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Abstract. This article demonstrates that the access to knowledge discovery 
tools currently is made only by big companies, by the way of the financial 
resources necessary to acquire and maintain such tools. But we understand 
that all companies of all sizes must have access to qualified information found 
at Internet, about market, customers, competitors and trends. This work 
suggests a project to develop a system of knowledge discovery to competitive 
intelligence, that uses information available in the Internet in order to support 
business process. 

Resumo. Este artigo demonstra que o acesso às ferramentas de descoberta de 
conhecimento atualmente é feito apenas por empresas de grande porte, em 
função de recursos financeiros necessários para se adquirir ou mesmo operar 
e manter ferramentas deste tipo. Entende-se que, de maneira simples e 
acessível, as empresas precisam ter acesso às informações disponíveis na 
Internet sobre seus mercados, concorrentes e tendências, se preocupando 
apenas com a análise dos dados descobertos e não com a forma que isso é 
feito. Este trabalho sugere um projeto para o desenvolvimento de um sistema 
de descoberta de conhecimento para inteligência competitiva, a fim de 
auxiliar empresas de todos os portes a utilizarem tais recursos em benefício 
de do desenvolvimento de seus negócios. 

1. Introdução 
Atualmente somente as grandes corporações têm acesso aos caros sistemas de 
descoberta de conhecimento, o que proporciona grande vantagem competitiva sobre 
seus concorrentes.  

 Também se pode afirmar que o sucesso de uma organização está relacionado ao 
conhecimento que esta possui. Este conhecimento pode ser utilizado para melhorar a 
organização, gerando o que se chama de Inteligência. O objetivo final da inteligência é 
criar diferencial e competências para a organização (inteligência do negócio – business 
intelligence – ou inteligência competitiva – competitive intelligence). 

 De acordo com Kahaner (2005), Inteligência Competitiva (IC) nada mais é do 
que “um programa sistemático para recolher e analisar informações sobre o negócio 
geral dos concorrentes de uma organização”. O seu surgimento se deu por volta do final 



  

da guerra fria, quando a mão de obra de ex-espiões se mostrou qualificada para coletar e 
tratar informações, mas a partir daí, de maneira legal e ética, o que viria a dar uma forte 
vantagem competitiva às organizações (Gomes e Braga, 2004). Algumas vezes a 
inteligência competitiva é confundida ou mesmo considerada espionagem industrial, 
porém a diferença básica é a maneira pela qual se obtém a informação, o que na 
espionagem é feito de maneira ilegal, na IC, as informações estão disponíveis 
publicamente no mercado. 

 De acordo com a ABRAIC (2005), “Inteligência Competitiva (IC) é um 
processo informacional que conduz à melhor tomada de decisão”. Já para a SCIP 
(2005), “Inteligência Competitiva (IC) é um programa ético e sistemático de coleta, 
análise e gerenciamento de informações externas, que podem afetar os planos, decisões 
e a operação da empresa”. 

 Ainda, conforme Battaglia (1999), a “inteligência competitiva é fundamentada 
em dois grandes pilares: a informação, e a velocidade de seu uso”. Estes pilares são a 
chave para monitorar o desenvolvimento de produtos, processos, serviços e posições de 
mercado, para que a organização possa manter seus negócios em uma posição cada vez 
melhor e com alto grau de competitividade. 

 O propósito de um sistema de IC é o de antecipar mudanças no ambiente de 
negócios, descobrindo novos concorrentes ou potenciais, antecipar ações dos 
concorrentes, ações políticas, regulatórias e legislativas também são passíveis de 
monitoramento, pois podem afetar o negócio. A competitividade da organização pode 
ser melhorada, uma vez que haverá maior entendimento sobre concorrentes, mercado, 
clientes e do ambiente competitiva ao qual a empresa está inserida. 

 A origem dos dados a serem monitorados pode ser de diversas fontes, mas 
daremos foco na Internet, ou na web (www, world wide web), pois segundo (Garofalakis 
et al., 1999), a estimativa era de que por volta de 2009 a maior parte do conhecimento 
humano estaria disponível na web. Além disso organizações e instituições estão cada 
vez mais utilizando a Internet como canal e fonte de informações principal. Porém é 
correto lembrar que o volume de informações disponíveis ser muito grande, a maior 
parte está em formato não estruturado. Isso dificulta a análise manual, e permite que 
softwares mais especializados façam a coleta e análise de material de maneira mais 
eficaz. As organizações tendem também a acumular grandes volumes de informações 
textuais, e não sabem como gerenciá-las de maneira eficiente, perdendo tempo e 
conhecimento. 

 É correto afirmar que também existem sistemas de descoberta de conhecimento 
disponíveis na forma de open source, freeware e shareware. Porém grande parte deles 
exige conhecimentos avançados da ferramenta e de determinados sistemas operacionais 
para sua operação adequada, além de não exibirem os resultados de maneira clara e 
direta para usuários leigos ou para interpretação de maneira adequada, no tempo 
necessário.  

 Este artigo sugere a criação de um sistema de descoberta de conhecimento, para 
inteligência competitiva, para empresas brasileiras de todos os portes, que seja acessível 
e simples de ser utilizado, para que possa vir a se tornar ferramenta padrão para 
qualquer tipo de usuário, desde o leigo até o especialista, auxiliando as empresas na 
descoberta de conhecimento como apoio à inteligência competitiva.  



  

 Entenda-se como resultado do processo de inteligência competitiva a coleta de 
informações relevantes a respeito de empresas (nome, segmento de atuação, atividade 
principal, faturamento, quantidade de funcionários, se possui sede, em quantos estados, 
se possui web site, e-mail, telefone, etc), informações essas que se tornarão 
fundamentais para a prospecção de novos negócios. Isso possibilitará conhecer melhor 
os prospects, concorrentes e clientes de um modo geral. 

 E entende-se ainda que a informação é um recurso estratégico, e deve estar 
disponível para a maior parte das empresas do país. E segundo Kotler e Armstrong 
(1993), “um sistema de inteligência deve além de identificar os tipos de informações 
competitivas, deve também indicar as melhores fontes dessas informações”, e a partir 
daí, em um processo contínuo, coletar, validar, interpretar e disponibilizar a informação 
da maneira apropriada, de maneira que seja aproveitada nos diversos níveis decisórios 
de uma organização. 

 

2. Processo de descoberta de conhecimento para IC – Inteligência 
Competitiva 
O objetivo de um sistema de descoberta de conhecimento é para dar auxílio às 
empresas, em forma da disponibilização de informações estratégicas, recolhidas 
periodicamente da Internet, ou sob demanda conforme necessidades específicas de cada 
empresa.  

 A figura 1, adaptada de Battaglia (1999), ilustra os processos de coleta dos 
dados, ações automatizadas e interações humanas até que os dados virem informação 
relevante, e daí se tornem inteligência competitiva. 
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Figura 1 – Os dados coletados se tornam informação 

 



  

 A inteligência competitiva por si só, não é apenas a coleta, catalogação e 
disponibilização de informações relevantes para um determinado público, mas sim a 
maneira e a velocidade como essas informações serão utilizadas. 

 Então se torna muito importante saber onde encontrar os tipos e as fontes de 
informações necessárias para dar conteúdo ao sistema. 

 A capacidade de gerar e de absorver informação (conhecimento) é medida para 
se avaliar o desenvolvimento de um país. Ainda, segundo Borko (1992), o acesso à 
informação é um meio de uma nação em desenvolvimento aumentar seu produto interno 
bruto, elevar o padrão de vida de seus cidadãos e reduzir as distâncias entre as nações 
desenvolvidas e subdesenvolvidas. 

 O conceito de inteligência competitiva remonta aos anos 80, como sendo um 
catalisador entre planejamento estratégico, marketing e informações, objetivando o 
monitoramento de um ambiente externo à empresa, com respostas para esta, no que diz 
respeito aos movimentos do mercado em que atua ou monitora.  

 Ou seja, o tempo é fator determinante, a freqüência de atualização dos dados e 
disponibilização dos mesmos é fundamental para o sucesso de um sistema deste tipo, 
sob pena das informações se tornarem rapidamente obsoletas ou mesmo inúteis. 

 E sob o aspecto de aperfeiçoar a coleta, disponibilização e análise das 
informações que compõe inteligência competitiva para uma empresa, este sistema se 
justifica. Além disso, permite que a empresa tenha pouco ou nenhum impacto para se 
utilizar deste, uma vez que não interfere no foco da mesma, dada à simplicidade e 
facilidade do uso do sistema. 

 A figura 2, a seguir, adaptada de Furtado (2004), ilustra o processo de 
monitoramento constante das informações, tal qual ele deve ser.  
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Figura 2 – Processo de coleta e utilização das informações 

 

 Os dados coletados e armazenados no sistema de informação devem 
necessariamente servir para apoio à tomada de decisões nos níveis estratégico e tático 
das empresas que o utilizarem. E apenas o uso freqüente permitirá real vantagem, pois a 
cada mudança de curso na gestão da empresa a partir de informações obtidas através do 
sistema, novas informações serão coletadas e disponibilizadas, o que se tornará o ciclo 
virtuoso da vantagem competitiva. 

 Outro ponto importante a ser observado é a coleta e processamento de 
informações. A partir da definição de como será feita à coleta, o processo natural é a 
permanente manutenção deste processo, para que receba aperfeiçoamentos técnicos e 
permita sucessivas inclusões de novas fontes de dados para serem utilizadas.  

 Ainda, as empresas necessitam de informações sobre os elementos que mantém 
relacionamento diário (clientes, fornecedores, distribuidores, concorrentes) e por outro 
lado, também precisam de informações sobre o ambiente mais amplo no qual se 
encaixam, como ambiente político, econômico, inovações tecnológicas e tendências 
sociais. 

3. Projeto de um Sistema de Descoberta de Conhecimento para Inteligência 
Competitiva 
Através de uma abordagem simples, utilizando métodos e técnicas já difundidas,  
linguagens de programação e sistemas gerenciadores de bancos de dados open source, 
entende-se que é possível desenvolver um sistema de descoberta de conhecimento, 
baseado na web, de maneira rápida e acessível. A seguir apresentaremos maneiras que o 
usuário pode interagir com o sistema, como pode ser feita a coleta, o processamento e 
apresentação dos dados da Internet, uma sugestão de interface gráfica para o sistema,  
aspectos de usabilidade e comunicabilidade da interface, funcionalidades do sistema de 
descoberta de conhecimento e aspectos técnicos e de segurança a serem observados na 
implementação de um sistema deste porte. 

3.1 Intervenção do usuário 
Após a coleta e disseminação das informações pelo sistema, o uso da mesma pelos 
usuários do sistema é muito importante, pois somente com esta interação se descobrirá a 
real valia da mesma para a empresa. A partir desta etapa é se irá criar novas 
necessidades de coleta, busca ou análise, retro alimentando todo o processo, criando 
desta forma o ciclo da inteligência. Decisões estratégicas são frutos de avaliações, 
mesmo que sendo baseadas no processo de um sistema de informação, sempre existirá a 
interação necessária dos usuários, que tomarão as decisões, baseados nas informações 
competitivas disponibilizadas. 

Segundo Norman (1986), “o modelo da teoria da ação, pode ser utilizado para entender 
como as pessoas interagem com sistemas de informação. Se por um lado, as pessoas têm 
metas expressas em termos relevantes a elas (psicológicos), por outro lado, os 
mecanismos e estados do sistema são expressos em termos relativos a ele (físicos)”. A 
discrepância entre as variáveis psicológicas, por um lado, e físicas, por outro, chamadas 
golfos, é que devem ser observada no design, análise e uso de sistemas. O designer de 



  

interfaces pode encurtar os golfos, movendo o sistema para perto do usuário, ou seja, 
através de características de interface que mais se assemelhem com as necessidades 
psicológicas do usuário. 
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Figura 3 – Interação com usuários: Adaptado de Coelho (1999) 

 

 A figura 3 ilustra o sistema e a interação com os usuários no processo, sempre 
gerando alterações e novas demandas, que por suas vezes irão gerar mais conhecimento 
competitivo. A coleta recorrente de dados e as novas demandas irão gerar uma 
necessidade constante e infinita de realimentação do sistema com novos dados. 

3.2 Paradigma de interação 
O paradigma de interação determina como o usuário interage com o sistema, indicando 
a ordem em que elementos  envolvidos na operação da interface são acionados ou 
selecionados pelo usuário. Então é importante manter a simplicidade e facilidade de uso 
da interface, de acordo com o público que vai operar a mesma. 

3.3 Coleta e apresentação dos dados 
As informações disponíveis na Internet em sua maioria não constituem padrões ou tipos 
de dados definidos, isto é, estão dispersas e em formato não estruturado. Então se faz 
necessário definir as fontes de informação, formais ou informais ao se iniciar processo 
de coleta de informações.  

 É necessário que a informação seja padronizada, registrada, verificada seu 
conteúdo, ser resumida e ter seus dados sintéticos extraídos para fins de indexação. 
Também devem fazer parte desses dados informações de credibilidade da fonte e 
relevância da informação. Após a coleta, essas informações devem necessariamente ser 
armazenadas. 

 Aqui é importante deixar claro que a interpretação da informação é crucial, pois 
a partir dessa validação, através de especialistas ou técnicas especializadas, é que se cria 



  

a inteligência. Entre os processos de análise podemos citar Lesca (2003) e sugerir um 
aprofundamento nos seguintes processos: 

• Curva de Experiência: É uma variação da curva de aprendizado, foi 
desenvolvida pelo BSG – Boston Consulting Group, para explicar o preço e o 
comportamento competitivo em segmentos de crescimento extremamente 
rápido; 

• Monitoração Tecnológica/Technological Watch: Vem a ser o acompanhamento 
constante da atualização de um segmento, concorrente, por exemplo, 
acompanhar a quantidade de registros de patentes de determinada empresa; 

• Engenharia Reversa: É o processo inverso ao da engenharia progressiva, 
caracterizado por atividades com ciclo de vida, parte de um baixo nível de 
abstração, para um algo nível de abstração; 

• Benchmarking: Processo contínuo de comparação de produtos, serviços e 
práticas empresariais; 

• Quebra-Cabeça-JIGSAW: Técnica de análise qualitativa; 

• Ciclo de Vida de Produto: Análise de desenvolvimento, mercado, consumidor e 
ciclos de informação sobre um determinado produto, dentro da sua vida 
comercial útil;  

• Análise SWOT (strength, weakness, opportunities and threats): Ferramenta de 
gestão originalmente utilizada em planejamentos estratégicos, que analisa 
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização no mercado em que 
ela atua;  

• Fatores Críticos de Sucesso (FCS): Metodologia desenvolvida por Rockart 
(1979), segundo a qual os fatores críticos de sucesso podem ser estudados de 
acordo com seu relacionamento com as áreas ou processos da organização. 
Alguns fatores críticos dizem respeito ao negócio da empresa, ramo de 
atividade, e componentes da organização; 

• WAR-Gaming: Simulação de um ambiente real a fim de auxiliar o processo de 
tomada de decisão num ambiente de negócios;  

• Cenários: Processo pelo qual para cada situação proposta se criam normalmente 
três cenários para um ambiente futuro, prevendo então um novo ambiente, 
necessariamente aplicando um cenário ruim, um cenário normal e um cenário 
bom, para ser possível extrair conhecimento sobre previsão, planejamento de 
mudanças e respostas rápidas a situações previamente determinadas;  

• KDD (Knowledge Discovery from Databases): KDD é uma técnica de 
inteligência artificial que possibilita a análise de grandes quantidades de dados;   

• KDT (Knowledge Discovery from Texts): Técnica de associação ou correlação 
aplicada sobre características extraídas de textos; 

 Todo e qualquer resultado oriundo de um sistema especializado como este deve 
rapidamente chegar aos tomadores de decisão da empresa. A entrega da informação a 
quem pode tomar decisões estratégicas na empresa é passo necessário para a real 



  

criação da inteligência. E os resultados disponibilizados devem ser transmitidos de 
maneira clara, direta e motivacional. Então se faz necessário o aprofundamento na 
maneira de exibição destas informações.  

 Além da coleta e armazenamento de informações de maneira adequada, se faz 
necessária também a filtragem das informações coletadas e armazenadas. Dentre todos 
os processos possíveis citamos alguns mais importantes e relevantes ao objetivo do 
sistema deste artigo.  

3.3.1 Snippets 
Os resultados de busca de mecanismos especializados normalmente retornam snipets, 
que são um pequeno texto descritivo do conteúdo que seguirá no hiperlink fornecido. A 
utilização de snippets é necessária porque é a primeira identificação textual do conteúdo 
de uma determinada página da Internet ou de um documento. É nele que se encontrarão 
informações iniciais que farão com que o documento seja ou não armazenado para uma 
consulta mais aprofundada no conteúdo. Normalmente para a criação de snippets nos 
mecanismos de busca, é levado em consideração tanto o conteúdo da página ou do 
documento, quanto às referências que aparecem sobre ela na Internet.  

3.3.2 Resumos/Sumarização 
Neste caso são identificadas as principais palavras e frases dentro de textos, gerando um 
resumo ou sumário, que permitirá uma visão geral de um determinado documento ou 
mostrará suas partes mais importantes de maneira mais direta. Pode ser utilizada 
também após processos de clusterização. O processo de clusterização ou agrupamento 
de informações tem como objetivo identificar documentos que tenham características 
comuns e colocá-los num mesmo grupo (cluster). 

3.3.3 Identificação de palavras 
A identificação de palavras serve de maneira simples para a criação de uma lista de 
palavras de um determinado documento. Esse processo facilitará a quantificação de 
ocorrência de determinadas palavras (e determinará o seu grau de importância), bem 
como a eliminação de outras (palavras negativas, stop-words, etc).  

3.3.4 Filtragem de informação 
Os sistemas de recomendação (analisam uma série de alternativas e escolhem somente 
as mais úteis para os usuários) e os sistemas de filtragem colaborativa (abordagem mais 
simples, pois se baseia nas escolhas e recomendações de outros usuários) serão 
necessários na implementação deste projeto.  

 É importante lembrar que de toda a massa informacional que alimentará o 
sistema, existirão basicamente três níveis informacionais: o estruturado (que é oriundo 
de uma fonte consolidada ou sistematizada, com um suporte previamente conhecido), o 
estruturável (normalmente produzido dentro das próprias organizações, mas que não 
possuem seleção e tratamento adequado), e o não estruturado (normalmente oriundo de 
fontes externas, não sistematizadas, não padronizadas, sem nenhum tipo de 
parametrização). 



  

3.3.5 Outras técnicas relevantes 
Também poderiam ser mais bem estudadas as técnicas como: Associação entre 
passagens, lista de conceitos chave, descoberta por estruturas de texto, descoberta por 
associação em texto, descoberta por associação entre características, descoberta por 
hipertextos, descoberta por manipulação de formalismos, descoberta por manipulação 
de representações, descoberta por comparação de modelos mentais, agentes inteligentes, 
tratamento automatizado de informações e bibliometria automatizada. 

3.4. Interface com usuário 
É importante lembrar que não são apenas as funcionalidades do sistema de descoberta 
de informações precisam estar contempladas para se atingir o sucesso, a operação do 
mesmo precisa ser fácil e intuitiva. 

 A interface de um sistema de informações com o usuário, já há bastante tempo, 
é gráfica, de modo que exibe informações de maneira gráfica na tela do computador, 
baseado em metáforas cotidianas, e no conteúdo que deve informar. 

 Uma das linhas de pesquisa de interfaces gráficas é chamada “Interação 
Homem-Computador - IHC” ou HCI - Human-Computer Interaction, que se preocupa 
com todos os aspectos envolvidos na interação do homem com a máquina, de maneira à 
sempre se desenvolver interfaces amigáveis. Essa é a área que estuda todos os aspectos 
e problemas envolvidos no projeto, avaliação, implementação e uso de interfaces de 
sistemas computacionais interativos, ou, àqueles que têm interação com seus usuários. 

 Segundo Norman (1986), “em um bom projeto de interface, a interação homem-
máquina deve ser o mais transparente possível”. Quando uma pessoa usa uma 
ferramenta para executar uma tarefa, é fundamental que sua interface não chame 
nenhuma atenção para si mesma, isto é, o usuário não deve ter que focalizar sua energia 
na interface, mas sim no trabalho que ele quer executar através da mesma, ou seja, no 
resultado de suas ações. 

 Se a interface for bem projetada, ela pode se tornar uma fonte de motivação da 
utilização do sistema, e dependendo de suas características, uma grande ferramenta para 
o usuário. Ou em caso contrário, pode se transformar em um ponto decisivo na rejeição 
de um sistema. 

 No processo de construção de uma interface, o principal item a ser levado em 
consideração é o usuário. Infelizmente ainda hoje a interface é tratada como um item a 
mais no processo de desenvolvimento de um software, o que proporciona frustração na 
operação do mesmo quando estiver finalizado. 

 Atualmente as interfaces gráficas orientadas para a web (que contém hiperlinks), 
permitem um processamento remoto de suas solicitações, pois se encontram em um 
servidor, sendo acessadas simultaneamente por diversos usuários. O processo de 
mudanças e atualizações é um diferencial interessante neste caso. 

 O impacto financeiro da importância do desenvolvimento de boas interfaces 
gráficas pode ser mostrado através de pesquisas. Segundo Browne (1994), 
“aproximadamente 55% do código total de um sistema pertence aos elementos da 
interface, cerca de 30% do custo total de desenvolvimento do aplicativo está 
concentrado na interface, e 60% dos custos de manutenção estão relacionados à 



  

alterações na interface gráfica”. Então a atenção que deve ser dada no desenvolvimento 
de uma boa interface deve ser proporcional a isso. 

3.4.1 Informações 
Os principais dados gerados por um sistema de inteligência competitiva incluem entre 
outros:  

• Boletins (com informações estratégicas e táticas oriundas de fontes internas e 
externas); 

• Perfis (informações genéricas sobre determinado assunto); 

• Planilhas de impacto (avaliação de impacto das informações que constam nos 
boletins); 

• Resumos (informações estratégicas e táticas acompanhadas por artigos e 
entrevistas); 

• Análise de Situação (identificação de questões estratégicas e análises detalhadas 
que dão suporte aos sumários);  

• Avisos (pequenos lembretes de ações que resultaram em novas informações na 
base de inteligência, ou ainda, que necessitem de ações por parte dos usuários 
para seguirem no processo do sistema); 

• Gráficos e indicadores (de utilização, sumarização e totalização de resultados); 

 Esses dados gerados precisam ser exibidos através da parte mais fundamental de 
um software atualmente, a interface com o usuário. É a interface que encoraja as 
pessoas a interagirem com o software, então quanto mais fácil e amigável de se utilizar, 
melhor o resultado. 

3.4.2 Usabilidade 
Além de todos os itens citados anteriormente, a usabilidade de uma interface pode ser 
medida dada a sua facilidade de ser entendida, eficiência em ser utilizada, facilidade de 
ser memorizada, baixa taxa de erros em sua utilização e alguma satisfação subjetiva do 
usuário. Ainda, segundo estudos de engenharia de usabilidade, o desenvolvimento de 
uma interface deve estar focado exclusivamente no alto grau de facilidade de uso. 

 Também é importante salientar, que conhecer o usuário final do software que 
será desenvolvido, desenvolvimento de protótipos, análise heurística e testes, são 
procedimentos que auxiliam muito o desenvolvimento de interfaces úteis. 

3.4.3 Comunicabilidade 
O princípio da comunicabilidade de um sistema (ou de sua interface) é que ele deve 
transmitir de forma eficiente e eficaz as suas intenções e princípios de interação, 
permitindo que o usuário ao interagir com a interface seja capaz de compreender as 
premissas, intenções e decisões do projetista, durante o processo de design da mesma. 



  

3.4.4 Características da Interface 
Segundo Fleming (1998), “a arquitetura da informação é essencial para o design da 
navegação, e está ainda diretamente relacionado ao conteúdo, estratégia e recursos 
utilizados no design de interface”.  

 As características da interface precisam estar embasadas no levantamento das 
funcionalidades, arquitetura de informação e viabilidade técnica. Também é importante 
destacar, que o processo correto do desenvolvimento de interfaces, para que garanta a 
sua usabilidade, é através de testes com usuários. Mas o objetivo deste trabalho não visa  
este aprofundamento. 

 Visando desenvolver o sistema, para um amplo perfil de usuários e 
configurações de máquinas, nos permitiremos dizer que necessariamente a interface 
deverá ser simples, informativa e otimizada para resoluções de tela a partir de 800x600 
pixels. Dados adicionais poderão ser exibidos em resoluções maiores de telas como um 
adicional, facilitando a utilização do sistema, mas não privilegiando apenas a quem têm 
recursos técnicos maiores. 

 O desenho da estrutura inicial de navegação se faz necessário, pois é a partir 
dele que se desenvolverão os ensaios do modelo de interface gráfica. A figura 4 a seguir 
ilustra essa estrutura. 

Os módulos previstos para o web site são os seguintes: 

• Institucional: Informações institucionais sobre a empresa; 

• Como funciona: Detalhamento do funcionamento do sistema, fontes de dados, 
operação e ainda uma demonstração das funcionalidades, com caráter 
informativo e comercial; 

• Utilize agora: Informações para se adquirir e utilizar o sistema, além de teste 
gratuito por período de tempo; 

• Suporte aos usuários: Além de atender diretamente aos clientes, também 
fornecerá respostas às perguntas mais freqüentes; 

• Acesso ao sistema: Esta área é para o acesso ao sistema propriamente, nela após 
o usuário se identificar, existirão menus que possibilitarão acesso à todas as 
funcionalidades do sistema, como: fontes de dados, prospects, concorrentes, 
clientes, mercados, notícias e relatórios; 

• Entre em contato: Área de relacionamento com interessados e clientes, além de 
informações de localização física da empresa. 
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Figura 4 – Estrutura inicial do web site e do sistema 

 

3.4.5 Sugestões de Interface 
Levando-se em conta a estrutura inicial sugerida na figura 4, podemos sugerir como tela 
inicial do web site (porção institucional do sistema, mas necessária dada a sua 
relevância para o sucesso comercial do mesmo) os seguintes elementos de interface 
gráfica. 
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Figura 5 – Interface inicial do web site 

 

 A interface gráfica do web site institucional do sistema, inicialmente proposta 
com a estrutura de informações disposta na figura 5, tende a atingir todos os objetivos 
de divulgação, mas essa sugestão por si só não impede alterações futuras devido às 
novas demandas. 

 Para a utilização do sistema, sugerimos a seguir duas abordagens (figura 6 e 
figura 7), com destaque para os conteúdos mais relevantes serem abordados de maneira 
imediata quando do acesso ao sistema, ou seja, informações sobre clientes, prospects e 
concorrentes. 
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Figura 6 – Interface inicial sistema em resolução 800x600 

 

 Ainda é possível uma segunda abordagem, quando o sistema for utilizado em 
computadores com recursos gráficos superiores, informações adicionais, que de outra 
forma seriam acessíveis através dos menus de acesso, serem acessadas em novas áreas 
da tela, dentro da mesma interface, já devidamente otimizada. 
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Figura 7 – Interface inicial sistema para resoluções acima de 800x600 pixels (a área 
delimitada pela linha azul se refere à resolução de 800x600, a área adicional é o ganho 

com uma resolução maior, na exibição de conteúdos adicionais) 

 

 Fica evidente que a área útil adicional exibida na figura 7, consegue acomodar 
informações adicionais de forma a facilitar a experiência do usuário, mas mantendo a 
coerência com a utilização dos menus de navegação principal e secundário se 
comparada com a figura 6, onde essas funções agora exibidas também poderiam ser 
facilmente acessadas pelos usuários do sistema. 

3.5. Funcionalidades do sistema de descoberta de conhecimento 
A partir da estrutura do web site do sistema de IC (figura 4) e das sugestões de 
interfaces apresentadas (figuras 5, 6 e 7), é possível determinar que a utilização do 
sistema se dará a partir do cadastramento de informações básicas, as quais se tem 
interesse em monitorar, tais quais: Dados da empresa (utilizadora do sistema), dados de 
clientes, dados de prospects, dados de concorrentes e dados de mercado.  

 Essa entrada inicial de informações se dará a partir do preenchimento de 
formulários específicos, importação de dados (com campos delimitados) e ainda através 



  

da seleção de itens que se encontrem disponíveis no sistema, que poderão ser oriundos 
de buscas de outros clientes do serviço, dados como informações de mercado por 
exemplo, uma vez que várias empresas que se utilizarão do sistema, poderão atuar no 
mesmo nicho de mercado. Esse tipo de informação será utilizada para balizar o sistema, 
não constituindo nenhum tipo de violação de privacidade aos demais clientes, 
funcionando apenas como informações auxiliares do processo. 

 É somente a partir das informações iniciais que o sistema começará a agir, 
buscando dados relevantes, como ilustra a figura 2, processando os dados oriundos das 
mais diversas fontes de dados disponíveis, e a partir da análise dos filtros e regras, 
armazenar os dados para consulta, por parte dos usuários do sistema, e em cima da 
análise dos usuários em cima das informações apresentadas, retro alimentar o sistema 
com novas variáveis, incluindo ou descartando informações que não sejam tão 
relevantes. Isso aumentará a eficácia do sistema com o passar do tempo. A varredura em 
busca dos conteúdos se utilizará de recursos como multi-threads do Java para realizar 
simultâneamente diversas requisições de informações, além dos procedimentos de 
limpeza e armazenamento dos dados através da inserção no banco de dados 
PostgreSQL. 

 A utilização do sistema por parte dos usuários e análise das informações pelos 
mesmos, permitirá que as informações se tornem conhecimento competitivo, e isso 
criará novas demandas por informações adicionais, sobre os clientes, prospects, 
concorrentes e mercado, o que manterá o crescimento da análise de conhecimento num 
ciclo virtuoso, que só tenderá a crescer na medida que as informações sejam de 
relevância estratégica para a empresa. 

 Como todos os dados coletados serão catalogados em forma de clusters, será 
possível ainda se extrair macro informações de uso do sistema, e do perfil de utilização 
do mesmo, inclusive com precisão geográfica. Essas informações possibilitarão que 
futuras atualizações do sistema privilegiem novos aspectos de coleta e de 
disponibilização de informações que não haviam sido detectados quando da 
implantação do sistema. 

 E é importante lembrar que num sistema especializado deste tipo, o resultado 
das inferências sobre os dados armazenados precisa chegar rapidamente aos tomadores 
de decisões das empresas, então não só através de acesso e consulta à interface de 
usuários do sistema, mas possivelmente algum tipo de sinalizador (e-mail, rss ou 
mensagens de texto) precisará ser acrescentado ao sistema. 

 Durante a operação do sistema, as técnicas utilizadas permitirão que a 
navegação através das listas principais (dos grupos de informações) sejam apresentadas 
de maneira direta, se aproveitando de facilidades como hiperlinks para rápida 
navegação entre as associações, conceitos e resultados apresentados. 

 Os dados apresentados poderão ser ainda organizados, ordenados, selecionados, 
exportados ou impressos de maneira a facilitar a disseminação da informação relevante 
dentro das empresas. Pois se entende que a informação precisa estar acessível de todas 
as maneiras. A análise dos dados feitas pelos usuários, poderão determinar ainda a 
relevância e o interesse por determinados tipos de informações. 

 Quando da distribuição das informações por entre os grupos, será possível ainda 
através da interferência dos usuários, se determinarem corretamente as oportunidades, 



  

ameaças, mudanças, novas prospecções e planejamento de ações a partir da inteligência 
disponibilizada pelo sistema. 

 Também poderá existir no futuro, que outras empresas forneçam seus dados 
(base de dados, páginas restritas, análises de mercado, etc), para serem incluídos nas 
fontes de pesquisa do sistema. Isso permitirá a atualização e qualificação das fontes de 
dados utilizadas pelo sistema. 

 Está previsto que o sistema buscará notícias de mercado, em fontes de dados 
específicas, mas com foco restrito aos interesses dos usuários do sistema, e isso poderá 
ser feito de maneira automática, uma vez que os resumos criados, as palavras-chave 
identificadas e os grupos definidos, existirão dados suficientes para que o sistema faça 
esse tipo de funcionalidade. Além de informar com dados adicionais, as próprias 
empresas poderão utilizar essas notícias para influenciar tomada de decisões de seus 
clientes e prospetcs. 

 Outro aspecto interessante é que além das informações de maior relevância 
disponibilizadas aos usuários, sobre seus grupos de informações, existirá a possibilidade 
de uma análise das informações secundárias (por exemplo, informações sobre 
concorrentes que não tenham ranking suficiente para serem consideradas válidas pela 
ferramenta, mas que após análise humana poderão vir a ter relevância), ou aquelas que o 
sistema não identificou como sendo da maior relevância. Esse acesso secundário aos 
conteúdos catalogados permitirá o afinamento das técnicas de catalogação do sistema. 

 Ainda, agentes inteligentes poderão ser utilizados para casos específicos onde se 
buscam informações com mais freqüência sobre determinados itens de interesse das 
empresas. Esses agentes atuariam de maneira mais freqüente na busca de novas 
informações, quando for o caso, a exemplo de web sites de conteúdo específicos (como 
notícias), ou monitoramente constante de portais de um concorrente direto, por 
exemplo.  

 E por fim, técnicas de text mining poderão ser utilizadas para se gerar relatórios 
por períodos de tempo, onde se identificarão agrupamento de informações, tendências e 
oportunidades que poderiam passar despercebidas. 

 Todos os aspectos funcionais da ferramenta visam somente facilitar a descoberta 
de conhecimento por parte das empresas, criando mecanismos para a inteligência 
competitiva eficaz. 

3.6. Aspectos técnicos da implementação 
Mesmo não tendo a intenção de se aprofundar em especificações técnicas, entendemos 
que o sistema acima descrito e idealizado deve ser construído sobre uma arquitetura do 
tipo cliente-servidor, de três camadas, onde separadamente poderão ser tratadas a 
interface com o usuário (camada 1), camada de negócios, com regras e lógicas da 
aplicação (camada 2) e as funcionalidades de armazenamento e recuperação de dados 
(camada 3). Inicialmente a utilização de múltiplos servidores deve ser considerada 
inclusive em função de se ter dividir a carga de trabalho e balancear o acesso às 
múltiplas bases de dados. 

 Visamos ainda a utilização de ferramentas de código aberto para implementação, 
como servidores web e de aplicação Apache, Tomcat, linguagem de programação PHP 



  

para o desenvolvimento das aplicações do web site e da interface de acesso dos usuários 
do sistema, em função de ser uma linguagem com abordagem simples de programação, 
relativamente segura, e de fácil integração com sistemas gerenciadores de bancos de 
dados MySQL e PostgreSQL.  

 A utilização da linguagem Java e JSP para o sistema propriamente se faz 
necessária em função de sua robustez, portabilidade, segurança e principalmente da 
possibilidade de se gerar aplicações com recursos distribuídos e concorrentes (multi-
threads), que serão necessários para a coleta de dados da Internet, bem como para as 
múltiplas requisições de clientes simultâneas.  

 A utilização de sistemas gerenciadores de banco de dados MySQL e PostgreSQL 
se fazer necessárias porque ambas são open source, aceitam e trabalham com grandes 
cargas de dados e permitem entre outras funcionalidades, criação de indexação 
complexa, triggers e stored procedures que visam agilizar o acesso aos dados 
armazenados.  

 

IN
TE

R
N

ET

Servidor 1

Servidor 2

- Servidor apache
- Aplicações do web site em PHP
- Interface de acesso ao sistema em PHP

- Servidor apache/tomcat
- Aplicações do sistema
- Aplicações do sistema em Java e JSP

Servidor 3

- Banco de dados MySQL
- Dados do web site
- Dados de controle dos usuários do sistema

Servidor 4

- Banco de dados PostgreSQL
- Dados do coletados pelo sistema
- Dados processados pelo sistema

 

Figura 8 – Aspectos da distribuição das aplicações do web site, sistema e dos bancos de 
dados a serem utilizados no desenvolvimento do sistema 

 

 Também  é importante salientar que as tecnologias sugeridas tanto do servidor de 
aplicações web, linguagens e bancos de dados, são tecnologias já consagradas e que 
possuem perfeita integração entre si, largamente utilizadas nos mais diferentes tipos de 
aplicações encontradas atualmente na Internet. 

 Estudos adicionais nos aspectos técnicos do desenvolvimento do sistema serão 
necessários quando da sua implementação. Pois novas tecnologias e métodos serem 
descobertos ou mesmo atualizados de maneira a serem estudados e mesmo aplicados no 
desenvolvimento do sistema. 

 Também é necessário salientar que o aspecto da segurança das informações 
precisa ser considerado, pois o sistema estará tratando com dados sensíveis de empresas 
de todos os tipos e portes, inclusive concorrentes entre si. Aspectos básicos de 



  

segurança, como integridade, confiabilidade, disponibilidade e autenticidade precisam 
ser observados.  

 Então se faz necessária  à utilização de recursos adicionais de segurança, como 
controle de acesso ao sistema por níveis de usuários, relatórios (logs) de acesso 
detalhados, encriptação de dados, atualizações de segurança e controle dos servidores 
através de políticas de segurança definidas e rígidas. 

4. Conclusão 
A descoberta do conhecimento que leva à inteligência competitiva é fator determinante 
para o sucesso de todas as organizações. O sistema aqui sugerido visa tornar possível, 
acessível e fácil, manter empresas de todos os portes conectadas com a inteligência do 
seu mercado de atuação, permitindo criar novos produtos, serviços e ao mesmo tempo 
se manter atualizadas com o que a concorrência está fazendo, além de permitir analisar 
as tendências em geral. 

 A inteligência competitiva é resultado de tempo, esforços técnicos, físicos e 
investimentos. E o retorno pode ser de difícil mensuração. Também é correto afirmar 
que encontrar, coletar, classificar, armazenar e disponibilizar informações estratégicas 
não tem efeito algum se não for feito no tempo adequado, isto é, disponibilizar 
informações dentro de um prazo hábil para quem precisa consultar as mesmas ainda 
conte com a devida relevância estratégica. 

 Toda a informação oriunda de um sistema deste tipo, precisa ser facilmente 
interpretada por qualquer pessoa de nível gerencial dentro da organização. Isso se dá 
através dos aspectos da interface gráfica e da maneira que as informações serão 
disponibilizadas para os usuários. 

 Além de todos os aspectos que abrangem o desenvolvimento de softwares, em 
específico do sistema tratado neste artigo, se faz fundamental o aspecto visual da 
interface com o usuário na aplicação, pois estas disponibilizarão as informações que 
servirão de apoio à tomada de decisão. 

 Além disso, para ser considerada como recurso estratégico é necessário que a 
informação seja relevante para a estratégia competitiva da empresa.  

 Os propósitos deste trabalho visam dar sugestão ao desenvolvimento de um 
sistema de descoberta de conhecimento visando a inteligência competitiva, para 
empresas de todos os portes, que seja fácil de usar, e o mais importante, seja útil e 
acessível no que diz respeito ao seu custo de utilização. 

 As técnicas utilizadas aqui, visam inicialmente coletar dados da Internet, e a 
partir daí, aplicar regras para limpeza, validação, ordenação e catalogação das 
informações, e então seu armazenamento no sistema e disponibilização para consulta, 
com objetivo de se tornar inteligência para as empresas que se utilizarem do sistema. 

 Essas técnicas poderão ser em boa parte automatizadas (executadas de modo 
contínuo e ininterrupto pelo sistema), e ainda receberem sinalizações das operações 
efetuadas pelas pessoas que operarem o sistema, visando retroalimentação e 
aperfeiçoamento das mesmas. 



  

 É importante salientar ainda, que os dados a serem disponibilizados pelo 
sistema, servirão inicialmente aos níveis de gestão da empresa, estratégicos ou táticos, e 
deverão ser apresentados e operados via sistema de maneira tão simples, que não 
interfira na rotina já atribulada das empresas. 

 A inserção inicial de dados no sistema é o fato gerador do início do processo, e 
estudos adicionais se farão necessários, a fim de possibilitar que sistemas legados 
possam transmitir dados para o sistema aqui proposto e vice-versa, de maneira a 
otimizar ainda mais a integração do sistema com os sistemas legados das empresas que  
os utilizam. 

 Será então possível se utilizar dessas informações para uso imediato, ou ainda, 
através de interações descobrir novas informações relevantes sobre clientes, 
concorrentes, prospects e mercado de atuação. 

 Os aspectos de segurança das informações, dos dados dos usuários, das 
empresas e a disponibilidade dos serviços de um sistema deste tipo são fundamentais 
para dar credibilidade ao sistema. Será necessário também, uma abordagem específica 
na questão da segurança quando da implementação do sistema, pois esta questão será 
um dos possíveis diferenciais na hora de sua comercialização.  

 E é importante lembrar que estudos adicionais sobre a estrutura técnica para dar 
suporte ao sistema de descoberta de conhecimento se farão necessários para quem tiver 
interesse em implementar um sistema deste tipo, bem como as questões referentes à 
segurança dos dados e ao acesso aos mesmos. 

 A partir dos resultados apresentados, será possível ainda aplicar técnicas 
adicionais como text mining, a fim de se detectar alterações em períodos de tempo que 
podem ter passadas despercebidas ao controle humano. Além dessa outras técnicas 
poderão vir a ser agregadas ao sistema, gerando ainda mais informações e conhecimento 
relevante às empresas que o utilizarem. 

 E é somente através da utilização de uma ferramenta deste tipo, que poderá 
existir um bom aproveitamento do conhecimento descoberto, gerando um ambiente 
propício para inteligência competitiva eficaz dentro das empresas. 
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