementadas.
O agrupamento que teve o maior número de ideias é o nº 12, com
um total de 20 ideias, destas, 18 implementadas e 2 não implementadas.
Ao examinar as ideias implementadas deste agrupamento verifica-se que
as 18 são positivas. Através da análise do título e conteúdo dessas ideias,
identifica-se que 17 se tratam de ideias de melhoria e sugestões
relacionadas ao sistema operacional Ubuntu® e 1 é relacionada à
plataforma Ubuntu Brainstorm®. É possível identificar que as ideias de
melhoria para o Ubuntu® estão relacionadas à instalação de aplicativos,
melhorias no sistema de notificações e sugestões aos novos usuários do
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sistema operacional, alterações no Synaptic (sistema de gerenciamento de
pacotes apt, utilizado no Linux®) e melhorias em comportamentos e
padrões utilizados no sistema operacional.
Ao analisar somente as ideias implementadas, é possível
identificar que elas estão distribuídas em 65 agrupamentos, destes, 50
agrupamentos (76,92%) possuem acima de 51% de ideias positivas. A
Tabela 3 apresenta a distribuição de agrupamentos com ideias
implementadas considerando a sua polarização positiva.
Tabela 3 - Distribuição de agrupamentos de ideias positivas
implementadas (Limiar 0,05)
Percentual de ideias
positivas
Até 25%
De 26% à 50%
De 51% a 75%
De 76% a 100%
Total

Total de
agrupamentos
5
10
17
33
65

Fonte: Autor.
Através da avaliação dos 10 agrupamentos que mais possuem
ideias implementadas, apresentados na Tabela 4, é possível identificar
que 9 agrupamentos são essencialmente positivos e 1 apresenta o mesmo
número de ideias positivas e negativas.
Tabela 4 - Os 10 agrupamentos que mais possuem ideias implementadas
(Limiar 0,05)
Agrupamento Negativa
12
0
7
5
21
7
33
3
18
3
8
5
11
3
15
4
17
3
39
2
Total
35

Fonte: Autor.

Positiva
18
10
7
10
9
7
9
8
8
9
95

Total
18
15
14
13
12
12
12
12
11
11
130
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A análise das tags associadas às ideias pelos usuários da
plataforma possibilita que sejam identificados alguns dos temas mais
frequentes. A Figura 23 apresenta a nuvem de termos citados nas tags
associadas aos 10 agrupamentos que mais possuem ideias implementadas,
relacionados na Tabela 4.
Figura 23 - Nuvem de termos a partir das tags associadas aos 10
agrupamentos que mais possuem ideias implementadas (Limiar 0,05)

Fonte: Autor.
Os termos apresentados na Figura 23 indicam que os principais
assuntos tratados estão relacionados ao Ubuntu Brainstorm®, a melhorias
no Unity (uma interface para o ambiente desktop utilizada no Ubuntu®),
questões relacionadas a hardwares e suas compatibilidades com o
Ubuntu®, sugestões para o Beryl (uma versão mais enxuta do Ubuntu®),
atualizações de sistemas oferecidos nos repositórios do Ubuntu® e gestão
de arquivos através do Nautilus (gerenciador de arquivos padrão do
Ubuntu®).
Por meio da análise dos agrupamentos das ideias não
implementadas é possível identificar que a maioria dos agrupamentos
possuem acima de 51% de ideias positivas, conforme pode ser visto
através da Tabela 5.
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Tabela 5 - Distribuição de agrupamentos de ideias positivas não
implementadas (Limiar 0,05)
Percentual de ideias
positivas
Até 25%
De 26% à 50%
De 51% a 75%
De 76% a 100%
Total

Total de
agrupamentos
9
10
7
29
55

Fonte: Autor.
Ao comparar os resultados obtidos através das Tabelas 3 e 5
observa-se que 65,45% dos agrupamentos de ideias não implementadas
possuem acima de 51% de ideias positivas, enquanto que 76,92% dos
agrupamentos de ideias implementadas possuem acima de 51% de ideias
positivas. Ou seja, os agrupamentos de ideias implementadas possuem um
maior número de agrupamentos essencialmente positivos.
A seção a seguir apresenta o segundo cenário de estudo utilizando
o limiar de 0,1 para os agrupamentos.
4.2.2 Avaliação dos Agrupamentos com Limiar 0,1
No segundo cenário de estudo utilizou-se o limiar 0,1 durante o
processo de agrupamento das ideias, gerando 203 clusters. Através da
Tabela 6 pode-se observar a distribuição dos agrupamentos pelo total de
ideias que o compõe.
Tabela 6 - Distribuição de agrupamentos pelo total de ideias (Limiar
0.1)
Ideias

Total de agrupamentos

Até 5 ideias
6 à 10 ideias
Total

194
9
203

Fonte: Autor.
Através dos resultados apresentados na Tabela 6 é possível
verificar que 95,56% dos agrupamentos possuem até 5 ideias,
implementadas ou não implementadas. Percebe-se que há um número
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maior de agrupamentos do que no cenário anterior e por consequência um
número menor de ideias.
O agrupamento que teve o maior número de ideias é o nº 12, que
com um total de 10 ideias, todas foram implementadas. Ao examinar as
ideias deste agrupamento, verifica-se que 5 são positivas e 5 são
negativas. Através da análise do título e conteúdo dessas ideias,
identifica-se que 3 delas são ideias de melhoria relacionadas ao Nautilus
e as outras 7 são sugestões relacionadas a plataforma Ubuntu
Brainstorm®. Verifica-se que os usuários estão engajados em contribuir
tanto com o sistema operacional, quanto com a plataforma de Gestão de
Ideias.
Ao analisar somente as ideias implementadas, é possível
identificar que elas estão distribuídas em 169 agrupamentos, destes, 128
possuem acima de 51% de ideias positivas, representando 75,73% do total
de agrupamentos. A Tabela 7 apresenta a distribuição de agrupamentos
com ideias implementadas considerando a sua polarização positiva.
Tabela 7 - Distribuição de agrupamentos de ideias positivas
implementadas (Limiar 0,1)
Percentual de ideias
positivas
Até 25%
De 26% à 50%
De 51% a 75%
De 76% a 100%
Total

Total de
agrupamentos
21
20
27
101
169

Fonte: Autor.
Através da avaliação dos 10 agrupamentos que mais possuem
ideias implementadas, apresentados na Tabela 8, é possível identificar
que 8 agrupamentos são essencialmente positivos, 1 agrupamento é
essencialmente negativo e 1 apresenta o mesmo número de ideias
positivas e negativas.
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Tabela 8 - Os 10 agrupamentos que mais possuem ideias implementadas
(Limiar 0,1)
Agrupamento
12
17
36
57
77
48
53
58
60
75
Total

Negativa
5
4
0
2
2
2
0
1
2
2
20

Positiva
5
2
6
4
4
3
5
4
3
3
39

Total
10
6
6
6
6
5
5
5
5
5
59

Fonte: Autor.
A Figura 24 apresenta a nuvem de termos citados nas tags
associadas aos 10 agrupamentos que mais possuem ideias implementadas,
relacionados na Tabela 8.
Figura 24 - Nuvem de termos citados nas tags associadas aos 10
agrupamentos que mais possuem ideias implementadas (Limiar 0,1)

Fonte: Autor.
Os termos apresentados na Figura 24 indicam que os principais
assuntos tratados estão relacionados ao Ubuntu Brainstorm®, questões
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relacionadas hardwares, erros de no sistema operacional, drives e versões
do Ubuntu®, além de gestão de arquivos através do Nautilus.
A análise dos agrupamentos das ideias não implementadas revela
que a maioria dos agrupamentos possuem acima de 51% de ideias
positivas, conforme pode ser visto através da Tabela 9.
Tabela 9- Distribuição de agrupamentos de ideias positivas não
implementadas (Limiar 0,1)
Percentual de ideias
positivas
Até 25%
De 26% à 50%
De 51% à 75%
De 76% à 100%
Total

Total de
agrupamentos
19
12
5
55
91

Fonte: Autor.
Similar ao cenário anterior, ao examinar os resultados obtidos
através das Tabelas 7 e 9 observa-se que os agrupamentos de ideias
implementadas possuem um maior número de agrupamentos
essencialmente positivos. Verifica-se que 65,93% dos agrupamentos de
ideias não implementadas possuem acima de 51% de ideias positivas,
enquanto nos agrupamentos de ideias implementadas esse valor é de
75,73%.
A seção a seguir apresenta o terceiro cenário de estudo utilizando
o limiar 0,15 para os agrupamentos.
4.2.3 Avaliação dos Agrupamentos com Limiar 0,15
No terceiro cenário de estudo utilizou-se o limiar 0,15 durante o
processo de agrupamento das ideias, gerando 308 clusters. Através da
Tabela 10 pode-se observar a distribuição dos agrupamentos pelo total de
ideias que o compõe.
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Tabela 10- Distribuição de agrupamentos pelo total de ideias (Limiar
0,15)
Ideias
Até 5 ideias
6 à 10 ideias
Total

Total de
agrupamentos
306
2
308

Fonte: Autor.
Através da Tabela 10 é possível verificar que 99,35% dos
agrupamentos possuem até 5 ideias. O aumento no número de
agrupamentos e diminuição do número de ideias por agrupamento está
relacionado diretamente com o aumento do limiar de similaridade dos
vetores. Em razão dos números apresentados optou-se por realizar um
recorte mais específico, evidenciando faixas unitárias de ideias, conforme
pode ser observado através da Tabela 11.
Tabela 11- Agrupamentos de ideias implementadas por faixa unitária
(Limiar 0,15)
Ideias
1 ideia
2 ideias
3 ideias
4 ideias
5 ideias
6 ideias
Total

Total de
agrupamentos
192
72
30
11
1
2
308

Fonte: Autor.
A utilização do limiar 0,15 durante o processo de formação dos
agrupamentos provocou a criação de um grande número de clusters com
somente 1 ideia. Através da Tabela 11 é possível observar que 62,33%
dos agrupamentos gerados possuem somente 1 ideia.
Os agrupamentos que possuem o maior número de ideias são o nº
94 e 135, que possuem o total de 6 ideias. No agrupamento 94, 5 ideias
foram implementadas, enquanto no agrupamento 135 apenas 1 foi
implementada.
Ao examinar as ideias do agrupamento 94, verifica-se que são 3
ideias positivas e 2 negativas não implementadas, além de 1 ideia positiva
não implementada. Através da análise do título e conteúdo dessas ideias

108

pode-se observar que 5 são sugestões de melhoria para o sistema
operacional Ubuntu® e 1 sugere alterações no gerenciador de arquivos
Nautilus. Já o agrupamento 135 possui 2 ideias negativas e 3 positivas
com o status não implementada e 1 ideia positiva implementada. O título
e conteúdo dessas ideias evidenciam que 3 se tratam de ideias
relacionadas ao gerenciador de atualizações automáticas do Ubuntu® e 3
a respeito de atualizações e compatibilidade com o navegador do Mozilla
Firefox®.
A análise das ideias implementadas revela que elas estão
distribuídas em 251 agrupamentos, destes, 181 possuem acima de 51% de
ideias positivas, representando 72,11% do total de agrupamentos. A
Tabela 12 apresenta a distribuição de agrupamentos com ideias
implementadas considerando a sua polarização positiva.
Tabela 12- Distribuição de agrupamentos de ideias positivas
implementadas (Limiar 0,15)
Percentual de ideias
positivas
Até 25%
De 26% à 50%
De 51% a 75%
De 76% a 100%
Total

Total de
agrupamentos
45
25
11
170
251

Fonte: Autor.
Através da avaliação dos 10 agrupamentos que mais possuem
ideias implementadas, apresentados na Tabela 13, é possível identificar
que 7 agrupamentos são essencialmente positivos, 2 agrupamentos são
essencialmente negativos e 1 apresenta o mesmo número de ideias
positivas e negativas.
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Tabela 13 - Os 10 agrupamentos que mais possuem ideias
implementadas (Threshold 0,15)
Agrupamento
45
94
39
57
72
116
17
25
26
34
Total

Negativa
4
2
1
1
2
1
3
0
1
1
16

Positiva
1
3
3
3
2
3
0
3
2
2
22

Total
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
38

Fonte: Autor.
A Figura 25 apresenta a nuvem de termos citados nas tags
associadas aos 10 agrupamentos que mais possuem ideias implementadas,
relacionados na Tabela 13.
Figura 25 - Nuvem de termos citados nas tags associadas aos 10
agrupamentos que mais possuem ideias implementadas (Limiar 0,15)

Fonte: Autor.
Os termos apresentados na Figura 25 indicam que os principais
assuntos tratados estão relacionados ao Ubuntu Brainstorm®, questões
relacionadas a versão ISO de instalação do sistema operacional,
atualizações de sistemas oferecidos nos repositórios do Ubuntu®, gestão
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e correção de bugs, além ideias relacionadas ao Wubi Installer (um
instalador do Ubuntu® para sistemas Windows®).
Do mesmo modo que nos experimentos anteriores, a análise dos
agrupamentos das ideias não implementadas revela que a maior parte dos
agrupamentos possuem acima de 51% de ideias positivas, conforme pode
ser visto através da Tabela 14.
Tabela 14 - Distribuição de agrupamentos de ideias positivas não
implementadas (Limiar 0,15)
Percentual de ideias
positivas
Até 25%
De 26% à 50%
De 51% à 75%
De 76% à 100%
Total

Total de agrupamentos
26
11
3
66
106

Fonte: Autor.
Observa-se também para esse cenário que os agrupamentos de
ideias implementadas possuem um maior número de agrupamentos
essencialmente positivos. Verifica-se que 65,09% dos agrupamentos de
ideias não implementadas possuem acima de 51% de ideias positivas,
enquanto nos agrupamentos de ideias implementadas esse valor é de
72,11%.
A seção a seguir apresenta o quarto cenário de estudo utilizando o
limiar 0,2 para os agrupamentos.
4.2.4 Avaliação dos Agrupamentos com Limiar 0,2
No quarto cenário de estudo utilizou-se o limiar 0,2 durante o
processo de agrupamento das ideias, gerando 363 clusters. O crescimento
no número de agrupamentos e diminuição do número de ideias por
agrupamento está relacionado diretamente com o aumento do limiar de
similaridade dos vetores. Neste cenário, todos os agrupamentos possuem
até 4 ideias, então optou-se por realizar um recorte mais específico,
evidenciando faixas unitárias de ideias, conforme pode ser observado
através da Tabela 15.
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Tabela 15 - Distribuição de agrupamentos pelo total de ideias (Limiar
0,2)
Ideias

Total de agrupamentos

1 ideia
2 ideias
3 ideias
4 ideias
Total

268
71
19
5
363

Fonte: Autor.
A utilização do limiar 0,2 durante o processo de formação dos
agrupamentos promoveu o aumento do número de clusters com somente
1 ideia. É possível observar que 73,82% dos agrupamentos gerados
possuem somente 1 ideia.
Os agrupamentos que possuem o maior número de ideias são o nº
18, 49, 61, 119 e 134, que possuem o total de 4 ideias. As 4 ideias dos
agrupamentos 18, 49, 61 e 134 foram implementadas. No agrupamento
119 apenas 1 ideia foi implementada.
Através da análise do título e conteúdo das ideias dos
agrupamentos é possível verificar tratam de assuntos distintos. As ideias
do agrupamento 18 são sugestões relacionadas ao Wubi Installer. As
ideias do agrupamento 49 são sugestões de melhoria para a plataforma
Ubuntu Brainstorm®. Já as ideias do agrupamento 61 tratam a respeito
de compatibilidade e utilização de máquinas virtuais como VirtualBox®
e VMware®. O agrupamento 119 tem ideias relacionadas aos temas
disponíveis no Ubuntu®. Verifica-se que os usuários gostariam de ter
novos temas e novas possibilidades de customização no sistema
operacional. Por fim, as ideias do agrupamento 134 apresentam sugestões
relacionadas a gestão de arquivos e pastas no Ubuntu®.
Através da Tabela 16 é possível verificar a distribuição de
agrupamentos com ideias implementadas considerando a sua polarização
positiva. Pode-se observar que elas estão distribuídas em 283
agrupamentos, destes, 200 possuem acima de 51% de ideias positivas,
representando 70,67% do total de agrupamentos.
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Tabela 16 - Distribuição de agrupamentos de ideias positivas
implementadas (Limiar 0,2)
Percentual de ideias
positivas

Total de
agrupamentos

Até 25%
De 26% à 50%
De 51% à 75%
De 76% à 100%
Total

62
21
4
196
283

Fonte: Autor.
Através da avaliação dos 10 agrupamentos que mais possuem
ideias implementadas, apresentados na Tabela 17, é possível identificar
que 7 agrupamentos são essencialmente positivos, 2 agrupamentos são
essencialmente negativos e 1 apresenta o mesmo número de ideias
positivas e negativas.
Tabela 17 - Os 10 agrupamentos que mais possuem ideias
implementadas (Limiar 0,2)
Agrupamento Negativa
18
2
49
3
61
1
134
1
65
3
107
1
199
1
221
0
2
0
12
0
Total
12

Positiva
2
1
3
3
0
2
2
3
2
2
20

Total
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
32

Fonte: Autor.
A Figura 26 apresenta a nuvem de termos citados nas tags
associadas aos 10 agrupamentos que mais possuem ideias implementadas,
relacionados na Tabela 17.
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Figura 26 - Nuvem de termos citados nas tags associadas aos 10
agrupamentos que mais possuem ideias implementadas (Limiar 0,2)

Fonte: Autor.
Os termos apresentados na Figura 26 indicam que os principais
assuntos tratados estão relacionados ao Ubuntu Brainstorm®, uso de
comunicadores como ICQ® e Pidgin®, sugestões para o sistema de
arquivos Ext4, ideias relacionadas ao Wubi Installer e gestão de arquivos
através do Nautilus.
Assim como nos experimentos anteriores, ao examinar dos
agrupamentos das ideias não implementadas verifica-se que a maioria dos
agrupamentos possuem acima de 51% de ideias positivas, conforme pode
ser visto através da Tabela 18.
Tabela 18- Distribuição de agrupamentos de ideias positivas não
implementadas (Limiar 0,2)
Percentual de ideias
positivas
Até 25%
De 26% à 50%
De 51% à 75%
De 76% à 100%
Total

Fonte: Autor.

Total de
agrupamentos
31
7
2
75
115
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Assim como nos cenários anteriores verifica-se que os
agrupamentos de ideias implementadas possuem um maior número de
agrupamentos essencialmente positivos. Verifica-se que 66,95% dos
agrupamentos de ideias não implementadas possuem acima de 51% de
ideias positivas, enquanto nos agrupamentos de ideias implementadas
esse valor é de 70,67%.
A próxima seção exprime as considerações finais sobre as análises
realizadas.
4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo teve como intuito demonstrar a viabilidade do
método proposto que está dividido em 5 etapas fundamentais: a
preparação da estrutura de ideias para o método proposto, préprocessamento das ideias, preenchimento da base com as ideias
polarizadas, agrupamento de ideias similares e análise e explicitação do
conhecimento.
O método proposto utilizou Mineração de Opinião aliada a Análise
de Agrupamentos com a finalidade de analisar estatisticamente a relação
entre a polaridade e o estado de ideias disponibilizadas em plataformas de
Gestão de Ideias. Em vista disso, foram realizados 4 experimentos
utilizando diferentes limiares de similaridade, a fim de explicitar o
relacionamento entre as ideias coletadas.
Como pôde ser observado através das nuvens de termos
apresentadas neste trabalho, as ideias coletadas tratam a respeito de
diversos assuntos ligados ao tema tecnologia. Essa profusão de assuntos
gerou uma grande esparsidade nos dados durante o processo de
agrupamento das ideias.
Ao analisar os agrupamentos e o conteúdo das suas ideias foi
possível verificar que muitas delas se tratam de ideias semelhantes, ou
seja, são ideias que apresentam a mesma proposta de inovação ou
possuem propostas que acabam se complementando. Isto corrobora a
utilidade da aplicação de um processo de agrupamento com o intuito de
reduzir o esforço de analisar isoladamente cada ideia.
A análise de agrupamentos essencialmente negativos que foram
implementados evidenciou que diversas ideias foram consideradas
negativas de maneira errada, ou seja, são falsos negativos. Verifica-se que
nesses casos um usuário registra uma ideia objetivando resolver um
determinado problema do seu dia-a-dia, então os demais usuários fazem
comentários negativos em relação a esse problema, ou seja, os demais
usuários não estão discordando da ideia proposta em si. Como exemplo
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desse cenário pode-se citar o cluster 16 no experimento de limiar 0,05,
constituído por 3 ideias negativas e 1 positiva, ambas implementadas, que
propõem soluções relacionadas à problemas em discos rígidos de
computadores. A averiguação dos comentários negativos dessas ideias
demonstra que os demais usuários também estão frustrados com essas
mesmas falhas que originaram a ideia de melhoria. Dentre estes
comentários cita-se como exemplo 5 casos:
• “I'm worried too; I got a laptop hard drive showing smart
errors already because of that!”
• “tchough, that is absolutely incorrect, this problem can occur
with or without laptop_mode enabled. In fact, one of the most
common workarounds for this problem is to enable
laptop_mode with certain settings.”
• “big problem I lose 160Gb of information when back I get back
to M$ vista my drive was full of errors and corrupted files
please do something”
• “I've lost all of my data on an NTFS hard drive while trying to
switch because of this as well.”
• “It happens on my desktop also. It is really a bit worrying.”
Ao analisar as ideias essencialmente positivas que não foram
implementadas, não é possível identificar um padrão ou motivo pelo qual
essas ideias foram consideradas inaptas para implementação. Neste caso,
essas ideias passaram pela análise da equipe de especialistas da
Canonical®, que optaram por não adicioná-las ao roadmap de
implementação. Através da avaliação do conteúdo das ideias e seus
comentários é possível observar que se tratam, em sua maioria, de
sugestões de melhoria para o sistema operacional Ubuntu®.
Da mesma forma que no cenário anterior, a avaliação das ideias
essencialmente negativas que não foram implementadas, não evidenciou
um padrão ou motivo pelo qual essas ideias foram consideradas inaptas
para implementação. Através da análise das ideias coletadas foi possível
verificar que os usuários da plataforma utilizam muitas gírias e
abreviações no conteúdo das suas ideias propostas e comentários.
Portanto, identifica-se a necessidade de tratar gírias e abreviações nas
soluções de Mineração de Opinião baseadas em léxico, pois esses termos
podem gerar problemas e divergências no processo de
classificação/agrupamento de textos.
Os resultados obtidos nos experimentos realizados permitiram
explicitar a correlação entre a polarização e o estado das ideias coletadas
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evidenciando, principalmente, que ideias com comentários
essencialmente positivos possuem uma maior possibilidade de serem
implementadas.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TRABALHO

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões obtidas durante o
desenvolvimento deste trabalho através das etapas de avaliação e análise
dos resultados obtidos com o método proposto, assim como, as
perspectivas de trabalhos futuros.
5.1 CONCLUSÕES
Este trabalho apresentou um método baseado em Análise de
Agrupamentos e Mineração de Opinião com o objetivo de auxiliar a
tomada de decisão no domínio de Gestão de Ideias. A fim de verificar a
sua viabilidade, o método proposto foi aplicado através de quatro
experimentos envolvendo a plataforma de Gestão de Ideias Ubuntu
Brainstorm®, administrada pela empresa Canonical®.
O método foi aplicado sobre um conjunto de documentos textuais
disponíveis no Sistema de Gestão de Ideias Ubuntu Brainstorm®, uma
plataforma aberta na qual os usuários podiam registrar as suas ideias
relacionadas ao sistema operacional Ubuntu®. Por meio da classificação
de polaridade dos comentários apresentados, foi possível apontar a
polaridade das ideias (positiva, negativa ou neutra).
A etapa de agrupamento de ideias similares foi responsável por
dividir o conjunto de ideias em clusters, utilizando por base a sua
proximidade semântica através da criação de vetores. Esses vetores são
formados considerando o título e o conteúdo de cada ideia. O objetivo da
formação de agrupamentos é manter a homogeneidade dentro dos grupos
formados, de maneira que os componentes do grupo compartilhem
características comuns que os distingam dos componentes de outros
grupos.
O agrupamento de ideias similares permite que os especialistas de
domínio analisem um maior número de ideias coletadas ao mesmo tempo,
tornando o processo de análise das ideias mais fácil e produtivo. Desse
modo, os especialistas podem analisar diversos agrupamentos
simultaneamente, identificando os assuntos mais comentados,
funcionalidades mais pedidas, categorias mais aclamadas, entre outros.
De modo geral, tal estratégia tende a auxiliar os especialistas na
identificação de ideias com potencial de serem implementadas e que
necessitam de futuros investimentos.
A combinação da classificação de polaridade de ideias com a
análise de agrupamentos de ideias foi utilizada objetivando identificar
padrões e tendências que evidenciem a relação estado-polaridade das
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ideias, promovendo suporte na fase de escolha destas para possíveis
implementações. Portanto, entende-se que o método proposto foi capaz
de atender os objetivos deste trabalho e responder à pergunta de pesquisa.
Produzir agrupamentos que possuam a informação da polaridade das
ideias possibilita expressar uma opinião inicial sobre o conteúdo por parte
de determinada comunidade. Tal opinião caracteriza-se como um
elemento adicional que pode impactar e facilitar a decisão de quais ideias
ou grupos de ideias devam ser implementadas.
Quanto a estrutura de dados desenvolvida para suportar as ideias
está é genérica, tendo sido elaborada levando em consideração elementos
do domínio. Esta estrutura permite a aplicação do método utilizando
como fonte de ideias de outras plataformas, como IdeaStorm® e My
Starbucks Idea®.
Um ponto explicitado nos experimentos realizados, especialmente
na análise de ideias negativas que foram implementadas, é que conhecer
o motivo de uma determinada classificação é tão importante quanto o
resultado atingido para o apoio à decisão. Desta forma, observa-se que é
necessário levar em consideração elementos inerentes ao domínio de
aplicação para que se tenha uma avaliação mais adequada da classificação
dos documentos.
O uso de diferentes limiares de similaridade foi importante para
proporcionar uma melhor observação sobre o comportamento dos grupos
de ideias. A partir disso, chegou-se a definição que o uso do limiar 0,05,
gerando agrupamentos mais densos, contribui mais para o processo de
análise das ideias, pois facilita a identificação de padrões, características
semelhantes e ideias duplicadas ou complementares.
Através dos resultados obtidos nos experimentos realizados é
possível constatar que há uma tendência de as ideias com polaridade
positiva serem implementadas. O mesmo pode ser observado para ideias
negativas, em que estas não são implementadas. Essas tendências se
mostraram verdadeiras nos quatro experimentos, independente do limiar
utilizado.
De modo geral, apesar do uso de algoritmos de Mineração de
Opinião e Análise de Agrupamento, a análise de um especialista de
domínio ainda se faz necessária. Pois como pôde ser percebido, muitas
ideias inovadoras e vantajosas para a organização podem ser classificadas
como negativas devido aos comentários dos usuários, que estão
insatisfeitos com uma determinada situação do seu dia-a-dia, não com a
ideia proposta.
Por fim, os resultados obtidos com os experimentos demonstraram
a capacidade de o método proposto promover a união entre a Mineração
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de Opinião e Análise de Agrupamentos como suporte a Gestão de Ideias.
Os resultados apresentados se mostram consistentes e capazes de auxiliar
os especialistas de domínio na avaliação das ideias propostas,
contribuindo para o processo de tomada de decisão.
A próxima seção tem como objetivo apresentar os possíveis
trabalhos futuros no tema.
5.2 PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS
O desenvolvimento deste trabalho possibilitou a identificação de
algumas possibilidades de evolução nas áreas de Mineração de Opinião e
Análise de Agrupamentos, assim como, para o método proposto nesse
trabalho.
Como trabalhos futuros e considerando a integração das áreas
estudadas, sugere-se o desenvolvimento de um sistema de ranking e
recomendação de ideias, que possa indicar as melhores ideias aos
especialistas de domínio, a fim de prover suporte ao processo de
identificação e análise de ideias passíveis de implementação, bem como,
auxiliar na categorização e explicitação do conhecimento presente nas
ideias.
Vislumbra-se também a evolução do algoritmo responsável pelo
processo de Mineração de Opinião a partir de um conjunto de ideias.
Verifica-se que a comunicação textual na web tem sido modificada ao
longo dos anos, introduzindo elementos visuais, conhecidos como
emoticons e emojis, com o objetivo de transmitir uma informação, opinião
ou sentimento. O uso dessa comunicação sem elementos textuais se
tornou muito popular e pode ser encontrada nas plataformas de Gestão de
Ideias.
Outra característica encontrada nas plataformas de crownsoursing
é o uso de gírias ou abreviações nos comentários dos usuários. Por este
motivo, a utilização de um léxico ou regras que considerem esses
elementos pode contribuir na definição da polaridade de comentários.
Citam-se como exemplos: fav (favorite), omg (oh my god), lol (laughing
out loud), ftw (for the win), luv (love), entre outros.
Sugere-se também o tratamento de metáforas e ironias contidas nos
comentários dos usuários. Percebe-se que muitas vezes
opiniões/críticas/sugestões são expressas, por exemplo, utilizando termos
positivos, mas que na verdade possuem uma orientação negativa. Cita-se
como exemplo a frase “Que sistema operacional maravilhoso! Ele reinicia
sozinho de 15 em 15 minutos!“. Verifica-se que o tratamento dessas
informações contidas nos comentários apoiará os especialistas de
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domínio na sua tarefa de avaliação e escolha de ideias para
implementação.
Vislumbra-se ainda a melhoria no processo de agrupamentos das
ideias, podendo ser utilizados outros algoritmos que sejam mais
adequados para tratar questões sensíveis ao domínio de ideias,
principalmente em plataformas onde se tem uma grande esparsidade nos
dados.
Durante a elaboração deste trabalho foi possível verificar que
diversos Sistemas de Gestão de Ideias possuem um sistema de votação e
ranking para as ideias e seus comentários. Portanto, vislumbra-se a
possibilidade de utilizar o ranking das ideias aliada aos comentários como
dimensões a serem consideradas no processo de análise de agrupamentos.
Desta forma, será possível verificar se as ideias com um maior ranking
possuem a tendência de serem implementadas. Além disso, pode-se
adicionar filtros como a temporalidade. Através desta característica tornase possível reduzir o número de ideias durante o processo de
agrupamento, considerando somente um período de interesse do
especialista.
Por fim, objetivando contribuir para o processo de identificação de
ideias passíveis de implementação, assim como, auxiliar na visualização
destas informações, sugere-se a utilização de análise de redes ou análise
de grafos, com o intuito de promover informações quantitativas e visuais
como suporte à tomada de decisão dos especialistas de domínio. Portanto,
a aplicação dos conceitos e métodos presentes na análise de redes, pode
contribuir para explicitação do conhecimento através da visualização das
redes formadas, de uma maneira mais clara e visual.
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