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RESUMO 

 

 

A gestão da informação em ambientes corporativos é um problema crescente, à medida que 

crescem os ativos informacionais das empresas e sua necessidade de utilizá-los em suas 

operações. Vários modelos de gestão têm sido praticados com aplicação nas mais diversas 

frentes, práticas que integram a chamada Gestão de Conteúdo Corporativo (Enterprise 

Content Management). O presente estudo propõe um modelo conceitual de ecossistema 

semântico de informações corporativas, tendo como base o Universal Document Model 

proposto por Dagobert Soergel. Tem como foco os objetos de informações não estruturados, 

em especial os multimídia, cada vez mais utilizados em ambientes corporativos, agregando-

lhes semântica e expandindo suas potencialidades de recuperação na composição e 

reutilização de documentos dinâmicos sob demanda. O modelo proposto considera 

elementos estáveis no ambiente organizacional, como atores, processos, metadados de 

negócios e objetos de informação, bem como algumas infraestruturas básicas do ambiente 

informacional corporativo. O objetivo principal é o estabelecimento de um modelo 

conceitual que agregue inteligência semântica aos ativos informacionais, aproveitando a 

infraestrutura pré-existente nas organizações, integrando e relacionando objetos a outros 

objetos, atores e processos de negócios. A metodologia de abordagem considerou o estado 

da arte da Organização, Representação e Recuperação da Informação, da Gestão de 

Conteúdo Organizacional e das tecnologias provenientes da Web Semântica, na literatura 

científica, como bases para o estabelecimento de um modelo conceitual integrativo. Para 

tanto, a pesquisa será de caráter qualitativo e exploratório. As etapas previstas do modelo 

são: Ambientação, Definição de tipos e fonte de dados, Destilação dos dados, 

Enriquecimento de metadados e Armazenamento. Como resultado, em termos teóricos o 

modelo estendido permite processar dados heterogêneos e não estruturados segundo os 

recortes estabelecidos e mediante os processamentos acima elencados, permitindo criação 

de valor na composição de objetos de informação dinâmicos, com agregações semânticas 

aos metadados. 

 

Palavras-Chave: Enriquecimento semântico de metadados, Organização da Informação e 

do Conhecimento, Gestão de Conteúdo Corporativo, Web Semântica, Multimídia. 
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ABSTRACT 

 

 

Information management in corporate environments is a growing problem as companies' 

information assets grow and their need to use them in their operations. Several management 

models have been practiced with application on the most diverse fronts, practices that 

integrate the so-called Enterprise Content Management. This study proposes a conceptual 

model of semantic corporate information ecosystem, based on the Universal Document 

Model proposed by Dagobert Soergel. It focuses on unstructured information objects, 

especially multimedia, increasingly used in corporate environments, adding semantics and 

expanding their recovery potential in the composition and reuse of dynamic documents on 

demand. The proposed model considers stable elements in the organizational environment, 

such as actors, processes, business metadata and information objects, as well as some basic 

infrastructures of the corporate information environment. The main objective is to establish 

a conceptual model that adds semantic intelligence to information assets, leveraging pre-

existing infrastructure in organizations, integrating and relating objects to other objects, 

actors and business processes. The approach methodology considered the state of the art of 

Information Organization, Representation and Retrieval, Organizational Content 

Management and Semantic Web technologies, in the scientific literature, as bases for the 

establishment of an integrative conceptual model. Therefore, the research will be qualitative 

and exploratory. The predicted steps of the model are: Environment, Data Type and Source 

Definition, Data Distillation, Metadata Enrichment, and Storage. As a result, in theoretical 

terms the extended model allows to process heterogeneous and unstructured data according 

to the established cut-outs and through the processes listed above, allowing value creation 

in the composition of dynamic information objects, with semantic aggregations to metadata. 

 

Keywords: Metadata Semantic Enrichment, Information Organization and Representation, 

Enterprise Content Management, Semantic Web, Multimedia. 
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APRESENTAÇÃO  

 

O objeto da presente pesquisa constitui-se na construção de um modelo conceitual 

de ecossistema semântico de informações corporativas, com procedimentos para extração 

de conteúdo e enriquecimento semântico de objetos de informação multimídia, considerando 

o ambiente típico do ambiente de informações empresariais, visando sua decomposição em 

unidades informacionais independentes, de modo a permitir agregações entre tais unidades. 

Como ecossistema de informações entende-se, no escopo desta pesquisa, uma arquitetura de 

informações corporativa que integra os recursos ou elementos que participam do processo 

de informações da organização, tanto interno quanto externo. Tais recursos são: 1) os 

processos ou fluxo de informações; 2) as pessoas ou departamentos que manipulam as 

informações; 3) os sistemas de armazenamento e processamento de informações. Neste 

sentido, ecossistema semântico refere-se à natureza da tecnologia utilizada no modelo 

proposto, que será aplicada ao ecossistema de informação de modo a dotá-lo de capacidade 

semântica, visando uma operacionalização mais autônoma e eficiente.  

 

A pesquisa pretende estender o modelo conceitual de processamento de recursos 

de informação proposto por Dagobert Soergel, cuja dinâmica prevê a extração de 

conteúdos provenientes de documentos, que são fragmentados em unidades documentais 

independentes e armazenados em bases de dados hipermídia. O modelo do referido autor 

propõe processos de extração e separação de dois tipos de elementos que compõem os 

documentos textuais: estrutura e conteúdo. Segundo o autor (Soergel, 2018), este modelo 

pode suportar as seguintes tarefas: 1) Representar a estrutura do documento; 2) Representar 

o conteúdo do documento; 3) Fazer links com outros documentos; 4) Armazenar muitos 

documentos numa mesma base de dados. Ademais, seu modelo propõe representar tipos de 

informações que servem a muitas funções, incluindo integração com workflow e anotações 

linguísticas para análise e aprendizado de máquina, dentre outras coisas. 

 

Tendo isso em vista, a proposta aqui apresentada pretende estender o modelo de 

Soergel para além dos documentos textuais estruturados, com enfoque específico em objetos 

multimídia não estruturados, como áudio e vídeo. Pretende também adicionar processos 

complementares ao referido modelo, como extração ou destilação de conteúdo e 

enriquecimento semântico dos objetos de informação não estruturados para composição de 
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objetos dinâmicos sob demanda, de modo a aumentar as possibilidades de agregação a outros 

objetos de informação, internos ou externos à organização, no momento da recuperação e 

reuso desses objetos. Durante estes processos complementares, diferentes instâncias de 

módulos de armazenamento também são acionadas, com vistas a receber a carga dos 

conteúdos e metadados processados, tanto temporária quanto definitivamente. 

 

Como recorte, a pesquisa tem como base os referenciais teóricos relacionados às 

áreas de ECM – Enterprise Content Management, considerando seu caráter interdisciplinar, 

bem como da Organização da Informação e do Conhecimento (pt. OIC). Sob tais 

referenciais, conceitos como dados massivos (Big Data), ontologias, vocabulários 

semânticos, sistemas de informações, atores e processos de negócios compõem o panorama 

informacional corporativo no qual a pesquisa propôs-se a modelar.  

 

Os pressupostos adotados são o de que é possível decompor objetos multimídia 

mediante demarcação de conteúdo e de que a adição dos processos de destilação e 

enriquecimento semântico dos objetos de informação possam contribuir para uma cadeia 

relacional que possibilite agregações de objetos não somente textuais, mas também 

multimídia – não estruturados – criando unidades independentes para composição de novos 

objetos dinâmicos visando a tomada de decisões, bem como permitir a adição e modificação 

de metadados. 

 

A título de justificativa, entende-se que a pesquisa enquadra-se satisfatoriamente nas 

questões nucleares da Ciência da Informação e que o contexto corporativo é um dos que 

merecem atenção às práticas e teorias da área, devido à relevância, à influência e ao impacto 

econômico e social de organizações empresariais no mundo contemporâneo. 

 

Desta forma, foi instituído como objetivo geral a proposição de um modelo de 

ecossistema semântico, também conceitual, embora específico e mais abrangente, que 

possibilite a extração/destilação, enriquecimento semântico de objetos de informação 

não estruturados, como os objetos multimídia, para agregação a outros objetos, 

internos e externos à organização, de modo a compor objetos dinâmicos para tomada 

de decisões. Os processos de destilação e enriquecimento semântico dos objetos de 

informação visam, assim, atender aos requisitos propostos pelo modelo, considerando 
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determinados aspectos estáveis que compõem o ambiente corporativo, como conteúdos, 

processos de negócios e atores. 

 

Para o alcance dos objetivos propostos, os procedimentos metodológicos adotam 

como estratégia as seguintes fases: Fase 1: Revisão de literatura para embasamento teórico; 

Fase 2: Construção do modelo, com as seguintes etapas: Definição do ambiente, Definição 

de requisitos, Processo de destilação dos objetos, Enriquecimento dos objetos e 

Armazenamento. De modo a possibilitar uma melhor contextualização, a pesquisa fornece 

exemplos ou casos cotidianos do universo corporativo como escopo de aplicação do modelo. 

As conclusões visam analisar as possibilidades potenciais do modelo conceitual dentro do 

recorte proposto, bem como analisar os níveis de alcance dos objetivos propostos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Muito já tem sido apontado e discutido sobre a velocidade e impacto das alterações 

e rupturas pelas quais as modernas sociedades convivem na atualidade, sobretudo pela 

utilização massiva das novas gerações de tecnologias da informação e comunicação (TIC). 

Ainda que hoje sejam discutidos tais aspectos, já desde o início do século XX a então 

chamada sociedade industrial já difundia informação em amplo espectro através dos 

tradicionais e analógicos meios de comunicação de massa. Entretanto, nas últimas décadas 

este cenário tem passado por mudanças significativas e paradigmáticas que permearam 

praticamente todos os aspectos da sociedade. 

 

 Ao longo do tempo, foi possível a percepção de consideráveis saltos quantitativos e 

qualitativos do processamento da informação e seus meios ou suportes, fatos que 

caracterizam as chamadas explosões e revoluções da informação. A partir de meados do 

século XIX, com o desenvolvimento técnico-científico ocasionado pela segunda revolução 

industrial e pela era das invenções (Curley, 2010; Coelho, 2015), verificou-se a ocorrência 

de uma explosão informacional através de patentes com descrições de inventos diversos, 

registrados em grandes quantidades de documentos. Posteriormente, entre os anos 1940 e 

1950 (Horton Jr., 1979), ocorre uma nova proliferação intensiva de documentos e 

informações proveniente de pesquisas durante e após a Segunda Guerra Mundial, resultando 

em publicações bibliográficas de conquistas e descobertas não somente no campo bélico, 

mas também na engenharia, na física, na química, dentre outras áreas, além do 

aperfeiçoamento de técnicas e ferramentas de processamento de dados para a recuperação 

da informação. 

 

 Nas últimas décadas o estágio atual da sociedade tem sido caracterizado de maneiras 

distintas, porém semelhantes, como sociedade pós-capitalista, sociedade pós-industrial, 

sociedade de informação ou mesmo sociedade em rede (Bell, 1977; Drucker, 1995, 1997; 

Castells, 2011, Burke, 2012). Neste sentido, o uso intensivo da informação como um bem 

ou ativo e sua infraestrutura baseada na convergência das tecnologias da informação tem 

provocado um efeito irreversível sobre o modus operandi das práticas sociais, culturais, 

empresariais, governamentais e científicas da atualidade. Desde então, a informação tem 

sido considerada um ativo e um insumo essencial para o processo produtivo e para a tomada 
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de decisões, seja nos núcleos familiares ou em governos, considerando ainda empresas, 

órgãos e instituições diversas. Além de organizações sociais ou não governamentais, 

praticamente qualquer coletividade opera com algum tipo de aparato, plataforma, 

tecnologias e sistemas de informação. 

 

 Ainda na segunda metade do século XX, recuperar informação consistia basicamente 

em recuperar documentos textuais, tanto no ambiente acadêmico-científico quanto no 

ambiente corporativo, como patentes, relatórios, estudos técnicos e periódicos, dentre outros. 

Porém, nos anos 1960 e 1970, com a massificação do uso do computador para o 

processamento de informações, aliada ao desenvolvimento de aparatos como scanners e 

aparelhos de reprografia, documentos textuais começaram a passar por um processo de 

digitalização, convertendo-se, assim, em imagens documentais. Desta maneira, conquanto 

anteriormente fora necessário recuperar o próprio documento textual, a partir de então 

tornou-se necessária a recuperação de seu espelho ou imagem, prática conhecida como 

Document Imaging (Read e Ginn, 2007). Surgiam, assim, iniciativas praticadas por 

disciplinas relacionadas ao EDM – Electronic Document Management, ou Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos (GED), como “Web Content Management, Records 

Management, Document Imaging and Digital Asset Management, among other things” 

(BROCKE, SIMONS, 2014, p. 15). Especificamente no contexto corporativo, mais 

recentemente tais denominações foram todas associadas ao conceito de ECM – Enterprise 

Content Management, ou Gestão de Conteúdo Corporativo (Brocke e Simons, 2014, p. 15). 

 

 Após os anos 1980, e paralelamente ao processo de digitalização, começam também 

a proliferar as mídias de imagem e, de maneira crescente, também as mídias de áudio e vídeo. 

A partir daí, crescem em importância também os metadados, elementos descritores 

essenciais aos objetos de informação. Como metadados incorporavam no objeto descrições 

mecânicas e automáticas (ofness), interpretações mais complexas – de assunto ou conteúdo 

(aboutness) – necessitavam, então, da interpretação humana para serem representados em 

metadados (Chu, 2010). Conforme será visto mais detalhadamente, uma vez no ambiente 

eletrônico ou digital, documentos passam a ser considerados dados e vice-versa, motivo pelo 

qual, na literatura, e com vistas a fazer referência a estes conceitos em seu conjunto, tem 

sido cada vez mais frequente o emprego do termo objetos de informação, termo que emula 

os outros dois.  
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 Nos anos 1990 surge a internet em seu formato atual, aberto à sociedade civil e à 

exploração social e comercial. Seu impacto potencializou a produção massiva de objetos de 

informação diversos, não somente textuais, mas também fotos, vídeos e áudios dos mais 

diversos tipos e formatos. A sociedade como um todo passa a ser produtora de tais materiais, 

que se tornam cada vez mais indispensáveis inclusive aos negócios. Desta maneira, no 

ambiente corporativo, a produção de material multimídia começa também a proliferar, 

intensificada ainda mais pelo uso de variados softwares e aplicativos produtores de imagens 

e gráficos relacionados às atividades comerciais.  

  

 O problema inicial dos objetos multimídia no ambiente corporativo consistia na falta 

de estrutura referencial de tais objetos através de elementos de informações recuperáveis. 

Uma vez que são caracterizados como mídias ou registros não textuais, tais objetos não 

possuem elementos intrínsecos que possam descrevê-los, sendo necessário sua leitura, por 

humanos ou máquinas, para extração de informações em vários níveis descritivos, de modo 

a criar uma estrutura representativa. Ainda que textos sejam considerados objetos geralmente 

não estruturados (Inmon, Linstedt, 2015), algumas tecnologias de então conseguiam fazer 

extrações automáticas de conteúdo, como termos e números, tabulando-os e estruturando-os 

para armazenamento em sistemas de informações e bancos de dados tradicionais, isto é, 

bancos de dados relacionais. Isso foi possível pelo fato de que textos possuem caráter estático 

e possibilitam reconhecimento de signos e léxicos por comparação1.  

  

 Por outro lado, imagens como gráficos ou fotos, ainda que objetos estáticos, possuem 

uma infinidade de elementos a serem considerados, como cores, formatos, ângulos e 

assuntos narrativos intrínsecos que oferecem desafios adicionais ao processo de 

interpretação, tradução, tabulação e representação automáticos. Mais ainda, objetos como 

áudio e vídeo possuem um caráter dinâmico, mudando sua expressão e conteúdo em formas 

e narrativas diversas no tempo, durante suas respectivas execuções. Como objetos 

multimídia são por natureza não estruturados, métodos de estruturação passaram a ser 

necessários para lidar com as dificuldades de sua interpretação e representação. Neste 

contexto, os metadados cresceram em importância, visto que começaram a ser utilizados 

 
1 Programas de reconhecimento de signos em textos por comparação foram – e ainda são – amplamente 

utilizados, tecnologia conhecida como OCR – Optical Character Recognition. 



25 

 

como pontos de acesso e elementos representativos e descritivos essenciais para a 

interpretação e recuperação de dados e documentos estruturados e não estruturados. 

 

 Para minimizar os desafios de interpretação e representação dos objetos multimídia, 

além de sua variedade de tipos e formatos, surgem no início dos anos 2000 iniciativas de 

padronização de aspectos referentes à interpretação de conteúdo de objetos multimídia, 

como o padrão MPEG-7, dentre outros. Isso foi possível devido ao desenvolvimento de 

programas de leitura de multimídia, cuja capacidade tornou viável tais iniciativas, 

capitaneadas pela W3C – World Wide Web Consortium e pela ISO – International Standard 

Organization, dentre outras organizações e instituições. O padrão MPEG-7, assim, foi 

instituído como padrão descritivo tanto de baixo quanto de alto nível, a ser utilizado em 

programas de leitura de multimídia para extração de conteúdos que seriam incorporados aos 

metadados, sendo codificadas em formatos também padronizados de saída, baseados no 

formato universal XML. 

 

 Outro problema trazido após a era web concerne à proliferação de objetos ou páginas 

com informações dinâmicas. Ao contrário de documentos tradicionais, objetos dinâmicos 

são montados on-line em tempo de execução de busca, constituindo-se em objetos únicos e 

inéditos. Neste sentido, objetos de informação não estruturados, juntamente com os objetos 

dinâmicos têm oferecido desafios consideráveis à comunidade de disciplinas como Gestão 

da Informação e Gestão de Conteúdo Corporativo. Desta forma, variadas e numerosas 

iniciativas têm sido testadas e aplicadas, nas mais diversas frentes, de modo a tratar tais 

problemas. 

 

 Algumas destas iniciativas, com enfoques diferentes entre si, têm se focado no 

tratamento de objetos dinâmicos, concebendo meios de decomposição e reestruturação de 

tais objetos em novos objetos com conteúdos independentes que possam ser interligados e 

remontados com novas apresentações. Elas consideram aspectos sintáticos, estruturais e 

também semânticos para composição dos objetos para posterior recombinação, de acordo 

com as formulações de busca. Tais iniciativas constituem-se em modelos, como o Composite 

Document Model, o Document Object Model e o Universal Document Model, este último 

proposto por Soergel (Soergel, 2018). 
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 Outras iniciativas têm valorizado o aspecto semântico dos objetos de informação, 

focando especialmente nos seus metadados, como o Annotation Data Model, o Linguistic 

Annotation Model, dentre diversas outras (cf. W3C, 2017; Burger, 2010.). Com base no 

modelo de Web Semântica proposto pela W3C, ontologias têm sido utilizadas de maneira 

crescente no contexto corporativo. Segundo Tyrväinen et. al., “Accordingly, constructions 

of content models, metadata models and related ontologies have gained special attention in 

the ECM-related literature” (TYRVÄINEN et. al., 2006, p. 629). A necessidade da 

utilização de modelos semânticos e ontologias que sejam satisfatórios para o processamento 

dos objetos, sobretudo os não estruturados e também os dinâmicos, tem sido requerida 

devido à baixa efetividade dos modelos de sistemas de informações tradicionais, ainda que 

uma plena efetividade do uso de ontologias para esta finalidade ainda não tenha sido 

comprovada (Eine, Jurisch e Quint, 2017). 

 

 As iniciativas e tendências mais recentes no que tange ao processamento semântico 

de objetos informacionais têm sido aquelas voltadas para a anotação e enriquecimento 

semântico dos objetos de informação. Tais modelos são diversos e operam com 

metodologias distintas, sendo o mais comum a leitura/extração e inserção de metadados 

descritores com base nos padrões W3C, ISO e, mais recentemente, em princípios como 

FAIR Data2. Também nos últimos anos vários programas e aplicativos têm sido instituídos 

para permitir a inserção automática, semiautomática ou manual – com participação de 

especialistas – de metadados nos objetos de informação, possibilitando a marcação de 

entidades e relacionamentos que serão lidos pelos sistemas de informações, caracterizando, 

desta maneira, um processo semântico. No entorno corporativo, tais iniciativas têm se 

demonstrado como alternativas ao uso de ontologias, visto que estas são mais onerosas e 

requerem um desenvolvimento mais demorado até sua fase de aplicação (Gargouri e Jaziri, 

2011). 

 

 

 

 

 
2 FAIR Principles, sigla de Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable é uma iniciativa da European 

Open Science Cloud, organização europeia cujo propósito é o estabelecimento de princípios que possam 

funcionar como uma diretriz para instituições que desejam aumentar a capacidade de reutilização de seus dados. 
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1.1 Problema de Pesquisa  

 

 A questão referente aos objetos de informação no funcionamento corporativo tem 

tido um papel de destaque nas atuais configurações estratégicas e operacionais das empresas. 

Para lidar com o volume, a variedade e a falta de estrutura dos objetos, diferentes sistemas 

oferecem soluções pontuais a cada elo na cadeia informacional. No espectro do ECM, 

aspectos como sistemas de processamento de dados, sistemas de armazenamento, sistemas 

de fluxo de dados (workflow) e até sistemas de visualização de dados são especializações 

subjacentes ao gerenciamento informacional, executado por várias equipes com 

especialidades diversas. Também a construção de objetos de informação dinâmicos ad-hoc 

têm sido um requisito bastante utilizado no entorno corporativo nos dias atuais: ferramentas 

de composição e visualização de dados, como Tableau, PowerBI, dentre inúmeras outras, 

são exemplos disso. A massa de objetos de informação representa o combustível operacional 

das organizações, na qual seu processamento gera inúmeras composições derivadas e 

dinâmicas, conforme a necessidade de busca. A gestão do conteúdo informacional 

corporativo, assim, tem assistido a proliferação de diversas técnicas para dar conta, em 

última instância, dessa demanda dinâmica por objetos de informação compostos. 

 

 Uma dessas técnicas para composição de objetos de informação dinâmicos foi 

proposta por D. Soergel em 2018, num modelo conceitual e genérico de processamento de 

recursos de informação que visa a transformação de documentos em ativos de conhecimento, 

ao que ele chamou de Universal Document Model. A proposta de seu modelo pretende 

decompor conteúdos de objetos e informação em dois tipos de unidades: estrutura e 

conteúdo. Seu modelo apresenta exemplo de decomposição de documentos textuais 

estruturados, através de espaços já demarcadas no próprio documento e cujas partes são 

alocadas em unidades documentais em bases hipermídia, permitindo uma posterior 

recuperação com recombinação das partes entre si, caracterizando um objeto de informação 

dinâmico. Assim, seu modelo pretende atingir a múltiplos propósitos, como (Soergel, 2018): 

• Permitir a integração com workflow; 

• Permitir a leitura e análise dos documentos sob múltiplas perspectivas; 

• Permitir anotações linguísticas mediante múltiplas abordagens; 

• Extração de informações através da estrutura de documentos; 

• Busca e navegação flexíveis por qualquer nível de granularidade nos documentos; 



28 

 

• Permitir a criação de documentos hipermídia agregando suas unidades; 

• Permitir a adição de novos dados ao documento (versões); 

• Composição de novos documentos utilizando modelos e reuso de dados; 

• Atualização flexível para recebimento de anotações e comentários de múltiplas 

partes; 

• Gerenciamento de versões; 

• Decomposição do documento em unidades de maneira a permitir hiperlinks a outras 

unidades documentais. 

 

 O modelo proposto por Soergel sugere e exemplifica uma aplicação em relatórios 

textuais estruturados, com campos, áreas e seções bem delimitadas ou demarcadas no 

próprio documento. Neste sentido, há uma especificação da metodologia de decomposição 

do documento em unidades por estrutura e conteúdo – no caso, palavras – que serão 

redistribuídas e realocadas em bases de dados hipermídia, na expectativa que possam ser 

interligadas ou agregadas a outros objetos ou unidades documentais, porém sempre fazendo 

referência ao documento-pai original. Entretanto, o modelo de Soergel que é declaradamente 

passível de aperfeiçoamentos e extensões, ainda não foi estendido a outros cenários e 

ambientes, visto que encontra-se em estágio inicial. Por este motivo, adaptações e extensões 

ao ambiente corporativo são consideradas oportunas, especialmente levando em conta 

aspectos relevantes:  

• Iniciativas de emprego de tecnologias semânticas para a gestão da informação em 

ambientes corporativos estão em franca ascensão; 

• Objetos de informação não estruturados, como multimídia, já correspondem a uma 

grande parcela dos ativos informacionais nas organizações; 

• Disciplinas como Gestão de Conteúdo Corporativo – Enterprise Content 

Management (ECM) – têm empregado diversas frentes e métodos para aprimorar o 

ecossistema informacional das organizações; 

• A infraestrutura dos sistemas de armazenamento de objetos de informação 

estruturados e não estruturados, bem como os sistemas de informação, têm tido 

grandes avanços em seus desempenhos, sobretudo no que diz respeito às suas 

capacidades de armazenamento e rapidez no processamento e manipulação de 

informação; 
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• Abordagens integrativas de elementos do ambiente organizacional têm sido objeto 

de frequentes pesquisas e práticas nos mais diversos contextos, principalmente 

aqueles relacionados ao mundo dos negócios. 

 

 Para o propósito desta pesquisa, há o reconhecimento de que estes aspectos acima 

elencados são fatores motivadores de vários questionamentos na obtenção de soluções que 

possam contribuir para a construção de soluções frente aos desafios impostos pela 

complexidade do gerenciamento e processamento dos recursos informacionais corporativos. 

Neste sentido, percebe-se que o Universal Document Model de Soergel abre variadas 

perspectivas para iniciativas que possam atender a estes aspectos em questão. 

 

1.1.1 Questões de Pesquisa 

 

 Conforme o exposto na seção 1.1, e de acordo com as possibilidades proporcionadas 

pelo modelo de Soergel, as seguintes questões foram levantadas: 

• Como o processo de decomposição e realocação de objetos de informação proposto 

por Soergel pode ser estendido e aplicado a objetos não estruturados, como as 

multimídias, visto que correspondem a uma parcela significativa dos recursos 

informacionais das organizações contemporâneas e cuja composição e conteúdo não 

possuem demarcações espaciais ou temporais claramente definidas? 

• Seria possível o desenvolvimento de soluções inovadoras e inteligentes para a gestão 

dos recursos informacionais que pudesse aproveitar muitas das infraestruturas pré-

existentes nas grandes corporações?    

• Tecnologias provenientes da Web Semântica poderiam ser aplicadas em processos 

de enriquecimento de tais objetos poderá potencializar as possibilidades não somente 

de decomposição, mas também de agregação e anotação de metadados nas unidades 

multimídia, de modo a representar relações com outros objetos, com os contextos, 

com os atores e os com processos corporativos?  

• Tecnologias semânticas de acesso livre e gratuito podem ser utilizadas de forma a 

substituir ontologias pré-existentes, podendo ser adaptadas e implantadas mais fácil 

e rapidamente ao ecossistema informacional? 
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• Devido às diferenças e heterogeneidade das organizações comerciais, seria possível 

um modelo ou cenário em que elementos em comum pudessem ser constituídos como 

componentes de um ecossistema integrado de forma eficiente e inteligente aos 

objetos de informação? 

• Por fim, seria possível a construção de um modelo conceitual que utilize tecnologias 

semânticas aplicadas aos objetos multimídia, contemplando os processos de 

destilação ou decomposição de objetos multimídia e, ao mesmo tempo, processos de 

enriquecimento e anotação de tais objetos? Como ele poderia ser operacionalizado? 

 

1.1.2 Delimitação da Pesquisa 

 

 A pesquisa propõe um modelo conceitual de ecossistema semântico de informações 

a ser aplicado em contexto corporativo típico, no qual são elencados e descritos requisitos 

técnicos, metodológicos e funcionais a serem atendidos. Para tanto, a pesquisa tem como 

base a dinâmica proposta pelo modelo de D. Soergel: decomposição dos objetos de 

informação em unidades e alocação dos mesmos em bases de dados ou unidades de 

armazenamento. Assim, o modelo proposto tem como foco objetos de informação não 

estruturados em formato multimídia. Para o processamento, o modelo prima pelo 

enriquecimento semântico dos objetos de informação com uso de vocabulários semânticos 

formais, processo este considerado pelo modelo como uma alternativa ao uso de ontologias 

de domínio ou de aplicação pré-existentes. 

 

 

 

1.2 Pressupostos de Pesquisa 

 

A pesquisa tem como parâmetro os seguintes pressupostos: 

• Que é possível decompor objetos de informação não estruturados como multimídia, 

demarcando sua estrutura e conteúdo; 

• Que vocabulários semânticos selecionados podem ser utilizados de modo a substituir 

ontologias existentes e serem aplicadas de forma mais rápida e ágil ao ambiente 

informacional, aproveitando a infraestrutura tecnológica típica disponível na maioria 

das grandes organizações; 
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• Que um processo de enriquecimento semântico dos objetos de informação com uso 

destes vocabulários possa permitir a criação de um modelo conceitual que possibilite 

a montagem de objetos dinâmicos, compostos de partes de outros objetos, internos e 

externos à organização, integrando-os ao contexto corporativo relacionado a outros 

objetos, atores e processos de negócios; 

• Que um modelo conceitual possa permitir a adição de novos outros vocabulários, 

bem como permitir a substituição dos já existentes, de modo a adaptar-se a outras 

demandas e contextos informacionais. 

 

1.3 Escopo do Modelo  

 

 Para fins de especificação da abrangência, bem como as delimitações do modelo 

proposto, os seguintes pontos são a seguir elencados: 

 

• O modelo proposto tem como base o Universal Document Model, proposto por D. 

Soergel e visa o estabelecimento de um ecossistema semântico de informações 

corporativas; 

• O modelo é conceitual e visa ser implementável e adaptável a vários tipos de 

organizações empresariais, uma vez que 1)  considera os elementos gerais típicos e 

comuns observados no ambiente corporativo: atores (pessoas, áreas ou 

departamentos), processos de negócios, objetos de informação e metadados de 

negócios e; 2) propõe uma seleção e uso de vocabulários semânticos que podem ser 

adaptados, substituídos por outros ou mesmo acrescidos de novos vocabulários, de 

modo a atender as demandas do contexto; 

• O modelo visa a ser aplicado especialmente aos objetos não estruturados, como 

multimídia;  

• O processo de enriquecimento semântico utilizará instrumentos disponíveis em 

licença livre, como os vocabulários semânticos abertos e formalizados por 

instituições diversas, de modo a satisfazer os critérios informacionais declarados pelo 

modelo; 
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• Para a utilização de vocabulários semânticos, o modelo pressupõe um ecossistema 

com base na web; 

• Não será aqui proposta uma nova ontologia de domínio; 

• O modelo irá considerar, como requisitos para sua implementação, elementos típicos 

de infraestrutura encontrados no ambiente corporativo, como bases de dados e outros 

sistemas de armazenamento, como data lake, data pond e data mart, sistemas de 

informações, taxonomias, dentre outros; 

• O modelo proposto não se propõe a abranger todos os aspectos da gestão da 

informação corporativa, mas sim aqueles aspectos referentes às aplicações 

semânticas ao ecossistema informacional, primando por tratar os já referidos objetos 

de informação não estruturados, segmentando-os e agregando-lhes semântica, 

visando uma possível reagregação sob demanda, além de atualização constante. 

 

 

1.4 Benefícios Pretendidos pelo Modelo 

  

 Os pontos elencados a seguir constituem-se nos benefícios pretendidos pelo modelo: 

 

• Utilização e aproveitamento dos metadados de baixo e de alto níveis ocultos ou 

subutilizados nos objetos de informação; 

• Utilização das ferramentas de anotação disponíveis no mercado, muitas de licença 

livre, para o processo de enriquecimento semântico de objetos de informação; 

• Utilização de tecnologias gratuitas ou de licença livre, como os vocabulários 

semânticos, para interligação inteligente entre objetos de informação, atores e 

processos de negócios, visando a composição de objetos de informação dinâmicos; 

• Economia de tempo e recursos financeiros ao evitar a criação de novas e complexas 

ontologias de domínio, visto que tal processo é moroso e oneroso para o timing de 

negócios das organizações; 
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• Aproveitamento da infraestrutura tecnológica e computacional presente ou 

disponível na maioria das organizações comerciais, como Data Lakes, Data 

Warehouses, Data Ponds, Data Marts, bases de dados etc,; 

• Possibilidade de atualização, alteração e modificações frequentes nos vocabulários 

do modelo, visando a adaptação a contextos ou necessidades informacionais 

específicas. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

• Desenvolver um modelo conceitual de ecossistema semântico para os ativos 

informacionais corporativo, através de decomposição e enriquecimento semântico de 

objetos de informação não estruturados como os multimídia. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

• Propor um modelo conceitual com possibilidade de adaptação e aplicação a vários 

tipos de organizações comerciais, levando em conta seus aspectos e elementos em 

comum, no que se refere aos aspectos do ecossistema informacional; 

• Instituir parâmetros de requisitos e padrões de funcionamento do modelo para 

regulagem do ecossistema semântico proposto; 

• Fornecer o estado da arte das iniciativas, técnicas e processos contemporâneos de 

tratamento de objetos de informação, sobretudo os não estruturados, como os 

multimídia, em ambientes corporativos;  

• Contribuir para a expansão da Ciência da Informação no que se refere a aspectos 

transversais e fronteiriços entre esta e outras áreas como a Gestão de Conteúdo 

Corporativo (ECM), Ciência da Dados, Ciência da Computação, Administração. 
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1.6 Justificativa 

 

 A preocupação com a gestão da informação já vem sendo percebida há muitas 

décadas, remontando ao final do século XIX e atingindo considerável nível de maturidade a 

partir de meados do século XX (Saracevic, 1996) com auxílio de teorias, técnicas e 

metodologias provenientes de vários e diversificados domínios de conhecimento, como a 

Documentação, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Ciência da Computação e, mais 

recentemente, a Ciência de Dados. Tais domínios ofereceram – e continuam a oferecer – 

significativas contribuições, ainda que com enfoques divergentes entre si, no que se refere 

ao gerenciamento de dados e informações – ou objetos de informação – a serem utilizadas 

pela sociedade. 

  

 Tendo em conta o atual panorama da importância da informação – sobretudo dos 

dados – nos dias atuais, áreas de mediação entre as fontes de informação e os usuários têm 

ganhado grande visibilidade e sua importância tem aumentado significativamente. Ainda 

que a Ciência de Dados tenha tido ultimamente maior destaque neste sentido, a Ciência da 

Informação possui uma ampla trajetória de mediação, classificação e organização da 

informação e documentos. 

 

 Entretanto, nos últimos anos o trabalho com objetos de informação digitais tem tido 

cada vez mais destaque na área de Ciência da Informação, cujas escolas pelo mundo têm 

oferecido diversos cursos em nível de graduação e pós-graduação sobre esta temática. 

Ademais, conquanto ainda não seja um campo autônomo consolidado3, cursos de Ciência de 

Dados têm sido frequentemente oferecidos pelas escolas de Informação, sobretudo nos 

países anglo-saxões. O tratamento dos objetos digitais como mais um elemento da Ciência 

da Informação tem sido visto como uma grande oportunidade para a área, tal como 

constataram Agarwal e Dhar: 

To put things in historical perspective, one could reasonably assert that the 

Information Science discipline has the longest history of conducting 

research at the nexus of computing technology and data in business and 

society. (…) These endeavors entailed understanding what individuals and 

executives data needs are, designing structures to capture and manage data, 

 
3 Muitos pesquisadores divergem sobre a autonomia da Ciência de Dados, considerando-a como um ramo da 

Computação ou, ainda, da Estatística. Outros alegam que trata-se de uma nova técnica das práticas de 

mineração de dados tradicionais. Cf. AMARAL, 2016. 
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and conceptualizing interfaces that made the data accessible and usable. 

(AGARWAL, DHAR, 2014) 

 

 Segundo Mattmann (2013), Provost e Fawcett (2013) e Ribeiro (2014, 2014a), a 

capacidade de interpretação e inferência humana é considerada naturalmente limitada para 

interpretação do excessivo volume de informações digitais geradas na atualidade, motivo 

pelo qual a Ciência de Dados tem utilizado modelos matemáticos aplicados e softwares para 

interpretação de dados para extração de informações semanticamente relevantes ao usuário. 

Esta constatação sugere uma diferença conceitual entre a Ciência de Dados e a Ciência da 

Informação, cujos métodos, modelos e práticas dependem essencialmente da interpretação e 

inferência humana no entendimento e modelagem de domínios e criação de relações 

semânticas acessíveis ao usuário. Mesmo assim, as atividades de interpretação e 

classificação/categorização de informações ainda necessitam em grande medida de 

intervenção humana (cf. Batagelj et. al., 2006) para construção dos algoritmos, scripts, 

técnicas e metodologias que os sistemas e seus motores necessitam para representar e 

recuperar objetos de informação. Considerando, ademais, que muitos destes objetos são não 

estruturados, como imagens, vídeos e áudios, uma categorização automática ainda está em 

seus passos iniciais, cabendo esta atividade primordialmente ao ser humano. 

 

 Também outras disciplinas têm se ocupado dos fluxos informacionais, enfocando  

aspectos diversos, como os sistemas de informações, processamento de dados e metadados 

etc. Enquanto a Gestão Documental e a Gestão Arquivística de Documentos enfocam o 

ambiente informacional corporativo do ponto de vista da documentação tradicional e 

arquivística – enfocando pouco ou quase nada em dados estratégicos – a Gestão da 

Informação, por sua vez, frequentemente mantém seu foco em sistemas de informação. A 

Gestão do Conhecimento mantém seu enfoque nas pessoas, nos ambientes e nas dinâmicas 

de compartilhamento de informações – ou, como afirmam Nonaka e takeushi, “na conversão 

do conhecimento e na interação entre os conhecimentos tácito e explícito” (NONAKA e 

TAKEUCHI, 2008, p. 59). Por sua vez, a Arquitetura da Informação (AI) tem sido vista sob 

múltiplos aspectos, conforme salientaram Gilchrist e Mahon (2004). Mas a AI é por eles 

definida como “the fundamental organization of a system embodied in its components, their 

relationships to each other, and to the environment and principles guiding its design and 

evolution” (GILCHRIST, A.; MAHON, B. 2004, p. 7). Para Morville e Rosenfeld, a 
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Arquitetura da Informação, dentre outras coisas, refere-se ao design estrutural do ambiente 

de compartilhamento de informações (Morville e Rosenfeld, 2007).  

 

 Especialmente no que diz respeito à Ciência da Informação, para Souza, Almeida e 

Baracho (2013) esta deve ter um papel mais proativo no cumprimento de tarefas e atividades 

que requeiram a sua expertise. Segundo os autores, há um esvaziamento epistemológico e 

uma lacuna entre a Ciência da Informação e objetos que poderiam – ou deveriam – ser 

também de sua competência, como por exemplo sua participação em tratamento de dados e 

outros objetos digitais. Para os autores,  

Não é motivo de celeuma que, com tal definição, virtualmente quaisquer 

dos objetos de pesquisa acadêmica na atualidade envolvam algum 

componente ligado à ciência da informação. No entanto, é possível 

identificar um viés, ainda que amplo, em tais entrelinhas: a ciência da 

informação preocupa-se primariamente com processos de representação do 

conhecimento e de seus registros associados – a informação. (SOUZA, 

ALMEIDA E BARACHO, 2013) 

 

 A interpretação e representação de informações visando a construção de sentidos 

relevantes a usuários são temas capitais para a Ciência da Informação desde a sua instituição 

(Borko, 1968; Shera e Cleveland, 1977). Ainda segundo Souza, Almeida e Baracho, “a 

organização de imensas massas de dados necessita de novas e criativas soluções; nunca se 

precisou tanto de uma ciência da informação para orquestrar estes esforços” (SOUZA, 

ALMEIDA E BARACHO, 2013). 

 

 Uma vez apresentada a justificativa dos estudos da temática na área da Ciência da 

Informação, cumpre ressaltar a justificativa da escolha do ambiente corporativo ou 

empresarial para a pesquisa. O ambiente corporativo apresenta-se como um dos mais 

completos e complexos campos de circulação de informação na atualidade. Produtos, bens 

e serviços, além de decisões estratégicas, são atualmente executados com base em leitura e 

interpretação de variados objetos de informação; enquanto organizações dirigidas por dados 

(ODD), as empresas servem-se de grandes fluxos gerados interna ou externamente. Já em 

2001, em seu trabalho conhecido como Corporate Information Factory, Inmon, Imhoff e 

Sousa sustentavam que  

But with the decreasing cost of technology, the increasing speed, and new 

capacities, there are possibilities for the exploitation of technology in the 
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business equation as never before. At the heart of these possibilities is an 

evolving architecture that has become increasingly apparent, the corporate 

information factory. It has evolved from many systems and technologies 

now found in the world of corporate information processing. 

(…) 

The architecture and the flow of data that have been described are very 

similar to that of an actual factory. (INMON, IMHOFF E SOUSA, 2001, 

P. 9) 

  

 O ambiente corporativo também tem sido caracterizado como um ambiente de 

criação e inovação. Mais do que comércio e indústria, também muitas vezes são fábricas de 

conhecimento, inclusive científico. O conhecimento científico já há algum tempo não é 

somente praticado em universidades, mas também em muitas corporações empresariais. Tal 

qual o ambiente acadêmico e científico, empresas necessitam de objetos de informação 

diversos para criação de conhecimento, soluções e inovação. Também o ambiente 

corporativo constitui-se como uma expansão dos ambientes tradicionais em que a Ciência 

da Informação intervêm, com propostas teóricas e metodológicas. Estudos de informação 

em ambientes empresariais têm sido conduzidos já há algum tempo na Ciência da 

Informação: em 1995, T. Wilson, cientista da informação atuante na linha cognitivista, 

realizou estudos na área corporativa, destacando-se aqui seu trabalho intitulado “Information 

and business performance: a study of information systems and services in high-performing 

companies”. Também em 1995, e na mesma linha em relação às organizações e empresas 

inteligentes, Choo – cientista da informação de linha social construtivista – publicou 

“Information Management for the Intelligent Organization: Roles and Implications for the 

Information Professions” e, em 2008, um outro denominado “Information Culture and 

Information Use: An Exploratory Study of Three Organizations”. Em adição, Donald 

Marchand, reconhecido especialista na área de Gestão da Informação, em 2000 publicou um 

trabalho intitulado “Competing with Information: a Manager´s Guide to Create Business 

Value with Information Content” e, em 2001, publicou sua já clássica obra “Information 

Orientation: the Link to Business Performance”, cujo foco é a utilização da informação pelas 

empresas com base em métricas, embora não tenha chegado a desenvolver um modelo de 

arquitetura informacional própria. 

 Com uma abrangente obra intitulada Handbook of Information Science (2015), Stock 

e Stock justificam a legitimidade das empresas como foco de pesquisa na área de Ciência da 

Informação, reconhecendo-as como organizações de conhecimento: 
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On the level of enterprises, the streams of information and communication 

between employees as well as their environment are of extreme 

importance. Organizing both information technology and the usage thereof 

are tasks of information systems research and of information management. 

Organizing the in-company knowledge base as well as sharing and 

communication of information fall within in domain of knowledge 

management. Information Management, Information Systems Research 

and Knowledge Management together form the corporation information 

economy. (STOCK E STOCK, 2015, P. 14) 

 

   Outro aspecto digno de nota é o crescente volume de recursos de informação 

multimídia utilizados em ambientes corporativos. Grande parte dos objetos integrantes dos 

ativos informacionais de empresas refere-se a objetos de imagem, áudio e vídeo gerados ou 

capturados pelos processos de negócios, dentre outros fatores (Chaudhury, Mallik e Ghosh, 

2016). Como são objetos não estruturados, têm gerado desafios adicionais ao tratamento da 

informação, e iniciativas como modelos e propostas para aplicação e utilização de 

tecnologias semânticas visando a representação e recuperação de informações têm sido 

efetivadas em grande número nos últimos anos, sobretudo devido à pouca efetividade dos 

modelos tradicionais vigentes em Gestão de Conteúdo e Gestão da Informação. Ainda assim, 

tais iniciativas ainda estão apenas em estágio inicial (Eine, Jurisch e Quint, 2017). 

 

 Ademais, pesquisas e propostas na literatura especializada de áreas como Ciência da 

Informação, Gestão da Informação, Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), Ciência da 

Computação e Administração abordando estas temáticas têm tido grande crescimento nos 

últimos anos. Com isso, entende-se que os assuntos abordados nesta pesquisa possuem 

pertinência e relevância no escopo da Ciência da Informação, fator que justifica de maneira 

satisfatória o desenvolvimento de pesquisas relacionadas a estas temáticas. 

 

 

1.7 Estrutura da Tese 

 

 

 Na seção 2 serão apresentadas a metodologia e as estratégias de abordagem dos temas 

referentes à pesquisa, condição necessária para o estabelecimento do modelo proposto. 

 Na seção 3, serão apresentados os aspectos históricos e evolutivos, bem como o atual 

panorama vigente na Organização, Representação e Recuperação da Informação e do 

Conhecimento, disciplina ao qual estão inseridos a problemática e o contexto de pesquisa. 
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A apresentação se justifica pelo fato desta disciplina ser o braço da Ciência da Informação 

que trata precisamente dos fenômenos trabalhados nesta tese. 

 A seção 4 descreve e analisa outro ambiente também relacionado às temáticas de 

pesquisa: a informação em contexto corporativo, também tratada por disciplinas como 

Gestão da Informação e Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM). Além de aspectos 

históricos e evolutivos são também analisados fatores como infraestrutura, sistemas e demais 

componentes do ecossistema informacional das organizações, bem como o estado da arte 

das iniciativas e abordagens de tratamento da informação corporativa efetuadas no contexto 

dessas áreas. 

 A seção 5 trata precisamente do modelo proposto na tese, com declarações de seus 

requisitos funcionais, requisitos de infraestrutura, estabelecimento de regras e demais 

parâmetros que servirão de base para o modelo, como os processos de destilação e 

enriquecimento semântico dos objetos de informação estabelecidos como alvo. Também 

serão vistos os procedimentos operacionais do modelo com base em simulações de casos 

típicos do contexto corporativo. 

 Na seção 6, serão feitas as considerações finais à luz do desempenho percebido do 

modelo, dos problemas, dos pressupostos, das questões, bem como considerações referentes 

ao tratamento do tema nas áreas a que a pesquisa se insere. Por fim, serão feitas 

considerações referentes ao atingimento dos objetivos e apontamentos de tendências e 

pesquisas futuras.  

 

 

  



41 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Esta seção visa apresentar a metodologia, estratégias e abordagens consideradas 

nesta pesquisa para o tratamento do problema, proposta de soluções e atingimentos dos 

objetivos declarados. 

 

2.1 Enquadramento Metodológico da Pesquisa 

 

 Esta tese, ao pretender instituir um modelo conceitual de ecossistema semântico da 

informação em contexto corporativo, adota como metodologia o Design Science. O Design 

Science como metodologia é definido por Valverde, Toleman e Cater-Steel nestes termos: 

The design science approach has a history of providing useful results in the 

evaluation of constructs and models in information systems (Hevner, 

March, Park, & Ram, 2004). This is in line with Nunamaker and Chen 

(1990) who classify design science in Information Systems as applied 

research that applies knowledge to solve practical problems. March and 

Smith (1995) define design science as an attempt to create artifacts that 

serve human purposes, as opposed to natural and social sciences, which try 

to understand reality (Au, 2001). (VALVERDE, TOLEMAN E CATER-

STEEL, 2009, P. 211) 

 

 O Design Science é uma abordagem metodológica que começou a ser amplamente 

utilizada a partir dos anos 1970 na área de engenharia para a concepção de artefatos visando 

a melhoria de diversos tipos, sobretudo no que se refere a procedimentos, e logo passou a 

ser utilizado também em áreas como Matemática e Computação. Segundo Rodrigues (2018), 

a partir dos anos 1990 a área de sistemas de informação percebeu grande potencial nesta 

abordagem metodológica, principalmente sobre aspectos referentes aos estudos de 

informação. Wieringa (2009) também sustenta que o Design Science pode ser uma 

abordagem utilizada para resolver problemas práticos e também de problemas de 

conhecimento, e acrescenta: 

Following Simon [34], March & Smith [20, page 253] introduced design 

science as attempts to create things that serve human purposes. Later, 

Hevner et al. [13] provided a methodological context for design science in 

which (1) business needs motivate the development of validated artifacts 

that meet those needs, and in which (2) the development of justified 

theories about these artifacts produces knowledge that can be added to the 

shared knowledge base of design scientists. (WIERINGA, 2009, P. 8) 
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 Hevner et. al. (2004) elaboraram um guia para utilização da metodologia Design 

Science, com as seguintes orientações: 

• Orientação n. 1: Design como um artefato: 

▪ Design Science deve produzir um artefato viável na forma de uma construção, 

um modelo, um método ou uma instanciação. 

• Orientação n. 2: Relevância do problema: 

▪ O objetivo da metodologia Design Science é desenvolver soluções baseadas 

em tecnologia para importantes e relevantes problemas de negócios. 

• Orientação n. 3: Avaliação do Design: 

▪ A utilidade, qualidade e eficácia de um artefato de design devem ser 

rigorosamente demonstradas através de uma avaliação executada 

metodicamente. 

• Orientação n. 4: Contribuições de pesquisa: 

▪ A pesquisa eficaz em Design Science deve fornecer informações claras e 

contribuições verificáveis nas áreas do artefato de design, fundações de 

design e/ou metodologias de design. 

• Orientação n. 5: Rigor de pesquisa: 

▪ A pesquisa com método em Design Science baseia-se na aplicação de 

métodos rigorosos tanto na construção quanto na avaliação de o artefato de 

design. 

• Orientação n. 6: Design como processo de busca: 

▪ A busca de um artefato eficaz requer a utilização de meios para atingir os fins 

desejados enquanto satisfaz as leis do ambiente problemático. 

• Orientação n. 7: Comunicação da pesquisa: 

▪ A pesquisa com método em Design Science deve ser apresentada 

efetivamente tanto para públicos orientados à tecnologia quanto para públicos 

orientados à gestão. 

 O uso da metodologia do Design Science na Ciência da informação tem sido escasso, 

e Barbosa e Bax (2017) constatam que ela é praticamente desconhecida na área. Eles 

lembram que embora Vakkari tenha definido a Ciência da Informação como uma “Design 

Science”, devendo prover e orientar o acesso à informação, praticamente nenhum uso ou 

menção à metodologia Design Science tem sido feito na área e, ademais, constatam que seu 
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uso pode contribuir para um frutífero amadurecimento da Ciência da Informação. Isso 

também é corroborado por Rodrigues, ao afirmar que  

Apesar da afirmação de Vakkari, é perceptível a ausência de relações entre 

Design Science Research (DSR) e Ciência da Informação em qualquer 

busca simples que possa ser realizada em mecanismos de busca não-

especializados. A grande vocação teórica, latente na Ciência da 

Informação, parece ter afastado por algum tempo suas pesquisas de uma 

potencial aderência com a Design Science. (RODRIGUES, 2018, P. 119) 

  

 Tanto Barbosa e Bax (2017) quanto Rodrigues (2018) reconhecem grandes 

potencialidades do uso da metodologia Design Science na Ciência da Informação, sobretudo 

no que se refere ao seu uso no estabelecimento de modelos de gestão da informação, 

mediante a construção de artefatos inovadores a serem aplicados na solução de problemas 

do mundo real. Ainda de acordo com Rodrigues,  

O principal elo entre a Ciência da Informação e a DSR está nos Sistemas 

de Recuperação de Informação. Em um cenário de grande acesso e de 

fluxos contínuos de informação pela rede, é natural que tais sistemas 

desempenhem papel fundamental na sociedade. No Campo da Ciência da 

Informação, não é diferente. Desse modo, é natural que a relação bem 

estabelecida da DSR com estes sistemas seja explorada e aprofundada. 

(RODRIGUES, 2018, P. 119) 

 

 O uso da metodologia Design Science se aplica especialmente aos sistemas de 

informação e sistemas de recuperação da informação, onde o desenvolvimento de modelos, 

soluções e artefatos encontram um terreno propício e fértil. Neste sentido, considerando que 

a presente pesquisa propõe um modelo a ser aplicado a ecossistemas que englobam sistemas 

de informação, sendo ele mesmo um artefato com vistas a aplicações práticas e soluções de 

problemas do mundo real, a metodologia Design Science constitui-se na abordagem adotada 

para o desenvolvimento do modelo. Ademais, com a utilização da metodologia Design 

Science, esta pesquisa pode ser considerada uma pesquisa aplicada, “cujo objetivo é gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos” 

(MORESI, 2003, P. 8) 

 

2.2 Estratégias para Investigação do Problema 

 Para o levantamento do problema, a estratégia de pesquisa bibliográfica (Moresi, 

2010) de caráter qualitativo, foi efetivada na literatura de áreas como Ciência da Informação, 

Computação e Administração, dentre outras subáreas, visando os seguintes objetivos: 
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1) Compreensão do estado da arte do problema de pesquisa na literatura das referidas 

áreas; 

2) Levantamento de outras iniciativas e abordagens instituídas para o tratamento do 

problema de pesquisa; 

3) Compreensão da inserção das temáticas tratadas na tese nas linhas e subáreas da 

Ciência da Informação. 

 Em relação ao item 1, um levantamento bibliográfico foi realizado para a constatação 

do status do problema nas literaturas de áreas como Ciência da Informação, Computação e 

Administração, além de disciplinas como Gestão da Informação, Gestão de Conteúdo 

Corporativo (ECM) e Sistemas de informação. Esse levantamento visou mapear o estado do 

problema (seção 1.1) e das questões de pesquisa (seção 1.1.1) no contexto destas áreas, suas 

naturezas e necessidades requeridas ou apontadas para possíveis soluções. Em relação ao 

item 2, foi possível levantar as diversas iniciativas e abordagens para o tratamento dos 

problemas propostos na pesquisa, bem como perceber os resultados, recomendações, 

orientações e possíveis caminhos e direções de pesquisa e prática apontados na literatura. 

No que se refere ao item 3, um levantamento foi realizado de modo a situar a problemática 

de pesquisa no contexto da Ciência da Informação e suas respectivas subáreas, a saber, 

Organização, Representação e Recuperação da Informação e do Conhecimento. Além de 

situar-se no contexto da Ciência da Informação, outras áreas ou subáreas estão associadas 

diretamente, como a Gestão da Informação e a Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM). 

 

 O levantamento bibliográfico permitiu, assim, uma compreensão global dos temas e 

problemas propostos, possibilitando um aporte teórico e metodológico que embasou e 

sustentou os argumentos e linhas narrativas expostas durante a pesquisa. Cabe ressaltar, 

ainda, que grande parte do material levantado, algo como 80%, constitui-se de material 

estrangeiro, fontes muitas delas sem equivalentes na pesquisa nacional ou em língua 

portuguesa. Como estratégia de citação direta de textos, optou-se pela inserção dos trechos 

integralmente na língua original, de modo a dar mais fidedignidade ao embasamento dos 

argumentos. Esta estratégia de citação direta de textos em sua língua original é opcional, não 

sendo obrigatória uma tradução, de acordo com as normas ABNT ou órgãos equivalentes. 
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2.3 Estratégias para Concepção do Modelo 

 

 A estratégia adotada para a construção do modelo conceitual, a pesquisa-design, foi 

baseada nas recomendações da metodologia Design Science, que prevê como uma 

abordagem a construção de um modelo como um artefato visando a solução de problemas 

práticos e de conhecimento. De acordo com Santana (2015),   

A pesquisa-design, que é a aplicação desse paradigma (Design 

Science) em pesquisa, destina-se a resolver os problemas humanos e 

organizacionais estendendo suas capacidades criando artefatos 

inovadores. Artefatos de tecnologia da informação são amplamente 

definidos como construções (vocabulário e símbolos), modelos 

(abstrações e representações), métodos (algoritmos e práticas), e 

instanciações (implementações e os sistemas de protótipos).  

(SANTANA, 2015, P. 47) 

 

 Para o estabelecimento do modelo, etapas foram instituídas como parâmetro, tendo 

sido declaradas na seção correspondente. Um levantamento bibliográfico foi efetuado de 

modo a elucidar o conceito de modelo e seus diversos tipos, em especial o modelo conceitual, 

que é proposto nesta tese.  

 

 Ademais, para a construção do modelo foram primeiramente declarados todos os 

parâmetros e requisitos necessários ao seu funcionamento ou aplicação, sendo então 

expostos os processos e procedimentos adotados no modelo para tratamento do problema e 

do objeto de pesquisa. Por último, alguns casos ou cenários foram expostos de modo a 

ilustrar o modelo em operação. Desta forma, os seguintes passos foram definidos: 

1) Definição do conceito de modelo; 

2) Declaração dos requisitos de implantação; 

3) Declaração dos requisitos operacionais; 

4) Exposição de casos ou cenários de aplicação; 

5) Exposição da dinâmica operacional do modelo. 

 

 Além destes passos, uma síntese do modelo foi exposta de modo a consolidar tanto 

seus aspectos globais quanto seus aspectos mais específicos de operação. 
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2.4 Síntese Metodológica 

 

 Para sintetizar o enquadramento metodológico abordado, a seguinte tabela resume as 

relações entre os objetivos declarados da tese e as respectivas abordagens (quadro 1): 

Quadro 1: Relação dos objetivos com as abordagens metodológicas de pesquisa. 

Objetivos de Pesquisa Abordagem Metodológica 

Objetivo Geral: Desenvolver um modelo 
conceitual de ecossistema semântico para os 
ativos informacionais corporativo, através de 
decomposição e enriquecimento semântico de 
objetos de informação não estruturados como 
os multimídia. 

 

Design Science:  
Orientação 1:  Relevância do problema: 
Design Science deve produzir um artefato 
viável na forma de uma construção, um 
modelo, um método ou uma instanciação. 
Orientação 2:  Avaliação do Design: 
O objetivo da metodologia Design Science é 
desenvolver soluções baseadas em tecnologia 
para importantes e relevantes problemas de 
negócios. 

 

Objetivo Específico: Desenvolver um modelo 
conceitual com possibilidade de adaptação e 
aplicação a vários tipos de organizações 
comerciais, levando em conta seus aspectos e 
elementos em comum e a disponibilidade de 
vocabulários semânticos existentes 

 

Design Science:  
Orientação 3: A utilidade, qualidade e eficácia 
de um artefato de design devem ser 
rigorosamente demonstradas através de uma 
avaliação bem executada métodos. 
Orientação 5: Rigor de Pesquisa: 
A pesquisa com método em Design Science 
baseia-se na aplicação de métodos rigorosos 
tanto na construção quanto na avaliação de o 
artefato de design. 
Orientação n. 6: Design como processo de 
busca: 
A busca de um artefato eficaz requer a 
utilização de meios para atingir os fins 
desejados enquanto satisfaz as leis do 
ambiente problemático. 

 
Objetivo Específico: Instituir parâmetros de 
requisitos e padrões de funcionamento do 
modelo para regulagem do ecossistema 
semântico proposto 

 

Design Science:  
Orientação n. 3: Avaliação do Design: 
A utilidade, qualidade e eficácia de um artefato 
de design devem ser rigorosamente 
demonstradas através de uma avaliação bem 
executada métodos. 
Orientação n. 5: Rigor de pesquisa: 
A pesquisa com método em Design Science 
baseia-se na aplicação de métodos rigorosos 
tanto na construção quanto na avaliação de o 
artefato de design. 
Orientação n. 6: Design como processo de 
busca: 
A busca de um artefato eficaz requer a 
utilização de meios para atingir os fins 
desejados enquanto satisfaz as leis do 
ambiente problemático. 
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Objetivo Específico: Fornecer um estado da 
arte das iniciativas, técnicas e processos 
contemporâneos de tratamento de objetos de 
informação, sobretudo os não estruturados, 
como multimídia, em ambientes corporativos; 

 

Design Science:  
Orientação n. 4: Contribuições de pesquisa: 
A pesquisa eficaz em Design Science deve 
fornecer informações claras e contribuições 
verificáveis nas áreas do artefato de design, 
fundações de design e/ou metodologias de 
design. 

Objetivo Específico: Contribuir para a 
expansão da Ciência da Informação no que se 
refere a aspectos transversais e fronteiriços 
entre esta e outras áreas como a Gestão de 
Conteúdo Corporativo (ECM), Ciência da 
Dados, Ciência da Computação, 
Administração. 

 

Design Science:  
Orientação n. 4: Contribuições de pesquisa: 
A pesquisa eficaz em Design Science deve 
fornecer informações claras e contribuições 
verificáveis nas áreas do artefato de design, 
fundações de design e/ou metodologias de 
design. 
Orientação n. 7: Comunicação da pesquisa: 
A pesquisa com método em Design Science 
deve ser apresentada efetivamente tanto para 
públicos orientados à tecnologia quanto para 
públicos orientados à gestão. 

Fonte: O autor. 

 

 Esta seção pretendeu expor as abordagens metodológicas adotadas nesta tese, 

explicitando cada etapa do processo de pesquisa a um método utilizado. Também buscou 

relacionar os objetivos de pesquisa com os parâmetros metodológicos da abordagem 

adotada, relacionando cada objetivo com as orientações recomendadas pela metodologia.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A proposição do modelo desta pesquisa está inserida em contextos cujas temáticas 

deverão ser abordadas, de modo a fornecer um quadro geral e situacional. A seção a seguir 

trata da Organização, Representação e Recuperação da Informação e do Conhecimento, eixo 

da Ciência da Informação no qual se inserem os assuntos abordados nesta pesquisa. Nesta 

seção, foram analisados os conceitos subjacentes a estes termos, bem como procurou-se 

estabelecer um estado da arte, considerando o processo histórico do desenvolvimento, das 

perspectivas e das aplicações de cada um destes aspectos. Desde as primeiras teorias sobre 

a organização do conhecimento, até as atuais ferramentas, práticas, metodologias e 

tecnologias de controle e tratamento de objetos de informação, aqui são fornecidos 

entendimentos que possibilitaram a contextualização e o desenvolvimento do modelo. 

 

 A outra seção constante do marco teórico refere-se aos assuntos relacionados ao 

mundo da informação corporativa ou empresarial, isto é, a Informação no Contexto 

Corporativo. Nesta seção foram abordados os conceitos, aspectos, visões e perspectivas das 

práticas de gestão do conteúdo corporativo, ou ECM, considerando elementos como o 

ecossistema informacional nas organizações, os sistemas de informações, as tecnologias de 

infraestrutura e armazenamento, bem como questões referentes aos objetos de informação, 

a proliferação de objetos multimídia no entorno corporativo e também os metadados. 

Finalizando os tópicos considerados no marco teórico, foram discutidos os assuntos 

pertinentes às tecnologias e metodologias semânticas, como os vocabulários semânticos, as 

ontologias, os métodos e padrões de processamentos de objetos multimídia e os modelos e 

ferramentas disponíveis para aplicação aos objetos de informação.  

 

 As duas seções, assim, visam dar um arcabouço teórico a título de esclarecimento, 

justificativa e referência tanto para as questões tratadas nesta pesquisa quanto para o modelo 

proposto.  
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3.1 Organização, Representação e Recuperação da Informação 

 

 Para os propósitos deste estudo, percebeu-se como tarefa necessária a consolidação 

de entendimentos referentes à organização, representação e recuperação da informação como 

marco teórico inicial. Desta forma, uma breve introdução sobre o desenvolvimento destas 

práticas será feita nesta seção, uma vez que são a base dos temas propostos na pesquisa.  

 

 A organização, representação e recuperação da informação colocam-se como 

diferentes aspectos de um mesmo processo e, ainda que cada um deles tenha seu próprio 

desenvolvimento, tal desenvolvimento sempre foi condicionado pelos outros aspectos, numa 

simbiose evolucionária que moldou e continua moldando a trajetória destas práticas. 

Ademais, organizar, representar e recuperar a informação tem sido – e ainda é – organizar, 

representar e recuperar seus respectivos suportes, como documentos e, mais recentemente, 

também dados. Consequentemente, mesmo que se trate de três faces de um mesmo processo, 

tais aspectos serão apresentados, a seguir, concomitantemente, isto é, apresentados 

simultaneamente conforme a fluência do desenvolvimento histórico, teórico e prático destes 

conceitos. 

 

 Desde o início da civilização, o ser humano representa suas ideias, discursos e 

conhecimento para transmissão a seu grupo. Esta representação constitui-se em um de 

muitos aspectos que se convencionou como “cultura”. A cultura permite o acúmulo e a 

transmissão do conhecimento e das experiências, sendo isso possível através da linguagem, 

canal no qual a cultura se expressa. A cultura, ademais, baseia-se também no reconhecimento 

de padrões: se um padrão é reconhecido, ele representa algo; e se ele representa algo, ele 

também pode ser representado. Neste sentido, para representar aspectos percebidos e mesmo 

experiências, o ser humano instituiu sons para representar uma fala discursiva organizada, 

de modo a descrever coisas e objetos: a linguagem. De acordo com Nowak e Komarova, 

Language allowed our ancestors to share ideas and experiences, and to 

solve problems in parallel. The adaptive significance of human language 

is obvious. It pays to talk. Cooperation in hunting, making plans, 

coordinating activities, task sharing, social bonding, manipulation and 

deception all benefit from an increase in expressive power. Natural 

selection (we use it to include sexual selection) can certainly see the 

consequences of communication. (NOWAK E KOMAROVA, 2001, p. 

288) 
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A linguagem é um dos aspectos da cultura mais significativos, pois permitiu aos 

indivíduos transmitirem e compartilharem também experiências entre si. Com maior ou 

menor grau de elaboração, as linguagens vocalizadas permitiam a comunicação desde coisas 

e objetos até conceitos e ideias mais abstratos. Entretanto, ainda que a linguagem vocalizada 

– ou linguagem oral – fosse uma conquista cultural significativa, ela não conseguia 

transcender o espaço e o tempo. Isso quer dizer que a palavra dita só pode ser ouvida no 

momento e no local de sua execução, permanecendo presa ao tempo e ao espaço, ou 

perdendo-se nesses. Também a linguagem oral permite a expressão de cantos e gritos que 

podem comunicar uma série de conhecimentos, além de permitir a recitação de sons e cantos 

de cunho litúrgico, mítico, dentre outros propósitos, que apresentam funções mnemônicas 

àquele que a profere. Dito de outra forma, a linguagem oral funciona também como 

instrumento de memória. Recitações e música são, desde há muito, utilizados em liturgias 

ou cantos para perpetuar e facilitar a gravação e a memorização de contos, façanhas, lendas, 

histórias etc. 

 

Embora a linguagem oral tenha sido uma conquista cultural significativa para a 

transmissão do conhecimento, essa limitação na cultura foi transcendida com o advento da 

escrita. A escrita foi uma tecnologia paradigmática que permitiu, a partir de então, que o 

discurso, a informação e o conhecimento humano transcendessem o espaço e o tempo. Pela 

primeira vez algo dito poderia ficar registrado para “leitura”, isto é, para interpretação 

posterior ao momento em que foi produzido. A linguagem oral e a escrita, para servirem 

como veículos, instrumentos e tecnologias de cultura, precisavam ser também padronizadas. 

Regras gramaticais, vocábulos, sintaxes e objetificações conceituais foram desenvolvendo-

se, ao longo do tempo, de modo a aprimorar não somente a linguagem oral, mas também a 

escrita, instrumento de reflexo desta. Como atesta Marcondes, 

A linguagem é uma característica humana que é pré-requisito para a 

evolução da cultura como nós a entendemos, uma cultura crescentemente 

acumulativa. Uma linguagem cada vez mais sofisticada no sentido de ser 

capaz de expressar pensamento simbólico, ou seja, capaz de contar, 

descrever, re-apresentar, socializar situações na ausência delas, 

argumentar, convencer, se torna um forte mecanismo de cooperação e 

articulação social e garante à espécie humana um diferencial evolutivo 

decisivo. Num momento histórico mais recente, há cerca de 5.000 anos 

A.C., no contexto já de sociedades humanas bastante complexas, a 

linguagem falada é externalizada, fixada, tem superada sua fragilidade e 

perenidade como mecanismo de comunicação intersubjetivo, 
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materializada através de artefatos na escrita e, dessa, no documento. 

(MARCONDES, 2010, P. 8) 

 

A escrita, expressão material da linguagem, tem sido tradicionalmente incorporada a 

suportes que têm mudado ao longo do tempo. Desde as tábuas de argila na Suméria e 

Mesopotâmia, no 5º milênio AC, passando pelos papiros egípcios e códices na Idade Média, 

a informação tem sido registrada nos mais diversos suportes. Tais suportes, artefatos 

produzidos pela cultura, constituíram-se no que hoje se conhece como “documentos” 

(Marcondes, 2010). A palavra “documento” provém do latim docere, que significa “ensinar” 

e, de acordo com Dodebei (2010), o documento possui intrinsecamente aspectos como 

materialidade e reprodutibilidade. Pode-se perceber, desta forma, que o documento é um 

instrumento de ensino, algo que transmite e compartilha informação para construção de 

conhecimento. Para Henrichs, 

Knowledge in the objectivized sense, i. e. (1) represented (and thus fixed) 

knowledge and (2) systematized (in some way contextualized) knowledge, 

which is thus formally (via the semiotic system being used and its material 

manifestation) and logically (structurally and contentually) accessible and 

hence publicly available. (HENRICHS, 1978, P. 161) 

 

Ao longo do tempo, o processo de desenvolvimento cultural – através da linguagem, 

da escrita e do documento – agrega os seres humanos no compartilhamento de visões de 

mundo, de experiências e de práticas carregadas de conhecimento acumulado. A cultura 

utiliza-se de tais aspectos de modo a permitir que a própria civilização possa atuar no mundo. 

Cada nova experiência registrada é inserida no estoque de conhecimento coletivo, de 

maneira a permitir a utilização por novos indivíduos. Esse constante movimento pode ser 

sintetizado da seguinte forma, conforme exposto na Figura 1: 

Figura 1: Esquema do processo de acúmulo de conhecimento. 

 

 

 

Fonte: O autor. 

Experiência 
do fenômeno 

Entendimento Registro Estoque Uso 



52 

 

  De acordo com a figura 1, pode-se perceber que o processo cultural de 

experiência do homem frente aos fenômenos consiste nas seguintes fases:  

1) Experiência do fenômeno: é o confronto com o fenômeno, fato ou evento, incluindo 

reações e emoções; 

2) Entendimento: refere-se às perguntas e questionamentos acerca do fenômeno, seu 

entendimento e demais processos decorrentes, como montagem de visão, 

categorização, formulação de atitudes e decisões; 

3) Registro: consiste na representação externalizada do fenômeno em si e do 

conhecimento formulado – descritivo ou analítico – do fenômeno; 

4) Estoque: consiste na reunião ou armazenamento dos registros do conhecimento. 

5) Uso: compartilhamento e aplicação dos registros do conhecimento. 

 

O processo sintetiza o ciclo do conhecimento baseado no entendimento do mundo e 

na necessidade de transmissão e compartilhamento deste entendimento através de artefatos 

ou documentos. Para que este ciclo opere de forma sistemática, iniciativas foram adotadas 

no que diz respeito à organização, representação e recuperação do conhecimento e da 

informação. 

 

 

3.1.1 Abordagens Conceituais 

 

 Os conceitos de organização, representação e recuperação da informação e do 

conhecimento, conformam os alicerces, em última instância, dos temas abordados nesta 

pesquisa. Tais conceitos, no entanto, são amplamente inter-relacionados e muitas vezes 

confundem-se e misturam-se em vários momentos. Ainda que cada um tenha suas 

particularidades, estas podem estar muitas vezes associadas aos três conceitos. Por este 

motivo, algumas breves considerações sobre estes aspectos serão expostas a seguir, de modo 

a condensar os entendimentos para os propósitos desta pesquisa. Particularmente na 

literatura da área de Ciência da Informação brasileira, termos como organização e 

representação frequentemente são utilizados como sinônimos. Para alguns autores, para 

representar é preciso primeiro organizar; contudo, outros autores como Campos (2004, p. 

24) e Chu (2010, p. 14) sustentam que para organizar é necessário, antes de tudo, representar. 
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Em muitos casos, a representação é vista como a própria organização do conhecimento e, 

consequentemente, da informação. Conforme apontado por Lara 

A literatura brasileira usa simultaneamente os termos “Organização da 

Informação” e “Organização do Conhecimento”: ora esses termos 

aparecem associados, ora são utilizados para falar de coisas distintas. 

Também é frequente a utilização do termo Representação, muitas vezes 

com um sentido próximo ou sinônimo de Organização da Informação. 

(LARA, 2011, P. 94) 

Também na literatura estrangeira é comum a associação dos termos como sinônimos. 

Em sua obra Handbook of Information Science (2015), na seção pertinente à história da 

representação do conhecimento” (p. 503), Stock e Stock estabelecem que “the most 

important theoretical groundwork for knowledge representation has been developed by 

Aristotle” (STOCK e STOCK, 2015, P. 504). Na descrição dos fatos, porém, fica claro que 

o trabalho de Aristóteles refere-se ao processo intelectual e filosófico de organização ou 

categorização de conhecimento abstrato sobre os seres e as coisas4. Outros processos 

históricos posteriores que evidenciam uma organização do conhecimento são também 

descritos, como o processo de organização de Llull (1232-1316 DC) e Camillo Delminio 

(1480-1544 DC); O fato de processos de organização refletirem processos de representação 

do conhecimento é sintomático de que a associação de ambos os termos como sinônimos 

pode ser encontrada não somente na literatura da Ciência da Informação nacional, mas 

também internacional. De acordo com o exposto, se tratará aqui de considerar a organização 

e a representação como o mesmo processo. Por outro lado, convém também tecer algumas 

considerações sobre organização e representação do conhecimento e organização e 

representação da informação. 

 

Tal como ocorre entre os conceitos de organização e representação, a organização 

do conhecimento da mesma forma é muitas vezes referida como organização da informação 

(cf. Lara, 2011, p. 94; Kobashi e Francelin, 2011, p. 2). Entretanto, assinalar distinções entre 

conhecimento e informação também se mostra como um exercício necessário para um 

melhor recorte dos conceitos envolvidos. Numa acepção mais simplificada, pode-se entender 

conhecimento como o conjunto intelectual e cultural do homem, enquanto informação pode 

ser entendida como a manifestação objetiva e material do conhecimento. Ainda que haja 

 
4 O processo filosófico de organização dos seres e coisas é conhecido como Ontologia. 
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diversas discordâncias e controvérsias epistemológicas que o termo informação suscita, 

sobretudo no âmbito da Ciência da Informação, para os objetivos aqui propostos estes 

conceitos – conhecimento e informação – terão como base a perspectiva de Brookes (1980), 

ao fazer paralelo com os três mundos de Popper: 

My own intuitions resonate with Popper’s words. What information 

science needs at its roots, it seems to me, is an objective rather than a 

subjective theory of knowledge. Any line of thought which claims to be 

scientific should be dealing with objectivities rather than with 

subjectivities, though these are terms I need to clarify. (…) So here is 

Popper’s ontological scheme: World 1 is the physical world, the cosmos in 

which Earth, vital though it is to us, is but an insignificant speck in the 

immensity of the universe of radiation and matter. World 2 is the world of 

subjective human knowledge or ‘mental states’. World 3 is the world of 

objective knowledge, the products of the human mind as recorded in 

languages, the arts, the sciences, the technologies - in all the artefacts 

humans have stored or scattered around the Earth. (BROOKES, 1980, P. 

127) 

Sob esta perspectiva, uma clara distinção pode ser feita no entendimento de tais 

conceitos, sobretudo em relação aos mundos 2 e 3 de Popper. Ao considerar-se o mundo 2 

como conhecimento subjetivo humano ou estados mentais, evidencia-se, assim, um aspecto 

mais tácito, imaterial e abstrato da ideia de conhecimento. Da maneira análoga, o mundo 3 

diz respeito ao conhecimento objetivo, aqueles registrados nos artefatos, ou seja, ao 

conhecimento explícito, material e concreto. Segundo Brookes (1980), mesmo que tais 

artefatos existam objetiva e fisicamente – podendo-se assim ser associados ao mundo físico 

1 de Popper – o aspecto subjetivista ou cognitivo é necessário para interpretá-los. De 

qualquer forma, Popper deixa claro que o mundo 3 é subjacente aos artefatos físicos do 

conhecimento humano. Isso também é entendido por Eccles, ao sustentar que “the world 3 

is essentially a world of storage” (ECCLES, 1974, P. 352) e também por Magee: “World 3, 

then, is the world of ideas, art, science, language, ethics, institutions - the whole cultural 

heritage, in short - insofar as this is encoded and preserved in such World 1 objects as 

brains, books, machines, films, computers, pictures, and records of every kind” (MAGEE, 

1973, P. 56). Seja pela ótica cognitivista ou fisicalista, pode-se entender que é no mundo 3 

que a informatividade ou expressão material – objetiva ou subjetiva – do conhecimento 

ocorre, na forma de informação potencial. Sob tais definições, se entenderá aqui que o 

conhecimento refere-se a aspectos abstratos, como ideias e pensamentos, e informação 

refere-se aos aspectos materiais, como artefatos e documentos. 
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Assumindo que a organização e representação do conhecimento podem ser 

entendidas como o mesmo processo, pode-se percebê-la sob duas perspectivas: uma abstrata 

e outra prática. Estas perspectivas são assinaladas tanto por Stock e Stock (2015) quanto por 

Hjørland (2008). Para Stock e Stock, “we thus have to pursue two branches in our short 

history of knowledge representation: one dealing with the theoretical endeavors of 

structuring knowledge; the other with the practical task of making knowledge accessible, via 

a systematic arrangement of documents in libraries or via corresponding catalogs” (STOCK 

e STOCK, 2015, P. 504). Também para Hjørland, 

In the narrow meaning Knowledge Organization (KO) is about activities 

such as document description, indexing and classification performed in 

libraries, bibliographical databases, archives and other kinds of “memory 

institutions (…) In the broader meaning KO is about the social division of 

mental labor, i.e. the organization of universities and other institutions for 

research and higher education, the structure of disciplines and professions, 

the social organization of media, the production and dissemination of 

“knowledge” etc. (HJØRLAND, 2008, P. 86) 

 

Por tais afirmações, pode-se contatar que no sentido abstrato, organizar e representar 

refere-se a pensar e interpretar discursos ou saberes e reconhecer suas naturezas e 

propriedades, organizando-os, categorizando-os e classificando-os sistematicamente. Tal 

exercício permite, então, o mapeamento e a estruturação intelectual e cognitiva do estado 

atual de determinado conhecimento, possibilitando a formação de teias associativas e 

hierárquicas de conceitos e relações, com possibilidade de atualizações futuras. Em seu 

sentido prático, a ideia de organização e representação do conhecimento pode ser entendida 

como uma tarefa para auxiliar a organização e representação da informação, uma vez que 

aplica-se a uma atividade de organização dos artefatos ou suportes do conhecimento5, ou 

seja, a informação sobre o conhecimento. 

 

Um outro aspecto relevante no que diz respeito à organização e representação do 

conhecimento e da informação é levantado por Stock e Stock (2015), ao afirmar que, seja 

conhecimento abstrato ou artefatos, o que se faz, em última instância, é organização e 

representação de conceitos: “knowledge is organized via concepts” (STOCK e STOCK, 

2015, P. 524), De modo a sustentar sua afirmação, ele cita Kiel e Rost (2002), ao estabelecer 

que “the fundamental unit, wich ... is organized, are concepts and relations between them. 

 
5 “Artefatos ou suportes do conhecimento” neste sentido são entendidos também como documentos.  
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Here, organization is far more than simply an order of the concepts found in or ascribed to 

the documents” (KIEL e ROST, 2002, p. 36 apud STOCK e STOCK, 2015, P. 524). 

 

Desta forma, é possível inferir que, seja conhecimento ou informação, o processo de 

organização e representação trata de conceitos, suas manifestações – físicas ou abstratas – e 

suas relações, configurando a importância do caráter semântico do processo. Também para 

Dahlberg (2013), “Concepts are therefore knowledge units and form the elements of systems 

of knowledge” (Dahlberg, 2013, p. 86). Dahlberg lembra que a organização e representação 

do conhecimento necessita basicamente de dois pré-requisitos: 1) conceitos e; 2) elementos 

estruturais. Para a autora, conceitos referem-se às características determinantes do conteúdo 

do conhecimento. Por sua vez, elementos estruturantes são os aspectos formais de 

categorização e classificação do conhecimento. 

 

A importância do conceito para a organização e representação do conhecimento 

também é compartilhada por Café e Brascher (2011) ao afirmarem que 

A Organização do Conhecimento (OC), como campo de estudo, está 

fundamentada essencialmente em análises de cunho semântico. Relações 

semânticas são estabelecidas por meio da análise das características ou 

propriedades dos conceitos, as quais permitem identificar diferenças e 

semelhanças que evidenciam determinados tipos de relacionamentos” 

(CAFÉ e BRASCHER, 2011, P. 25-26) 

Campos (2004) também expõe algumas definições de representação do 

conhecimento, onde também o aspecto semântico fica evidente: 

Uma representação de conhecimento é um mecanismo usado para se 

raciocinar sobre o mundo, em vez de agir diretamente sobre ele. Neste 

sentido, ela é, fundamentalmente, um substituto para aquilo que representa. 

Este papel conduz, naturalmente, a dois importantes aspectos. O primeiro 

diz respeito à sua identidade projetada. Deve haver alguma forma de 

correspondência especificada entre o substituto e seu referente planejado 

no mundo. Esta correspondência é a semântica da representação. O 

segundo é a fidelidade. Fidelidade perfeita é, em geral, impossível, tanto 

na prática quanto em princípio. A única representação completamente 

precisa de um objeto é o objeto em si. Qualquer outra representação é 

imprecisa e, inevitavelmente, contém simplificações. (CAMPOS, 2004, P. 

24) 

Sob este prisma exposto por Campos, a organização e representação do 

conhecimento pressupõe interpretações, isto é, a inferência e extração de conceitos e de 
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relações semânticas que sejam o mais aproximado possível de sua descrição ou 

caracterização. Ambos os aspectos – semântica e fidelidade – são atividades de interpretação 

e redução/simplificação sobre o conteúdo do objeto do conhecimento.  

  

Pelo exposto, fica nítido que o processo de organização e representação do 

conhecimento e da informação requer num primeiro momento algumas considerações e 

iniciativas de cunho teórico ou conceitual, tais como: 

• Estabelecimento ou reconhecimento de conceitos; 

• Estabelecimento ou reconhecimento de instâncias;  

• Estabelecimento ou reconhecimento de características das instâncias; 

• Estabelecimento ou reconhecimento de relações entre conceitos, instâncias 

e características. 

Tais considerações e iniciativas vem sendo praticadas há muitos séculos e tornaram-

se um pré-requisito para a organização e representação do conhecimento e da informação, 

servindo de grelha abstrata no processo de compreensão do mundo. Estas iniciativas, 

ademais, vêm se aperfeiçoando ao longo do tempo, como será visto a seguir, incorporando 

elementos também práticos e metodológicos. 

 

3.1.2 A Representação e Organização do Conhecimento 

 

Os esforços de organização e representação do conhecimento e da informação 

ocorreram paralelamente, tanto por iniciativas teóricas quanto práticas. No sentido teórico, 

ocorre na antiguidade clássica, isto é, na Grécia Antiga, tarefa efetivada por Aristóteles (384-

322 AC). Aristóteles categorizou as coisas existentes e o conhecimento filosófico do mundo 

de então em tratados como Metafísica e Categorias, este último como parte integrante do 

Organon (Aristóteles, 2016). Em seu sistema, as coisas ou entes existentes podem ser 

reconhecidas por padrões, isto é, divisões e categorias compostas pelos seguintes elementos: 

1. Substância 

2. Qualidade 

3. Quantidade 

4. Relação 
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5. Tempo  

6. Lugar 

7. Estado 

8. Hábito 

9. Ação 

10. Paixão 

 

No sistema de Aristóteles, as qualidades acima elencadas forneciam todos os 

aspectos perceptíveis e necessários ao reconhecimento entes ou coisas, com todas as suas 

possíveis características intrínsecas. Com estas características, qualquer coisa, ente ou 

fenômeno poderia ser reconhecido(a) por uma mente senciente. O sistema aristotélico foi o 

primeiro a estabelecer sistematicamente grelhas de interpretação da realidade, categorizando 

os conceitos e as coisas referentes a estes conceitos. O impacto de seu processo de 

categorização perdurou por séculos, influenciando gerações de filósofos e pensadores. Seu 

processo de categorização do conhecimento foi retomado no terceiro século da presente era 

por Porfírio (234-301 DC), em seu ensaio Isagoge, ou “Introdução às categorias de 

Aristóteles”, tratado cujas deliberações estabelecem as bases de um processo de estruturação 

hierárquica das coisas, partindo do mais geral para o mais particular:  

A importância da Isagoge, independentemente da sua condição de estatuto 

introdutório à teoria aristotélica, é resumida pelo seu tradutor pelos 

seguintes pontos: a) codificação da doutrina dos predicáveis; b) inequívoca 

posição em relação aos universais, c) remetimento aos nexos ontológicos 

e henológicos, d) construção da árvore lógica. (XAVIER, 2008, P. 60) 

 O sistema aristotélico de pensamento predominou até o final da Idade Média, quando 

surgem diferentes sistemas de classificação e organização do conhecimento. Sales chama a 

atenção para este hiato temporal, destacando que “esse panorama histórico, que 

estranhamente salta da antiguidade clássica diretamente para o Século XV, com 

informações a respeito da classificação dos saberes definida durante o período Medieval” 

(SALES, 2012, P. 33). Segundo Burke (2003), no início da era moderna6, distinções entre 

conhecimento teórico e prático, bem como de filósofos e empíricos e, também, entre ciência 

e arte, se tornam vigentes. Para o autor, “a distinção entre alto e baixo conhecimento 

(scientia superior et inferior) feita pelo dominicano Giovanni Maria Tolosani na década de 

 
6 A Era Moderna é geralmente definida como tendo início no período das grandes navegações, na última década 

do século XV. 
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1540 serve para lembrar a importância da hierarquia na organização intelectual do 

conhecimento no período” (BURKE, 2003, P. 80). Também de acordo com o autor 

distinções entre conhecimento liberal e conhecimento útil datam desta época: o 

conhecimento liberal era o conhecimento dos gregos e latinos, isto é, o conhecimento da 

antiguidade clássica, de status mais elevado. Por sua vez, o conhecimento útil era o 

conhecimento da classe comercial, como mercadores e artesãos, conhecimento esse de status 

inferior. 

  

 Outra forma de organização do conhecimento no início da Idade Moderna se deu 

durante a reforma curricular das universidades europeias, a partir da segunda metade do 

século XV. Burke, em sua obra sobre o assunto destaca que 

O primeiro grau era o bacharelado, e as artes em que o estudante se tornava 

bacharel eram as sete “artes liberais”, divididas em duas partes, o trivium, 

mais elementar, que lidava com a linguagem (gramática, lógica e retórica), 

e o quadrivium, mais avançado, que lidava com os números (aritmética, 

geometria, astronomia e música). Na prática, havia também lugar para as 

“três filosofias”, ética, metafísica e o que era conhecido como “filosofia 

natural”, o último dos temas sendo estudado com especial referência à 

Física de Aristóteles e a seu tratado Da alma. (BURKE, 2003, P. 87) 

 Os eventos históricos da Idade Moderna, como Revolução Científica7, o 

Mercantilismo8 e o Iluminismo9 provocaram profundas mudanças e reestruturações 

referentes ao entendimento do mundo e, consequentemente, nos currículos das instituições 

de saber de então. Particularmente durante o Mercantilismo, as navegações de cunho 

exploratório e científico trouxeram uma ampla gama de conhecimento acerca do mundo, 

sobretudo no âmbito da zoologia e da botânica; amostras de plantas e animais colhidas pelos 

cientistas-exploradores e trazidas eram levadas por navios às metrópoles europeias, para 

depois serem estudadas em universidades e instituições científicas, como a Royal Society. 

O volume das amostras era tal que, pela primeira vez, práticas de classificação de espécies 

– tanto animal quanto vegetal – tiveram que ser realizadas, surgindo, assim, a taxonomia. 

Durante este período novas disciplinas emergem: Além da botânica e da zoologia, surgem 

disciplinas relacionadas ao estudo dos mares e das terras10, como a cartografia e dos 

 
7 A partir do século XVI. 
8 Século XVII e XVIII. 
9 Século XVIII. 
10 A Cartografia é referida como a ciência dos mares e das terras. 
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movimentos da terra11, como a sismologia. Também após a revolução cientifica disciplinas 

como a Astrologia começa a ter semelhanças com a atual Astronomia e a Alquimia passa a 

transformar-se, gradualmente, na atual Química. Todas estas novas disciplinas impactaram 

na reorganização do conhecimento adquirido do mundo, bem como na reorganização dos 

saberes.  

 

 Com a Revolução Industrial, tendo início em meados do século XVIII e atingindo 

seu auge no século XIX, as populações deslocam-se dos campos para os grandes centros 

urbanos, núcleo das instituições industriais, para ganharem sustento nas fábricas. Esta 

aglomeração ocasiona superpopulação nas metrópoles e gera tensões diversas. Aumento da 

criminalidade e problemas de saúde pública. Esta época também marca o auge do processo 

de imperialismo europeu, quando muitos povos e diferentes civilizações passam a ser 

controlados pelas grandes potências europeias. Neste panorama, ciências como a Biologia e 

a Medicina aprimoram-se para dar conta dos problemas típicos da saúde pública urbana, a 

Sociologia para o estudo dos comportamentos, movimentos migratórios e tensões sociais e 

a Antropologia para o estudo de povos colonizados, de modo a melhor compreendê-los. 

 

 No final do século XIX e início do século XX, as ciências e a filosofia consistiam 

nos “saberes” oficiais e sua organização e classificação as colocavam em seus respectivos 

campos de atuação. Com isso, houve uma ampla expansão da categorização do 

conhecimento em comparação com períodos históricos anteriores e esta expansão foi 

acompanhada de registros que começaram a se avolumar desde a Revolução Científica. Ao 

longo deste tempo, milhões de livros, ensaios, artigos e outros documentos evidenciaram o 

franco desenvolvimento do conhecimento e dos saberes. Este espelhamento nos documentos, 

assim como o crescente volume destes últimos, começa então a dar os primeiros problemas, 

sendo necessário novas formas de tratamento de tais materiais para sua organização, 

representação e recuperação.  

 

 

 

 

 
11 O terremoto que assolou Portugal e destruiu Lisboa, em 1755, provocou um fenômeno de estudos na Europa 

das causas de desastres naturais, sobretudo os movimentos da terra, dando início à sismologia. 
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3.1.3 A Organização, Representação e Recuperação da Informação  

 

 Considerando que a representação e organização do conhecimento refere-se ao 

sentido teórico, no que tange ao sentido prático a representação e organização da informação 

tem igualmente uma longa história, assim como a recuperação da informação, conceito que 

confunde-se com o anterior. Ao entender-se a representação e organização da informação 

como aplicada aos registros de informação, o conceito de recuperação da informação, da 

mesma forma, surge como seu complemento ou fim último. Desta forma, não é possível 

retratar separadamente o processo de representação e organização da informação do processo 

de recuperação. Autores como Chu (2010) defendem o termo “representação e recuperação 

da informação”12, tratando ambos os conceitos como componentes de um mesmo processo. 

Isso é compreensível uma vez que a representação está relacionada diretamente com a forma 

com que a informação será recuperada. Assim, a história da organização e representação da 

informação é a própria história da recuperação da informação. 

 

Desde o início da civilização a escrita e os registros acompanham e atestam o 

desenvolvimento dos saberes, não só como testemunhas, mas também como instrumentos 

de transmissão e compartilhamento do conhecimento. Os registros mais antigos têm sido 

atribuídos às tábuas de argila na Suméria, bem como no Egito, onde os rolos de papiro foram 

utilizados como suporte. De acordo com Stock e Stock (2015), nos materiais destas regiões 

foram localizados os primeiros artefatos que fazem referência a outros artefatos, isto é, o 

primeiro catálogo ou índice de que se tem notícia. Para os autores, “our story begins with 

the catalogs found in the libraries of Mesopotamia and Egypt” (STOCK e STOCK, 2015, P. 

503). Além das regiões da Mesopotâmia e Egito, outras localidades como Nínive, Biblos, 

dentre outras, concentraram registros ou conjuntos de documentos que geralmente são 

referidos como bibliotecas (Stock e Stock, 2015; Baeza-Yates e Ribeiro-Neto, 2011). De 

acordo com Baeza-Yates e Ribeiro-Neto, “Since then, libraries have expanded and 

flourished. (…) For centuries indexes have been created manually as sets of categories” 

(BAEZA-YATES e RIBEIRO-NETO, 2011, p. 2). 

 

 
12 Information Representation and Retrieval – IRR. (cf. CHU, 2010). 
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 Uma das bibliotecas mais célebres da antiguidade era a biblioteca de Alexandria, para 

onde confluíam numerosos sábios e pesquisadores da época e cujo volume excedia alguns 

milhões (Burke, 2003). Nesta biblioteca, a representação da informação contida nos 

documentos se fazia mediante um catálogo desenvolvido por Calímaco (305-240 AC). Este 

catálogo possuía um caráter ao mesmo tempo sistemático e bibliográfico, dividindo os 

autores em classes e subclasses, ordenando-os em forma alfabética, com adição de dados 

biográficos destes e, também, anexação dos títulos de seus trabalhos. Para Stock e Stock 

(2015), “for the first time, the content was at the center of attention; in our opinion, this is 

the hour of birth of content indexing and knowledge representation” (STOCK e STOCK, 

2015, p. 504). A complexidade do trabalho de Calímaco para sua época é significativo, visto 

que o volume de documentos da biblioteca de Alexandria era expressivo. Desta maneira, ao 

representar os documentos através de várias perspectivas, aumentava consideravelmente sua 

chance de recuperação pelos pesquisadores da época. 

 

 O catálogo de Calímaco foi o mais eficiente por séculos, e mesmo na Idade Média 

não havia sido superado (Burke, 2003). A destruição da biblioteca de Alexandria ocasionou 

a perda desta técnica de representação e uma nova metodologia teve que ser efetivada. 

Durante a Idade Média, período em que se imaginava o “mundo como um livro” (Burke, 

2003), a estruturação dos currículos levada a cabo pelas Universidades provocou uma 

mudança na arquitetura das bibliotecas, que então passaram a organizar os livros de acordo 

com a divisão dos saberes. De acordo com Burke (2003), “o acervo era organizado 

tematicamente, as categorias principais correspondiam muitas vezes às dez disciplinas da 

universidade medieval” (BURKE, 2003, P. 89).  

 

A partir do início da Idade Moderna, após a invenção da imprensa, uma explosão 

bibliográfica de grandes dimensões foi amplamente relatada pelos estudiosos de então. 

Relatos descrevendo situações como “vasta quantidade de livros”, “enxurrada”, “desordem 

dos livros” e “há tantos livros que nem temos tempo de ler seus títulos” se tornaram 

frequentes e, por isso, “um novo e complexo sistema foi proposto pelo estudioso espanhol 

Francisco de Araóz num tratado sobre Como Organizar Bibliotecas” (BURKE, 2003, p. 97). 

A publicação de enciclopédias, a partir do século XVII, trouxe uma inovação que seria a 

apresentação dos verbetes em ordem alfabética que, apesar de ser utilizada desde a Idade 

Média, passa então a ser o sistema principal de classificação. 
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O século XIX foi especialmente importante para a representação e recuperação da 

informação. A industrialização, já em seu auge, trouxe uma série de inovações como a 

fotografia, ferrovia, o barco a vapor, o automóvel, o telefone, o telégrafo e a eletricidade, 

dentre outras; uma era das invenções estava em curso e uma explosão de patentes foi 

adicionada aos acervos já extremamente numerosos. O sistema de classificação alfabético e 

temático em catálogos como forma de representação e recuperação do conhecimento 

curricular das disciplinas já mostrava sinais de ineficiência e métodos mais pragmáticos se 

tornaram necessários, como os sistemas de classificação decimal. Como atesta Burke, 

Essas soluções eram pragmáticas, distribuindo o conjunto de disciplinas, 

mas deixava problemas mais fundamentais em suspenso. Parafraseando 

Platão, poder-se-ia dizer que, para pôr ordem no domínio dos livros, seriam 

necessários filósofos-bibliotecários ou bibliotecários-filósofos, 

combinando os talentos de John Dewey, o filósofo pragmático, com os de 

Melvil Dewey, criador do famoso sistema decimal de classificação. 

(BURKE, 2003, P. 98) 

E também para Sales, 

é a partir da segunda metade do Século XIX que a classificação deixa de 

ser puramente científica ou filosófica, cuja função primordial é dar ordem 

lógica aos conhecimentos, para começar a desempenhar seu caráter mais 

aplicado de organização da informação, ou seja, dar ordem também aos 

conhecimentos materializados, servindo de base para a organização física 

de acervos de bibliotecas e a consequente localização dos itens 

bibliográficos. Nos Estados Unidos, Harris, Dewey e Cutter começam a 

investir esforços na organização sistemática dos assuntos existentes nos 

livros das bibliotecas. Concomitantemente, na Europa, Otlet e La Fontaine 

investem na organização de informações bibliográficas de documentos das 

mais variadas naturezas. Nesse período, surgem para o universo das 

classificações de bibliotecas a Classificação Decimal de Dewey (1876) e a 

Expansive Classification de Cutter (1891-3). (SALES, 2012, P. 33-34) 

 

Os catálogos de Classificação Decimal de Dewey e o de Classificação Decimal 

Universal foram particularmente revolucionários, classificando não somente o 

conhecimento de então, mas também os itens bibliográficos numa sequência numérica e 

hierárquica por assunto. O catálogo de Dewey apresentava as dez classes como o quadro 2: 

Quadro 2: Sistema de Classificação Decimal de Dewey (CDD). 

000 – Geral 

100 – Filosofia 

200 – Teologia  

300 – Sociologia 
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400 – Filologia 

500 – Ciências Naturais 

600 – Ciências Aplicadas 

700 – Belas Artes 

800 – Literatura 

900 – História 

Fonte: Dewey (1990). 

O esquema de Dewey era altamente pragmático, no qual cada classe possui dez 

subclasses, que por sua vez possui mais dez divisões. Isso permitia um nível de detalhamento 

considerável das obras, bem como seu acesso físico. Este esquema foi bem aceito na Europa, 

onde teóricos como Paul Otlet e H. La Fontaine o adaptaram para o desenvolvimento de um 

esquema muito semelhante, a Classificação Decimal Universal (CDU), que passou a contar 

ainda com tabelas de notações auxiliares com facetas, sob a perspectiva de tempo e lugar 

(Stock e Stock, 2015). Outra iniciativa de classificação foi efetivada por William T. Harris, 

bibliotecário norte-americano, cujo sistema invertia a classificação de Bacon, conforme o 

quadro 3: 

Quadro 3: Sistema de Classificação de Harris. 

CIÊNCIA 

Filosofia, Teologia, Ciências Sociais e Políticas, 
Jurisprudência, Política, Economia Política, Educação, 
Ciências Sociais, Filologia, Ciências Naturais, Artes 
Aplicadas, Matemática, Física, História Natural, 
Medicina, Artes e Ofícios 

ARTE 

  Belas-Artes, Poesia, Prosa ficcional, Miscelânea 
Literária 

HISTÓRIA 

  Geografia e Viagens, História Civil, Biografia 

APÊNDICE Miscelânea 

Fonte: Adaptado de Sales (2017). 

 Os sistemas de classificação decimais foram muito utilizados no início do século XX 

– e até hoje o são no âmbito das bibliotecas. Outra inovação utilizada para a representação e 

recuperação de itens bibliográficos, já nos anos 1930, foi a instituição da classificação 

facetada. Na CDU, tabelas auxiliares tinham funções secundárias de representação facetada. 

Entretanto, sob iniciativa de S. R. Ranganathan (1892-1972), um tipo de classificação 
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facetada foi estabelecido como uma metodologia principal e não mais secundária. Para Stock 

e Stock, “his Colon Classification is faceted throughout, i. e., we no longer have a system of 

a main table but instead as many subsystems as dedicated by necessary facets” (STOCK e 

STOCK, 2015, p. 512). Também Sales (2016) destaca que, 

Baseada no agrupamento de assuntos que apresentam as mesmas 

características e os mesmos tipos de relacionamentos, Ranganathan 

ampliou a visão existente até então relativa aos sistemas de 

classificação mais difundidos, que se pautavam na relação de 

conhecimento mais geral para conhecimento mais específico, 

centrando atenção também em outros tipos possíveis de relações 

entre conceitos, como por exemplo: partes de um todo, propriedade-

possuidor, ação-paciente ou agente etc. (SALES, 2016, P. 65) 

 A abordagem facetada de Ranganathan (1937) representava os documentos sob uma 

ótica multidimensional, categorizada em perspectivas em que praticamente todos os 

materiais poderiam se enquadrar. Essas perspectivas eram constituídas pelos seguintes 

fatores: 

1. Personalidade 

2. Material 

3. Energia 

4. Espaço 

5. Tempo 

 

Se os sistemas de classificação, já citados, podem ser mais associados à organização 

que à representação da informação, ao longo do século a prática documentária automatizada 

e com base em linguagem foi amplamente utilizada não somente para organização, mas 

também para representação da informação. O conjunto destas práticas documentárias viria a 

ser o que se conhece como Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC)13. Os Sistemas 

de Organização do Conhecimento atuam como ferramentas de representação da informação 

e, conforme constata Chu, “typically information representation can be done via any 

combination of the following means: abstracting, indexing, categorization, summarization, 

and extraction” (CHU, 2010, P. 14). Assim entendido, os SOC incluem os seguintes 

instrumentos, conforme exposto no quadro 4: 

 

 
13 Inglês: Knowledge Organization Systems – KOS. 
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Quadro 4: Tipos de Sistemas de Organização do Conhecimento. 

Tipos de Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC) 

Sistemas de classificação 

Códigos de classificação 

Lista de cabeçalho de assuntos ou epígrafes 

Tesauros 

Lista de descritores 

Lista de autoridades 

Anéis de sinônimos 

Taxonomias 

Ontologias 

 Fonte: Roqueta (2011). 

De maneira geral, os SOC são constituídos de Linguagens Documentárias (LD) e 

representações substitutivas ou Surrogates (Chu, 2010). De acordo com Chu (2010). no que 

se refere às representações substitutivas, estas podem ser: 

1. Categorização: são esquemas de classificação da informação, como a CDD e a CDU, 

com subcategorias e relações hierárquicas. Possuem notações e tabelas que auxiliam no 

processo de representação da informação.  

2. Índices: Índices tradicionalmente são as formas mais adotadas de representação da 

informação. São expressos em forma de linguagem textual e geralmente são auxiliados 

por linguagem documentária ou vocabulários controlados. Podem ser construídos de 

forma derivada ou atribuída: 

a. Índices derivados: Quando o conteúdo ou os termos do objeto de informação são 

extraídos diretamente dele. 

b. Índices atribuídos: Quando o conteúdo ou os termos do objeto de informação são 

atribuídos pelo indexador. 

Os índices também podem ser construídos de maneira manual (especialista), 

semiautomática ou automática: 

a. Índices manuais: Quando executado por um indexador humano; 
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b. Índices semiautomáticos: Quando executados por indexadores humanos e 

automáticos. 

c. Índices automáticos: Quando executados de maneira completamente 

automatizada, por extração de frequência de termos do conteúdo do objeto. 

3. Sumários ou Resumos: outra forma de representar informações de documentos; Segundo 

Chu (2010), podem ser dos seguintes tipos: 

a. Abstracts ou Resumos: são descrições resumidas do conteúdo do objeto, não 

necessitando de apoio de LD (Cintra et. al., 1994). Os abstracts ou resumos 

podem ser dos seguintes tipos: 

i. Resumos Informativos: contém informações mais acuradas sobre o 

conteúdo de um objeto, podendo em muitos casos substituí-los, 

satisfazendo as necessidades de busca de um usuário. 

ii. Resumos Indicativos: descrevem simplesmente o conteúdo de forma mais 

sintética, sem menção a detalhes específicos. 

iii. Resumos Críticos: descrevem o conteúdo de maneira opinativa, onde a 

interpretação do indexador se faz evidente. 

b. Sumários: representam os pontos principais de um objeto de informação. Com o 

tempo, técnicas automáticas de sumarização têm se aperfeiçoado e dividido a 

tarefa com profissionais humanos. 

c. Extratos: são trechos extraídos do objeto, embora não o substituam, como o 

resumo. 

4. Citações: constituem-se em informações bibliográficas que podem ser decompostas em 

unidades como títulos e autores. 

5. Cadeia: cadeia de caracteres, de acordo do Craven (1986), é um outro tipo de surrogate 

para representação da informação. Poder ser uma afirmação, palavra, frase ou qualquer 

outra forma textual que represente um objeto. 

Os surrogates têm se consolidado como uma das ferramentas mais tradicionais 

utilizadas por profissionais de informação e documentação para a representação e 

recuperação de objetos informacionais, funcionando como pontos de acesso. São produtos 

de práticas documentárias consolidadas e, segundo Chu (2010), mesmo hoje apresentam 
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desafios como grande carga de complexidade e exigência de subjetividade por parte dos 

profissionais que a praticam. 

Na RRI, no que diz respeito às Linguagens Documentárias, o uso de linguagem é um 

aspecto essencial para a definição de elementos como termos e conceitos a serem trabalhados 

pelas LD. Conforme sustenta Cintra et. al.,  

Um rápido retrospecto sobre a área mostra que nas décadas de 50 e 60, com 

o crescimento do conhecimento científico e tecnológico, houve 

dificuldades para armazenar e recuperar informações. A solução foi 

encontrada com uma mudança do enfoque e da conceituação da 

recuperação da informação. Com efeito, foi abandonada a perspectiva 

preferencial de recuperação bibliográfica e normalização classificatória e 

descritiva, buscando-se a construção de linguagens próprias. Vem desta 

época a utilização de Linguagens Documentárias – LDs – para a 

recuperação da informação. Essas linguagens são, pois, construídas para 

indexação, armazenamento e recuperação da informação e correspondem 

a sistemas de símbolos, destinadas a "traduzir" os conteúdos dos 

documentos. (CINTRA et. al., 1994, P. 23) 

Desenvolvidas e aplicados inicialmente por bibliotecários e documentalistas, as 

Linguagens Documentárias (LD) passaram a ser amplamente utilizadas a partir de meados 

do século XX, como suporte aos sistemas automatizados e on-line. As LD funcionam como 

um dos mecanismos de representação da informação (Campos, 2004) e até hoje há ainda 

algumas controvérsias sobre se a LD é definida como uma linguagem, vocabulário ou 

sistema. Para Roqueta, 

El uso indiscriminado de estas expresiones - que para algunos autores son 

intercambiables - no ha contribuido a unificar criterios en la materia. Hay 

por lo menos cuatro expresiones que se han generalizado y sobre las cuales 

se realizarán precisiones en este trabajo: sistema de clasificación 

('classification system'), lenguaje documental ('documentary language'), 

vocabulario controlado ('controlled vocabulary') y sistema de organización 

del conocimiento ('Knowledge Organization System' o 'KOS'). Todo ello 

sin perjuicio de otras expresiones bastante difundidas en la literatura e 

incluso consagradas en estándares nacionales de referencias internacional, 

tales como lenguaje de indización, lenguaje bibliotecológico de 

clasificación, sistema bibliotecológico, lenguaje de representación del 

conocimiento, lenguaje documentario y vocabulario estructurado, entre 

otros. (...) Se ha discutido asimismo, si las expresiones lenguaje 

documental y vocabulario controlado son sinónimos. (ROQUETA, 2011, 

P. 124) 

No entendimento de Lara, 

A denominação linguagem documentária, além de referir-se ao conjunto 

dos diferentes tipos de instrumentos especializados no tratamento da 
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informação bibliográfica (sistemas de classificação enciclopédicos ou 

facetados e tesauros), designa, de modo mais amplo e completo, a 

linguagem especialmente construída para organizar e facilitar o acesso e a 

transferência da informação. (LARA, 2004, P. 232) 

Em termos gerais, LD são instrumentos de interpretação de saberes – ou domínios – 

que traduzem linguagens naturais em linguagens artificiais. Tais linguagens artificiais 

geralmente possuem regras e vocabulários controlados ajustados ao máximo aos termos e 

conceitos referentes a uma comunidade discursiva, isto é, ao vocabulário de um determinado 

saber. Tendo como base a linguagem, podem representar informações de forma textual ou 

esquemática, descrevendo conteúdos informativos sob vários modos ou perspectivas, além 

de representá-los sob forma hierárquica e associativa. Neste sentido, as LD servem para 

organizar, representar e recuperar informações.  

 

Outro aspecto relevante em relação às LD é que elas, instituídas historicamente no 

âmbito de bibliotecas e instituições de recuperação da informação, propõem-se a minimizar 

vários problemas no processo entre a representação dos objetos de informação por 

profissionais e a recuperação destes objetos por usuários. Entendendo que este processo 

envolve linguagem, ela pretende minimizar problemas referentes a sinônimos, homônimos 

e homógrafos, sintaxes, problemas de especificidade e de atualização. Com isso, o universo 

discursivo – ou domínio – a que as LD representam são interpretadas e traduzidas – mediadas 

– entre um profissional de informação e o universo discursivo, contextual e cultural de seu 

usuário potencial. Por este motivo, as LD tradicionais, ou seja, antes da era internet, são 

compostas de vocabulários controlados, como os descritos a seguir: 

1. Lista de cabeçalhos de assuntos: usado tanto para representação como para recuperação 

de informação, utilizam linguagens naturais para efeitos de recuperação de informação 

de maneira pré-coordenada. Os termos do objeto documental são disponibilizados 

alfabeticamente e podem possuir remissivas para outros objetos. 

2. Glossários: são listas de termos e conceitos de determinado domínio a serem utilizados 

em objetos de informação. Podem ser acompanhados de definições e comentários 

específicos.  

3. Esquemas de Classificação: consistem em esquemas de classificação que funcionam 

mediante controle de vocabulário, visto que os termos são pré-definidos e controlados 

previamente. 
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4. Taxonomia: constitui-se de um esquema terminológico hierárquico entre termos e 

categorias. Geralmente apresentado alfabeticamente, pode ser construído através de 

facetas previamente pela interpretação de um domínio. 

5. Tesauros: consistem numa listagem de descritores, cujos termos são controlados e que 

representam os conceitos de determinado domínio do conhecimento. São utilizados na 

recuperação de informações permitindo a coordenação e combinação de termos no 

momento da busca. São organizados de maneira hierárquica com níveis semânticos 

elementares.  

 

Os Sistemas de Organização do Conhecimento já há muito funcionam como 

ferramentas de organização, padronização e representação de objetos de informação. Através 

de práticas documentárias como os produtos de surrogate ou mediante linguagens 

documentárias, os SOC têm funcionado de forma suficientemente satisfatória em 

instituições como bibliotecas e centros de documentação. Tais sistemas, ainda que possuam 

interconexão entre si e com outras instituições, funcionam como um sistema fechado, 

ambiente no qual os SOC operam com relativa eficiência. Assim, fornecem o suporte 

necessário para os sistemas de recuperação da informação, que será visto a seguir. 

 

Em compasso com os sistemas, ferramentas e metodologias de organização e 

representação da informação, a recuperação da informação da mesma maneira possui uma 

longa história. Como visto, a recuperação ocorre paralelamente aos outros dois conceitos e 

possui, ademais, seu próprio desenvolvimento histórico. Identificando-a como uma subárea 

da Ciência da Computação, Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (2011) reconhecem que  

Information retrieval deals with the representation, storage, organization 

of, and access to information items as documents, web pages, online 

catalogs, structured and semi-structured records, multimedia objects. The 

representation and organization of the information items should be such as 

to provide the users with easy access to information of their interest. 

(BAEZA-YATES e RIBEIRO-NETO, 2011, P. 1) 

 

 Sob a ótica de Chu, 

Information retrieval has been treated, by and large, as a subject field 

covering both the representation and retrieval sides of information. The 

retrieval dimension is further referred to as information access, information 

seeking, and information searching. These terms can be considered as 

synonymous for retrieval. (…) Another meaning of information retrieval 
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is information storage, which mainly deals with the recording and storage 

of information. (CHU, 2010, P. 15) 

 Em adição, Stock e Stock sustentam que “Information retrieval is that information 

science subdiscipline which deals with the searching and finding of stored information” 

(STOCK e STOCK, 2015, P. 93). Os autores certificam que o termo foi cunhado por Calvin 

Moers (1919-1994) ao constatar que “the problem of directing a user to stored information, 

some of which may be unknown to him, is the problem of information retrieval” (MOERS, 

1952, p. 572 apud STOCK e STOCK, 2015, P. 93). Tanto quanto representação, o 

armazenamento também é um fator relevante ao conceito de recuperação. Por este motivo, 

qualquer forma de armazenamento que contenha materiais informativos, a priori, compõe 

um mecanismo ou sistema de recuperação de informação. 

 

 As coleções de documentos da antiguidade, bem como as bibliotecas, arquivos e 

museus, constituem os primeiros sistemas históricos de recuperação da informação. Tais 

instituições foram concebidas como sistemas ou mecanismos sociais para armazenar e 

transmitir conhecimento contido em documentos. Conforme visto anteriormente, as 

primeiras bibliotecas da antiguidade, como a de Nínive, de Elba, de Alexandria, dentre 

outras, já possuíam mecanismos de representação satisfatórias à época, de modo que suas 

coleções, como tabuletas, papiros ou códices fossem recuperados. 

 

 A recuperação, enquanto conceito autônomo, e ainda que associado à organização e 

representação, só foi entendida como uma prática independente e autônoma na segunda 

metade de século XX. Os esforços aplicados durante e após a Segunda Guerra Mundial 

fizeram surgir novas tecnologias paradigmáticas, não somente no campo bélico, mas também 

nos que diz respeito às máquinas de cálculo, computação e comunicação. Estas tecnologias 

impactaram profundamente as técnicas e ferramentas de recuperação da informação, 

sobretudo o advento das máquinas de computação. Antes disso, a tarefa de recuperar objetos 

informacionais, em qualquer suporte físico, estava condicionada aos índices. Mas a partir de 

meados do século XX, aos esquemas de classificação, códigos, demais formas de 

representação das linguagens documentárias, somou-se a utilização de computadores para 

tarefas processamento de cálculos, de ordens e de dados.  
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Em conformidade com Salton (1983), Chu (2010) e Stock e Stock (2015), a era da 

recuperação da informação foi iniciada nos anos 1940: Vannevar Bush, engenheiro elétrico 

norte-americano, vislumbrou um tipo de sistema de informação – o memex – que foi descrito 

em seu artigo “as we may think”. Baeza-Yates e Ribeiro-Neto, por seu turno, destaca que a 

recuperação da informação como disciplina começou nos anos 1950 (Baeza-Yates e Ribeiro-

Neto, 2011). De todo modo, é consenso de que a disciplina tenha começado com a introdução 

do computador para auxílio na tarefa de recuperação da informação. Chu (2010) sustenta 

que, após estes eventos, a recuperação da informação passou por 4 grandes fases ou eras, 

conforme listado no quadro 5: 

Quadro 5: Eras da Recuperação da Informação. 

Fase Eventos 

Era do aumento da 
demanda 

(1940-1950) 

Aumento exponencial da documentação proveniente do esforço de 
guerra. Inúmeras pesquisas, relatórios e outros documentos são 
criados como em nenhuma outra fase da história até então. 

Era do crescimento 
acelerado 
(1950-1980) 

É referida como a era dourada da Recuperação da Informação. 
Introdução formal dos computadores como ferramenta de 
recuperação da informação. Início dos sistemas OnLine e 
automáticos de recuperação da informação. 

Era da 
desmistificação (ou 
massificação) 

(1980-1990) 

Enquanto que nas fases anteriores somente pessoal treinado 
operava sistemas automatizados de recuperação da informação, 
nesta etapa os usuários já possuíam acesso a tais ferramentas. 
Início da massificação dos sistemas de Recuperação da Informação 
por distribuição de CD-ROM e OPAC (On-line Public Access 
catalog). 

Era da rede ou 
interconexão 

(1990-atual) 

Sistemas Recuperação da Informação baseados na web. 
Estabelecimento de uma hiperestrutura para suportar o ecossistema 
de acesso à informações via internet. Início da utilização de 
tecnologias semânticas de representação e recuperação da 
informação. 

 Fonte: Adaptado de Chu (2010). 

 O processo de recuperação da informação, tendo sido condicionado pelo computador, 

está diretamente relacionada aos Modelos de Recuperação da Informação, bem como aos 

Sistemas automatizados de Recuperação da Informação, ou simplesmente Sistemas de 

Recuperação da Informação (SRI). Enquanto processo, este pode ser assim representado, 

conforme a figura 2: 
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Figura 2: Indexação e Recuperação da Informação. 

 

 

 

    

Fonte: Adaptado de Stock e Stock (2015). 

 Chu também estabelece um esquema processual de recuperação da informação, 

conforme o seguinte esquema da figura 3: 

Figura 3: Processo de Representação e Recuperação da Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Chu (2010). 

 Mesmo contendo semelhanças e diferenças esquemáticas, ambos os modelos, em sua 

estrutura última, apresentam elementos essenciais ao processo: A coleção ou a base de 

documentos, o usuário e sua necessidade de busca, a interface e o mecanismo de busca, além 

da linguagem tanto para representação quanto para recuperação. A importância da 

linguagem se justifica pelo fato dela ser o elo de conexão entre o usuário e a coleção: 
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qualquer que seja o tipo de objeto de informação, textual ou não textual, toda representação 

será feita por linguagem e toda busca será realizada, também, por linguagem. Neste sentido, 

linguagem é entendida como termo baseado em texto, no qual as formulações de busca se 

darão mediante texto e mesmo as ferramentas de representação terão o texto como base. Sob 

a presunção do texto como base, os modelos de recuperação da informação possuem as 

seguintes características, conforme o quadro 6: 

Quadro 6: Principais Modelos de Recuperação da Informação. 

Modelo Características 

Modelo Booleano Modelo mais antigo, o modelo booleano é um modelo orientado a 
conjuntos de documentos, que são definidos pela presença ou 
ausência de um termo de índice individual. No processamento de 
consultas booleanas, os conjuntos que representam os diferentes 
termos de pesquisa podem ser combinados usando sinais de 
operações típicos do conjunto booleano como AND, OR e NOT. 

Modelo Vetorial Sistemas de RI de espaço vetorial baseiam sua classificação no grau 
de similaridade de termos, isto é, o quão próximos os vetores de 
documento e vetor de consulta estão no espaço de uma dimensão 
vetorial instituída durante o evento de busca. Isto pode ser visto como 
o cálculo de uma medida de similaridade baseada nos termos usados 
na consulta e nos documentos da coleção. Neste modelo, geralmente 
a classificação dos documentos retornados apresentam-nos em ordem 
decrescente em relação à semelhança com a consulta.  

Modelo Probabilístico Aplica a teoria da probabilidade, no qual um evento tem uma 
possibilidade de 0 a 100 % de ocorrência. Leva em consideração o 
elemento de incerteza no processo de recuperação, adotando também 
o fator de relevância. 

 Fonte: Chu (2010). 

 Nos últimos 50 anos, vários outros modelos de recuperação da informação foram 

propostos como extensões ou aprimoramentos dos modelos principais, como os acima 

expostos. A maioria deles, entretanto, são apresentados como alternativos, como o modelo 

da teoria de conjuntos, incluindo o da lógica difusa14, modelos algébricos, modelos 

alternativos probabilísticos, dentre outros. 

 

 Não é possível, também, falar de recuperação sem levar em conta os sistemas de 

informação. Como mencionado anteriormente, as bibliotecas e instituições coletoras de 

 
14 Fuzzy Logic Model. 
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memória foram os primeiros sistemas de recuperação. Entretanto, após a era da automação, 

as próprias bibliotecas passaram a servir-se de sistemas automatizados de recuperação da 

informação. Os Sistemas de Recuperação da Informação (SRI) categorizam-se em tipos, de 

acordo com as fases históricas de seus respectivos desenvolvimento e implantação. Via de 

regra, tais sistemas primam por basicamente recuperação textual de documentos, podendo 

ser apresentados nos seguintes tipos, conforme aponta Chu (2010):  

1. Sistemas OnLine 

Também conhecido como sistemas profissionais online ou bases de dados on-line. 

Conforme observa Chu (2010), passou pelas seguintes fases: 

• 1950s: Fase inicial e projetos de implantação; 

• 1960s: Produção utilizada em populações reduzidas; 

• 1970s – hoje: Aplicações em serviços nacionais e multinacionais. 

Estes sistemas ainda são utilizados e ajudam os usuários a localizar documentos 

remotamente. Também suas aplicações ocorrem em lote e requisições individuais não 

são executadas imediatamente. Os sistemas pioneiros são o DIALOG e MEDLINE. Até 

os anos 1980 tais sistemas retornavam informações bibliográficas e numéricas (às vezes 

textos inteiros) em uma consulta e praticamente não processava documentos multimídia. 

Outra característica é que utiliza sempre vocabulário controlado. Ademais, tem como 

características a busca termos booleana, por caixa de texto até fins dos anos 1970; menu 

de seleção após os anos 1980 e foi enriquecida de interface gráfica somente após os anos 

1990. Ainda de acordo com Chu (2010), ainda que não seja tão intuitivo, serviu como 

laboratório para os sistemas posteriores de SRI, tendo sido aprimorado com o passar dos 

anos. 

2. Sistemas baseados em CD-ROM 

Os sistemas baseados em CR-ROM, mesmo ainda hoje utilizados, surgiram para 

aperfeiçoar os sistemas On-Line. Possuíam semelhanças gráficas e operacionais com o 

sistema anterior, mas eram operados localmente. Foi implementado em larga escala após 

os anos 1980, suportando buscas e recuperação de informação tanto bibliográfica quanto 

texto inteiro, além de multimídia. Com os CDs-ROM começaram as interfaces gráficas 
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mais aprimoradas e, devido ao seu formato, são sistemas portáteis. As tecnologias CD-

ROM também continham grande capacidade de armazenamento à época e permitiam 

uma busca mais aprimorada por caixas de seleção e menus suspensos. Entretanto, 

apresentaram alguns obstáculos como o fato de não permitir atualizações, uma vez que 

CDs-ROM são tecnologias fechadas. 

 

3. On-Line Public Access Catalog (OPAC) 

 

Os sistemas OPAC foram uma grande revolução quando instituídos. Tais sistemas 

podem ser considerados catálogos tradicionais rodados em diferentes mídias. Proliferou 

após os anos 80 em muitas bibliotecas – mesmo hoje, poucas bibliotecas não utilizam 

esse sistema – atravessando as seguintes fases, segundo Chu (2010): 

• 1ª geração: emulou o catálogo de cartão; 

• 2ª geração: melhorias nos pontos de acesso; 

• 3ª geração (atualmente): vários recursos on-line para bibliotecas. 

 

As gerações subsequentes incorporaram várias tecnologias on-line e serviram de 

ponte para outros SRI posteriores. A Internet e advento do Google impactou profundamente 

este tipo de SRI. 

 

 A recuperação da informação, como visto, possui uma trajetória própria de 

metodologias, ferramentas e aplicações, ainda que constitua como um dos componentes do 

processo de organização, representação e recuperação da informação. Este processo, ao 

longo de décadas – ou mesmo de séculos, conforme visto – mostrou-se suficiente para 

instituições de memória e cultura, bem como científicas e militares, servindo de base entre 

o usuário e o conhecimento. Considerando que até o final do século XX os dispositivos do 

conhecimento, como os documentos, em sua grande parte encontravam-se nestas 

instituições, o uso do conjunto de técnicas, ferramentas, métodos e aplicações de tais SOC 

atenderam satisfatoriamente as necessidades de busca de usuários. Embora os saltos 

quantitativos da produção bibliográfica e documental fossem sempre uma constante de 

tempos em tempos, os SOC, fosse através de tecnologias manuais, semiautomáticas ou 

automáticas, cumpriram de certa forma seu papel de representação e recuperação dos objetos 

de informação, oferecendo produtos representativos diversos, além de sistemas de 
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recuperação, de modo a economizar o tempo de busca na miríade de documentos. Entretanto, 

após o advento da internet, uma mudança extremamente significativa e paradigmática 

impactou todo o processo de organização, representação e recuperação da informação, 

conforme será visto a seguir. 

 

 

3.1.4 A Internet e seu Impacto nos Sistemas de Organização do Conhecimento  

 

 A literatura de várias áreas interessadas nos fenômenos da informação, como a 

Ciência da Informação, Ciência da Computação e Administração, para citar algumas, está 

repleta de trabalhos e pesquisas apontando o impacto da internet e suas tecnologias 

imanentes nos processos informacionais da sociedade. Desde aspectos antropológicos, 

sociológicos e psicológicos até aspectos técnicos e tecnológicos, praticamente todas as 

disciplinas apontam para uma ruptura paradigmática causada pelo advento da internet. Em 

particular nas áreas das Ciências da Informação e da Computação, áreas que tratam a 

informação e o conhecimento como seus objetos centrais, este impacto mudou práticas de 

décadas ou, no caso da Ciência da Informação e sua predecessora, a Biblioteconomia e a 

Documentação, de mais de um século.  

  

 Tradicionalmente, as áreas da Documentação e da Informação – que primam pela 

organização, representação e recuperação da informação e do conhecimento – construíram, 

em seu processo evolutivo, ferramentas e metodologias que permitiam gerenciar o estoque 

do conhecimento e o acesso a estes dentro das instalações de instituições como bibliotecas, 

centros de documentação e afins. Fossem bibliotecas de instituições científicas, militares, 

governamentais ou mesmo de empresas, era através de seus produtos, como catálogos 

impressos ou sistemas informatizados, tais instituições atuavam como mediadoras entre o 

homem e o conhecimento, visto que, historicamente, eram o local onde a consolidação e a 

transmissão deste eram efetivadas.  

 

Contudo, o protagonismo destas instituições – e mesmo destas áreas de conhecimento 

– foi relativizado com o surgimento da web comercial, tal como conhecida a partir dos anos 

1990. A internet, tendo suas raízes ainda na Guerra Fria como uma rede militar e científica 

fechada, foi aberta à sociedade civil e popularizada para exploração comercial ainda na 
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primeira metade dos anos 1990, logo após o fim dos períodos de tensões geopolíticas entre 

EUA e URSS. A hiperestrutura necessária ao seu funcionamento foi gradualmente sendo 

construída e aprimorada, tanto sob investimentos públicos quanto privados, permitindo um 

modelo de disponibilização de documentos e associação entre eles até então inéditos na 

história. 

 

Possibilitada pela convergência das tecnologias da comunicação e da informação 

(TIC), as possibilidades oferecidas pela conexão via internet revolucionaram o sistema de 

comunicação/informação e o modo de compartilhamento e disponibilização de documentos 

em nível global. Desta forma, pode-se entender que o próprio funcionamento do sistema de 

produção e difusão do conhecimento coletivo foi significativamente alterado. Em pouco 

tempo instituições de naturezas diversas perceberam possibilidades e oportunidades ainda 

não imaginadas até então e pode-se dizer que, mesmo até 2019, passados mais de 25 anos 

de sua abertura, as potencialidades da internet ainda não foram completamente 

compreendidas ou exploradas. 

 

Um dos aspectos mais evidentes trazidos à tona após o advento da web é a questão 

do hipertexto. Se pensado como um mecanismo, suas bases e práticas encontram raízes em 

índices e catálogos desde a antiguidade, visto que permitiam acesso a documentos por 

ordenamento e referência. Também os pontos de acesso dos produtos documentários 

tradicionais preenchiam, ainda que conceitualmente, os requisitos de um hipertexto, pelo 

fato de que permitiam o salto de um ponto de acesso a um documento. Entretanto, em sua 

acepção mais global, o conceito de hipertexto baseado em web traz alguns aspectos 

revolucionários: pela primeira vez o caráter mediador de uma instituição é prescindido pelo 

novo sistema de comunicação todos-todos, isto é, onde todos podem ser produtores e 

consumidores de informação.  A magnitude deste fenômeno foi descrita pelo filósofo P. 

Lévy, ainda no início da era internet, sob os seguintes termos: 

Cada um em sua escala, os atores da comunicação ou os elementos de uma 

mensagem constroem e remodelam universos de sentido. Inspirando-nos 

em cortas programas contemporâneos, que descreveremos 

abundantemente na continuação desta seção, chamaremos estes mundos de 

significação de hipertextos. A estrutura do hipertexto não dá conta somente 

da comunicação. Os processos sociotécnicos, sobretudo, também têm uma 

forma hipertextual, assim como vários outros fenômenos. O hipertexto é 

talvez uma metáfora válida para todas as esferas da realidade em que 

significações estejam em jogo. (LÉVY, 1993, P. 25) 
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O conceito de hipertexto enunciado por Lévy carrega elementos de grande 

significado para as estruturas e organizações sociais. Ele reordena as relações de poder e 

potencializa as iniciativas multilaterais e autônomas dos agentes comunicadores. A partir 

dele, cada indivíduo pode criar sua própria narrativa e teia de associações de modo a 

alimentar a inteligência coletiva segundo sua ótica. Concebido como uma das tecnologias da 

inteligência, o conceito de hipertexto, assim, congrega vários princípios ou características, 

tais como exposto na figura 4: 

Figura 4: Princípios de hipertexto.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lévy (1993). 

 Estes princípios traduzem também os conceitos trazidos à tona pela própria internet. 

Cada um deles revela um aspecto (Lévy, 1993): 

• Princípio da Metamorfose: as configurações de rede são sempre mutantes, 

atualizando-se e modificando-se a todo momento. 

• Princípio da Heterogeneidade: o hipertexto não refere-se somente a textos em si 

mesmos, mas em sons, imagens e qualquer outros tipo de sensação ou potencialidade 

informativa. 

• Princípio da Multiplicidade: Com efeito caleidoscópico, o hipertexto comporta-se 

como um fractal, onde cada ponto é a própria totalidade da rede em potencial. 

• Princípio da Exterioridade: a rede hipertextual é altamente sensível a fatores 

exteriores, contrários à unidade. 
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• Princípio da Topologia: o hipertexto funciona por proximidade e interconexão, onde 

cada nó é um anel que altera e é alterado a todos os que mantém contato. 

• Princípio da Mobilidade: a rede hipertextual, como uma teia, não possui uma 

referência central, sendo ela mesma altamente ramificada e infinita. 

 

Para além dos referidos princípios, Lévy destaca também outros dois conceitos: 

desterritorialização e cibercultura. A desterritorialização, promovida pelos princípios de 

hipertexto, pressupõe o descolamento de eixo ou referente. Refere-se ao vir-a-ser contínuo, 

isto é, ao devir em potencial provocado pela falta de centralidade e referência do próprio 

conceito de teia ou rede. Este devir é identificado com o conceito de virtualização da 

realidade, ou simplesmente, o virtual. Em suas palavras, “é virtual toda entidade 

desterritorializada, capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes 

momentos e locais determinados, sem, contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou tempo 

em particular” (LÉVY, 1999, P. 47). 

 

O conceito de cibercultura, por sua vez, refere-se à cultura de inteligência ou 

conhecimento construído coletivamente, no sentido todos-todos. Aqui Lévy chama a atenção 

para as possibilidades de interações sociais antes impossíveis aos meios tradicionais de 

comunicação de massa, no sistema um-todos, tal como expostos por M. McLuhan (1969). 

Também a tradução do mundo em pixels e em código binário – “zeros e uns” – constitui-se 

numa importante característica da cibercultura: o digital: 

o suporte digital traz uma diferença considerável em relação aos 

hipertextos que antecedem a informática: a pesquisa nos sumários, o uso 

dos instrumentos de orientação, a passagem de um nó a outro são feitos, 

no computador, com grande rapidez, da ordem de alguns segundos. Por 

outro lado, a digitalização permite a associação na mesma mídia e a 

mixagem precisa de sons, imagens e textos. De acordo com esta primeira 

abordagem, o hipertexto digital seria definido como informação 

multimodal disposta em uma rede de navegação rápida e "intuitiva". Em 

relação às técnicas anteriores de ajuda à leitura, a digitalização introduz 

uma pequena revolução copernicana: não é mais o navegador que segue os 

instrumentos de leitura e se desloca fisicamente no hipertexto, virando as 

páginas, deslocando volumes pesados, percorrendo a biblioteca. Agora é 

um texto móvel, caleidoscópico, que apresenta suas facetas, gira, dobras e 

desdobra-se à vontade frente ao leitor. (LÉVY, 1999, P. 56) 
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Considerando a web como um repositório de informações e conhecimento coletivo, 

outros aspectos, também, são levantados: um deles relaciona-se com um salto quantitativo 

da produção e registros – já agora eletrônicos ou digitais – do conhecimento. Segundo Burke 

A tendência de longo prazo mais evidente é a chamada explosão do 

conhecimento. “Explosão” é uma imagem pessimista para o que outrora 

foi chamado de maneira otimista de progresso ou crescimento do 

conhecimento, mas essa nova metáfora combina bem dois conceitos: a 

expansão rápida e a fragmentação. Do ponto de vista de um consumidor 

sofrendo de “angústia de informação”, a metáfora tradicional de se sentir 

afogado ou as metáforas novas de “ruído”, “neblina de dados” ou 

“sobrecarga de informação” parecem ainda mais adequadas. Lemos, por 

exemplo, que um “dilúvio de dados” ou um “tsunami de dados” está “se 

quebrando nas praias do mundo civilizado”. Em termos mais concretos, o 

Washington Post calculou recentemente que a Web recebe a quantidade 

espantosa de 7 milhões de novas páginas por dia. (BURKE, 2012, P. 311) 

O outro aspecto refere-se à volatilidade e a obsolescência dos registros do 

conhecimento. Em termos de registro, os documentos tradicionais possuem um ciclo de vida 

mais duradouro e estável, enquanto documentos na web possuem um caráter altamente 

volátil e efêmero, conforme sustenta Floridi: 

There are millions of abandoned pages on the Internet, pages that have 

been created and then not updated or modified. At the beginning of 1998, 

the average life of a document that had not been abandoned was 75 days. 

It is now estimated to be 45 days. The outcome is that so-called link decay 

(links to resources online that no longer work) is a common experience. 

On 30 April 1993, the European Organization for Nuclear Research 

(CERN) announced that the World Wide Web it had created would be free 

to everyone, with no fees due. Twenty years later, to celebrate the event, a 

team at CERN had to recreate the first web page (with its original URL 

etc.), because it no longer existed. Our digital memory seems as volatile as 

our oral culture was but perhaps even more unstable, because it gives us 

the opposite impression. (FLORIDI, 2014, P. 32) 

 

Sob qualquer ótica, a internet e suas possibilidades abriram novos caminhos no 

horizonte de muitas disciplinas e, para aquelas que se ocupam dos registros e processamento 

dos estoques do conhecimento, provocou uma revolução que ainda hoje encontra-se em 

estágio de compreensão. Também em muitas perspectivas tais disciplinas tiveram que 

reinventar-se, adaptando-se às configurações deste novo contexto. Para Moreiro González, 

no que se refere à Ciência da Informação, 

Encontramo-nos imersos em um inacabado processo de adaptação e 

transformação – e até de invenção – dos sistemas simbólicos empregados 

para representar e recuperar o conhecimento. O surgimento das bases de 

dados, na década de 1960, induzia já a concepção de linguagens 
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controladas perfeitamente estruturadas para recuperar conjuntos de 

documentos, mediante as relações terminológicas que tinham em comum. 

Os sistemas de organização e representação que empregamos na atualidade 

surgiram por impulso de uma web que precisava de novas estruturas para 

responder a novas necessidades, o que nos obrigou a adaptar as linguagens 

documentárias pré-existentes. A soma das linguagens documentais geradas 

no passado e dos novos sistemas de representação agrupa-se em torno do 

que se convencionou chamar de Vocabulários para a web que, 

curiosamente, não deixam de contemplar o componente léxico em 

detrimento da intenção conceitual e, portanto, semântica, que supõe 

qualquer recuperação autêntica do conhecimento. (GONZÁLEZ, 2014, P. 

9) 

 

O processo de digitalização dos estoques de conhecimento em si não foi uma 

novidade necessariamente trazida com a internet, visto que este processo começou com os 

sistemas automatizados e bases de dados no final da década de 1980 (Tyrväinen e Päivärinta, 

1999). No entanto, o sistema tradicional hermético das bases de dados começou a ser 

acompanhado por sistema aberto e descentralizado, fugindo ao controle central das 

tradicionais ferramentas de controle de linguagem e organização e representação do 

conhecimento. Com isso, tem início o que Chu define como a Era Digital, ao constatar que 

with the advent of the computer, the internet, and other information 

Technologies, we have apparently been entered into a digital age. Various 

activities, including research and development, related to Information 

Representation and Retrieval increasingly, take place in the digital 

environment (CHU, 2010, P. 16).  

No início das bases de dados, os sistemas de representação e recuperação da 

informação faziam referência e retornavam documentos eletrônicos predominantemente 

textuais, no todo ou em parte; recuperar informação era, em grande medida, recuperar textos 

de publicações. No final dos anos 1980, os processos de digitalização de documentos físicos 

transformavam estes em documentos eletrônicos, não editáveis, em formato de imagem15. 

Paralelamente, tecnologias de reconhecimento de caracteres começaram a ser 

implementadas de modo a poder recuperar textos contidos nos arquivos de imagem. Com 

isso, além da imagem espelho, o documento era replicado também num segundo arquivo de 

texto, que muitas vezes necessitava de correções devido às imprecisões do sistema de leitura 

do documento (Ralph e Sprague, Jr., 1995). Neste sentido, a qualidade de entrada era um 

fator relevante para o processo de reconhecimento de caracteres. Porém, o processo acabava 

por se tornar oneroso e moroso, executando em tempo insuficiente à crescente proliferação 

 
15 Document Imaging e Electronic Document Management. Cf: Tyrväinen e Päivärinta, 1999. 
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de documentos eletrônicos. Considerando que imagens não são textos, e de modo a 

minimizar tais problemas, elementos descritivos foram necessários para representação de 

dados e documentos, como os metadados. 

 

Os metadados podem ser considerados os descritores de fatos ou eventos de 

informação, isto é, um descritor associado a qualquer objeto informacional contendo 

aspectos que ajudam a compreendê-lo. Ainda que os metadados já tenham sido utilizados 

em bases de dados hipertextuais e multimídia em décadas anteriores, como o formato 

MARC, Chu destaca que o termo foi cunhado “in the late of 1990s for referring to those 

descriptions that are specifically created to represent digital information accessible on the 

internet” (CHU, 2010, P. 41). Os metadados e sua importância serão vistos num capítulo à 

parte deste trabalho. Mas no que concerne aos sistemas de organização, representação e 

recuperação da informação, o impacto da internet também provocou uma profunda 

transformação, como será visto a seguir. 

 

3.1.4.1 A Internet e os Sistemas de Organização e Representação da Informação 

 

 O surgimento da web reconfigurou as formas e os modelos de acesso à informação 

dos indivíduos aos estoques do conhecimento. O que antes era buscado em bibliotecas, 

arquivos e centros de documentação, com a web o acesso tornou-se instantâneo e 

transcendeu fronteiras institucionais. Também uma modificação no formato dos estoques do 

conhecimento ocorreu: dos objetos físicos passa-se aos objetos eletrônicos e digitais e do 

texto, passa-se para objetos audiovisuais ou multimídia. Se no início da web o hipertexto foi 

o conceito dominante, pela possibilidade de interligação de textos em nós, os objetos 

multimídia passaram a proliferar consideravelmente, até consolidarem-se como um dos tipos 

mais representativos de objetos na rede. Desta forma, o conceito de hipertexto é expandido 

para atender também a interligação de mídias arquivadas e mesmo em tempo real. Também 

a web encurtou a cadeia produtiva dos objetos de informação: se antes o editor, o gravador, 

o agente e afins autorizavam uma inserção dos objetos nos estoques informacionais das 

instituições, com a web o próprio produtor do objeto pode inserir ou compartilhar com a 

sociedade objetos, seus ou de outros produtores, passando a tornar-se um agente ativo na 

cadeia de produção de informação e de conhecimento. 
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 Por outro lado, isso trouxe uma produção massiva, descoordenada e caótica de 

objetos na rede. As informações contidas nos nós e nos próprios documentos foram – e ainda 

são – as mais diversas possíveis, tornando a web um ambiente sem controle centralizado e, 

desta forma, tornando difícil o trabalho de representação e recuperação de informações. No 

tocante à representação de informações, os termos utilizados pelos usuários – agora já 

agentes ativos do processo de produção documental – foram incorporados aos SOC e às LD, 

passando a integrar as ferramentas desta, fazendo surgir um novo conceito a integrar-se aos 

demais: a Folksonomia. Assim, no contexto das LD, as seguintes características passam a 

ser estabelecidas no quadro 7:  

Quadro 7: Linguagens de organização e representação da informação. 

Linguagens de organização e representação da informação 

Palavras-chave independentes (folksonomias) 

Lista de palavras (glossários, listas de nomes, dicionários) 

Facetas, categorizações e classificações 

Grupos de relações (Tesauros, Mapa de Tópicos, Ontologias) 

 Fonte: Adaptado de González (2014). 

As LD tradicionais, para além dos tipos pré-internet – lista de cabeçalho de assuntos, 

glossários, esquemas de classificação, taxonomias e tesauros – começam também a 

considerar a Linguagem Natural (LN) ou a folksonomia como um dos focos da representação 

e da recuperação da informação. Lancaster e Werner (apud Chu, 2010) destacam que, a este 

respeito, as folksonomias podem ser assim entendidas: 

1. Vocabulário controlado tanto para representação quanto para recuperação; 

2. Linguagem natural tanto para representação quanto para recuperação; 

3. Vocabulário controlado para representação somente; 

4. Vocabulário controlado para recuperação somente.  

No ambiente web, apesar dos vocabulários natural ou controlado, a ocorrência de 

linguagem no conteúdo dos documentos faz com que qualquer objeto textual possa ser, ele 

mesmo, seu próprio representante, isto é, as próprias palavras no corpo do texto são 
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representações em potencial de seu conteúdo. Para Chu (2010), isso se reflete em graves 

problemas de precisão. Desde seu advento, a web é um ambiente onde a representação – e 

também a recuperação – é predominantemente sintática, visto que as palavras e suas 

ocorrências em textos e links são elementos tanto de representação quanto de recuperação. 

De acordo com Chu,  

Full text storage, (…) is no longer an issue of information representation 

and retrieval, thanks to the advancement of computing technology. 

However, the quality of representation in full-text information remains far 

from satisfactory, which reflects unmistakably in results produced by the 

majority of internet retrieval systems. (CHU, 2010, P. 47) 

 

Também o fato da web ser um ambiente aberto, todo objeto de informação pode ser 

reeditável ou modificado, o que o confere um caráter altamente mutante. Termos que 

ocorriam em seu corpo podem modificar-se a todo momento, impactando nos processos 

sintáticos de representação e recuperação. Além do problema textual, referente à linguagem, 

um outro grande desafio é imposto pela web para a representação e recuperação de 

informações: a ocorrência de objetos multimídia.  

 

No entorno da web, além de materiais textuais também os multimídia têm tido um 

crescimento exponencial. A variedade de dispositivos e programas de criação de tais 

materiais multiplicam-se em compasso com a web e esse conteúdo encontra na rede um meio 

para compartilhamento. Conforme sustenta Chu, 

More and more multimedia information is produced in the digital age, and 

the advent of the world wide web makes access to such information much 

easier than before. The booming of multimedia information, however, also 

presents unprecedented challenges to the field of information 

representation and retrieval. (CHU, 2010, P. 48) 

Também para Caridad et. al,  

Internet supone, sin duda, el mayor avance y la major herramienta para la 

salvaguarda de la documentación audiovisual que se está produciendo em 

nuestros días porque permite que cada cual pueda colgar em la red uma 

pequena parte de esse posible patrimonio que pueda poseer y que se puedan 

hacer cientos de copias que impida la perdida del material. Sin embargo, 

también supone um importante riesgo: el de considerar que el único 

patrimônio audiovisual es aquel que está digitalizado. Y esto debe ser 

considerado um grave riesgo hasta que toda la documentación audiovisual 

este digitalizada. Quizás esta sea la mayor amenaza que pesa hoy sobre los 

archivos audiovisuales: lo que no está digitalizado, no es accesible a través 
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de la red; si no es accesible, para la mayor parte de los usuários 

prácticamente no existe. (CARIDAD et. al., 2011, P. 32) 

Como definição de objetos multimídia, estes podem ser fotos, gráficos, imagens em 

geral, vídeos e áudios, conforme o esquema exposto na figura 5: 

Figura 5: Tipos de objetos multimídia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Chu (2010). 

Se em objetos textuais os termos intrínsecos são potenciais representantes do próprio 

conteúdo documental, no caso de objetos multimídia este fato não acontece. Multimídia não 

é texto e, por esta forma, não se auto-representa nem oferece elementos para recuperação de 

conteúdo a priori. A representação de objetos multimídia, tanto antes da era internet quanto 

após, baseia-se em descrição de conteúdo por indexadores, que podem ser humanos ou 

máquinas. Para Chu (2010) e Stock e Stock (2015), existem duas abordagens para a 

representação de objetos multimídia: 

• Representação com base no conteúdo 

• Representação com base na descrição 

 

Representação com base no conteúdo refere-se a um tipo de representação superficial 

e de caráter mais visual. Também chamada de interpretação de baixo-nível, consiste na 

descrição de cores, tons, formas, tipos, texturas, padrões e outros elementos básicos 

facilmente perceptíveis ao olhar. Esta representação pode ser realizada tanto por indexadores 

Multimídia 

Som Texto Imagem 

Música Voz Legendas 

Imagens 
estáticas 

Imagens em 
movimento 
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humanos quanto por máquinas, que interpretam o conteúdo mediante algoritmos construídos 

especificamente para isso.  

 

Por outro lado, a representação com base em descrição refere-se àquela atribuída 

tradicionalmente pelo indexador humano, visto que requer uma interpretação abstrata do 

conteúdo narrado pela mídia. Esta interpretação, de alto-nível, exige uma tarefa altamente 

subjetiva, visto que requer do indexador um conhecimento sobre a narrativa da mídia. Esta 

abordagem de representação baseada em descrição tem dois tipos (Chu, 2010):  

• Descrição de elementos básicos – ofness: consiste na descrição de autoria e 

demais aspectos como data, lugares, técnica etc. 

• Descrições de narrativa – aboutness: consiste na descrição da história ou 

conteúdo narrativo da mídia. 

Cada vez mais programas e software têm sido aperfeiçoados e treinados para 

interpretação de conteúdos narrativos de mídias. Para Stock e Stock, ao contrário de objetos 

textuais, com alto teor sintático, objetos multimídia possuem um amplo aspecto semântico, 

visto que requerem acurada interpretação: 

If a document has several semantic level, as is generally the case for 

images, videos and pieces of music, as well as in some works of fiction, 

we must distinguish between these on the level of the topics. In Information 

Science literature, the distinction between ofness and aboutness has been 

introduced by Shatford (1986). Ofness relates to the pre-iconographic level 

discussed by Panofsky, whereas aboutness is concerned with the 

iconographic level. (STOCK E STOCK, 2015, P. 522) 

A referência à Panofsky denota o aspecto básico da interpretação de mídias. E. 

Panofsky (1982-1968), crítico e historiador de arte, sustentava a teoria da iconologia baseada 

em vários níveis ou graus para o entendimento e interpretação de obras de arte – ou imagens: 

o primeiro refere-se a uma metodologias de interpretação de objetos de arte num nível 

elementar, como reconhecimento de formas, curvas, retas, cores, polígonos etc. Num 

segundo nível se daria a percepção de contextos narrativos de senso comum. Por último, no 

terceiro nível, o entendimento da obra requer um padrão cultural e subjetivo mais 

desenvolvido do observador. 
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Além do desafio adicional de representar objetos multimídia, um fator complicador 

pode ser acrescentado. Enquanto imagens estáticas possuem um caráter fixo, objetos como 

som e vídeo modificam seu conteúdo a todo momento na linha do tempo de execução de seu 

conteúdo. Informações referentes a eventos em determinado espaço e tempo no conteúdo de 

tais mídias diferem de outros eventos em outro espaço e tempo. De modo a lidar com esta 

dinâmica, Chu (2010) insiste que o indexador ou interpretante humano ainda é indispensável 

ao processo de representação baseado em descrição. Entretanto, ainda que longe do ideal, a 

literatura de áreas como Ciência da Computação vem demonstrando grande avanço de 

ferramentas de interpretação de conteúdo. 

 

Como visto, os tipos de materiais disponíveis na web são diversos e são adicionados 

à grande rede numa escala exponencial, impossível para um processo tradicional de 

indexação, tal como ocorre em ambientes como biblioteca e instituições afins. Mais do que 

desafios referentes à representação, também o conteúdo da web exigiu novas formas de 

recuperação, como se verá a seguir. 

 

3.1.4.2 A Internet e os Sistemas de Recuperação da Informação 

 

Assim como ocorre com a representação da informação, a recuperação da informação 

viu-se altamente afetada pela web e sua diversidade e volume de conteúdo. O advento da 

internet inaugura, no escopo da recuperação, a chamada era da rede ou interconexão (quadro 

4). Baeza-Yates e Ribeiro-Neto assim descrevem o efeito da web para a recuperação da 

informação: 

Despite its maturity, until recently, IR was seen as a narrow area of interest 

restricted mainly to librarians and other information experts. Such a 

tendentious view prevailed for many years, despite the rapid dissemination, 

among users of modern personal computer, or IR tools of multimedia and 

hypertext applications. In the beginning of the 1990’s, a single fact 

changed once and for all these perceptions: the introduction of world wide 

web. (BAEZA-YATES E RIBEIRO-NETO, 2013, P. 3) 

No que diz respeito aos principais modelos de recuperação, como o booleano, 

vetorial e probabilístico, a era web faz surgir também os seguintes modelos adicionais: 

• Modelos baseados em web: Os primeiros motores de busca na web surgiram 

com base nas tradicionais ferramentas de recuperação da informação, isto é, 
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com mecanismos de busca baseado em lógica booleana e também com 

sistema de classificação e categorização de conteúdos. Com o tempo, 

motores de nova geração surgiram, adotando técnicas de ranqueamento – 

PageRank – que combina as técnicas booleana e vetorial (Baeza-Yates e 

Ribeiro-Neto, 2013). 

• Modelo de recuperação de texto estruturado: os motores consideram a rede 

de estrutura e links de textos para responder a uma demanda de pesquisa. 

• Modelo de recuperação multimídia: Considerando que a web é um meio 

inerentemente multimídia (Baeza-Yates e Ribeiro-Neto, 2013), este modelo 

adota a técnica de ranqueamento e tagging social, porém ainda encontra-se 

me constante desenvolvimento.  

• Modelo de recuperação vertical: consiste num modelo baseado em busca de 

repositórios de documentos especializados em domínios específicos ou 

contextos empresariais. 

A web também impactou consideravelmente os Sistemas de Recuperação da 

Informação (SRI), passando a constituir o quarto tipo, além dos já mencionados sistemas 

On-Line, Sistemas CD-ROM, Sistemas Open Public Access Catalog (OPAC) (Chu, 2010). 

O sistema de recuperação baseado em internet modificou os anteriores, que passaram a 

incorporar elementos dos motores e navegadores web, bem como algumas de suas dinâmicas 

de funcionamento. Neste sentido, o sistema baseado em web introduz duas abordagens de 

recuperação da informação (Chu, 2010):  

1. Busca (searching). 

2. Navegação (browsing). 

 Estas duas abordagens podem ser sintetizadas da seguinte forma: quando um usuário 

tem uma necessidade consciente de informação, isto é, quando ele sabe efetivamente o que 

quer buscar, ele se utiliza das ferramentas de busca. Em contrapartida, quando o que ele 

busca ainda não está claramente definido, ou mesmo quando ele quer ter uma noção do 

escopo do assunto pesquisado, ele faz uso das ferramentas de navegação. Também a 

combinação das duas abordagens também pode ser encontrada na maioria dos SRI baseados 
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em web. Estas ferramentas, típicas de ambiente web, foram desenvolvidas com os motores 

de busca, a saber, Altavista, Lycos, Yahoo! e Google, dentre outros, conforme a figura 6: 

Figura 6: Páginas de pesquisa na web por busca e navegação. 

       

Fonte: O autor. 

De acordo com Chu (2010), o quarto tipo de SRI – os sistemas baseados em web – 

apresentam muitos subtipos, mas, em geral, possuem os seguintes enfoques: 

1. Enfoque na técnica de recuperação: busca e navegação. Usuários não 

possuem intermediários da informação e utilizam linguagem natural. 

2. Enfoque na técnica de classificação: Uso intensivo de protocolos (FTP, 

HTTP, Telnet, WAIS etc); páginas dinâmicas em tempo de execução; 

utilizado de web-como-plataforma. 

3. Enfoque no conteúdo: cobertura temática, específica ou genérica. 

 

Além disso, SRI baseados em web possuem as seguintes características (Chu, 2010): 

• Não possuem controle centralizado 

• Qualquer indivíduo insere documentos 

• Predominância de LN 

• Busca por algoritmo e não por pessoas 

• Interface gráfica desenvolvida 

• Ranqueamento de páginas 

• Utiliza amplamente multimídia 

• Navegação e busca integrados 

• Busca avança, com conectores e outros recursos 
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• Referências a links 

• Atualmente encontra-se na 3ª geração 

• Ponto de acesso para diferentes coleções de diferentes instituições 

• Laboratório com grande possibilidade de experimentos 

 

De um modo geral, os sistemas baseados em web podem ser assim esquematizados 

(quadro 8): 

Quadro 8: Esquema geral de SRI baseado em web. 

Atributos 1ª Geração 2ª Geração 3ª Geração 

Cobertura Texto Texto e não-texto Multimídia 

Abordagem de 
recuperação 

Busca e navegação 
separados 

Busca e navegação Busca e navegação 

Indexação Palavras-chave Palavras-chave e 
mapeamento de 
conceitos 

Palavras-chave e 
mapeamento de 
conceitos 

Capacidade de  
retorno de busca 

Básico Básico e avançado Precisão altamente 
incrementada 

Modificação de  
busca 

Não Suporte limitado Recursos altamente 
incrementados 

Saída Não ranqueado Ranqueado Personalizado 

 Fonte: Adaptado de Chu (2015). 

Após sua primeira geração, a web passa a incorporar novas tecnologias e 

funcionalidades, além do aumento da sua capacidade de armazenamento de diversos tipos 

de objetos. Das páginas estáticas até o uso de documentos e infraestruturas como multimídia, 

bancos de dados, atividades comerciais como e-commerce, a web passou a apresentar 

páginas cada vez mais dinâmicas, montadas em tempo real à execução de uma busca. Desta 

forma, todas as páginas dinâmicas são temporais e virtuais, caracterizando um documento 

único ao memento de sua exibição. Também o uso intensivo das redes sociais, a partir da 

segunda metade dos anos 2000, trouxe uma nova era da web: a web 2.0 ou web social. Para 

González (2014), a web 2.0 possui um amplo caráter colaborativo, onde os usuários são mais 

pró-ativos do que na geração web anterior. Através de redes sociais, e mais do que criação e 

inclusão de documentos na rede, o usuário passa a ser um dos principais responsáveis pela 

descrição do conteúdo gerado por si e por outros, através de práticas como folksonomia e 

tagging social. Esse tipo de rotulagem tem sido aproveitado por softwares e motores de busca 
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para recuperação de termos e documentos. Para González, a web 2.0 possui as seguintes 

características (quadro 9): 

Quadro 9: Características da web 2.0 ou web social. 

WEB 2.0 ou Web Social 

Origem Evolução natural da web. 

Expressão Uso de linguagem livre, como folksnomia, palavras-chave 
em etiquetas (tags), problemas de polissemia e sinonímia. 

Algumas 
características 

Descrição dos recursos para melhora de distribuição 
gratuita, compartilhamento de conhecimento e 
desenvolvimento. Arquitetura de Colaboração. Alta 
usabilidade. Quanto maior o uso, maior a usabilidade. 

 Fonte: González (2014). 

 A web 2.0 ou web social, ademais, viu-se reforçada pela proliferação massiva de 

dispositivos de geração de dados, através dos quais não somente a predominante maioria da 

população mundial, mas também as máquinas, passaram a gerar insumos para a rede, 

configurando e consolidando o que se convencionou chamar de Big Data e Internet das 

Coisas. Entretanto, a web 2.0 ou social passa a apresentar os seguintes problemas: 

• Proliferação massiva de dispositivos diversos que geram conteúdos; 

• Geração massiva de dados não estruturados, como os objetos audiovisuais; 

• Superabundância de informação; 

• Informação sem representações ou com representações diversas e caóticas. 

Uma das principais características da web 2.0 tem sido o seu maior problema: o uso 

da linguagem. Caracterizada como social, o uso de linguagem natural, livre e desordenada 

pelo grande público tem gerado problemas mesmo para os atuais motores de busca. Ainda 

que possuam sistemas relativamente eficientes de ranqueamento, os sistemas de recuperação 

com base em web apresentam eficiência mais baseada no volume de retorno do que na 

precisão. A web 2.0 ou social, em última instância, ainda é uma web sintática, baseada em 

termos atribuídos e termos recuperados. Por isso, problemas relacionados a aspectos 

linguísticos têm gerado uma série de problemas: 
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• Problemas de sinonímia: problemas com sinônimos são comuns no universo 

da linguagem natural. O uso de vários termos para referência a uma mesma 

coisa ou conceito é uma constante. Cada região, comunidade ou mesmo as 

chamadas tribos urbanas utilizam jargões e linguagens extremamente 

codificadas e muitas delas, diferentes entre si, referem-se às mesmas coisas, 

ditas de forma diferente. 

• Problemas de homografia: também os homógrafos, palavras iguais – ou 

escritas de maneira igual – podem significar coisas diferentes e isso tem 

causado grande impacto para a recuperação da informação. 

• Problemas de erros sintáticos: como linguagem natural ou social, termos 

podem ser atribuídos de forma errada pelos usuários. Em linguagem livre, 

erros frequentes de grafia são atribuídos a documentos, o que pode 

comprometer a representação quanto a recuperação destes. 

• Problemas semânticos: também problemas de interpretação e narrativa são 

comuns em linguagem natural. Determinadas tags atribuídas pelos usuários 

não esclarecem relações de ordem semântica, pontos de vista ou aspectos 

como ironias, comprometendo, assim, uma recuperação eficiente do 

documento. 

• Problemas de atualização: linguagem natural é uma linguagem fruto de um 

tempo ou uma época, sendo condicionada pelo Zeitgeist16. A desvantagem de 

termos atribuídos por usuários é que eles podem ser fruto de um jargão local 

ou de uma determinada época, desaparecendo ou caindo em desuso em outra. 

Tais termos, atribuídos a documentos, podem não mais recuperá-los no 

futuro. 

Em se tratando de uma web baseada em linguagem para recuperação de informações, 

o aspecto social de rotulagem, trocas e compartilhamento via termos e tags faz com que a 

web 2.0 ou social seja um ambiente no qual os conteúdos dos objetos sejam lidos ou 

interpretados predominantemente por usuários humanos, que atribuem sentido aos mais 

 
16 Zeitgeist é uma expressão em alemão, popularizada pela Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, que refere-

se ao “espírito do tempo” ou o espírito de uma época, que engloba condições sociais, psicológicas, geopolíticas, 

econômicas, culturais e mesmo eventos de um determinado lugar em um determinado recorte de tempo. 
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diversos contextos, jargões e termos aplicados aos documento. Conquanto softwares sejam 

a cada dia aperfeiçoados para esta finalidade, o processamento de linguagem natural ainda 

encontra grandes desafios à sua plena efetividade e eficiência. 

Estes problemas linguísticos também impactam diretamente na recuperação de 

materiais típicos e abundantes na web 2.0: os documentos multimídia. Estes, como não são 

de natureza linguística e não possuam textos intrínsecos em seu corpo que possam ser 

recuperáveis, os termos precisam ser atribuídos por pessoas. Contudo, os problemas acima 

diminuem a precisão e a eficiência da recuperabilidade de tais objetos. A falta de padrões 

estruturais, aliada à necessidade de serem interpretados, fazem dos objetos multimídia – não 

estruturados por natureza – o foco dos esforços das diversas áreas que tratam a informação, 

motivando iniciativas em vários níveis e em diferentes frentes de modo a minimizar tais 

problemas. 

Um dos eixos de enfrentamento dos problemas trazidos pela web 2.0 é a aplicação 

de inteligência artificial no ambiente web. Chu (2010) destaca duas frentes: a iniciativa 

Natural Processing Language (NPL) ou processamento de linguagem natural e a Semantic 

Web (SW) ou Web Semântica (WS). Ambas as iniciativas têm como ponto em comum o 

processamento semântico de elementos de informação, como classes, conceitos e, 

principalmente, as relações entre eles. Segundo Chu, 

For example, an AI system for information representation should be able 

to generate broader, narrower, and related terms according to the content 

of a document. In other words, the system needs to be able to identify and 

establish relationships among the terms contained in the document. The 

system must have Ai, mimicking human intelligence, to complete the task. 

(CHU, 2010, P. 259) 

Chu (2010) destaca que diferentes iniciativas têm sido praticadas há décadas, como 

raciocínio simbólico, redes neurais artificiais, inferência bayesiana e ressonância magnética 

funcional de imagens, todas aplicadas à representação de símbolos, dados e imagem. 

Entretanto, no que se refere à aplicação em linguagem natural, as seguintes iniciativas são 

praticadas: 

• Nível de análise fonológica: iniciativa para o tratamento de voz ou conversa; 
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• Nível de processamento morfológico: construção de palavras a partir de 

significados identificados em um conteúdo; 

• Nível léxico: aplicado ao significado de palavras reconhecidas ou extraídas 

de um documento; 

• Nível sintático: Utilização na análise de frases para construção de relações 

gramaticais entre palavras e sentenças; 

• Nível semântico: Atribuição de significado aos elementos sintáticos extraídos 

das sentenças do documento; 

• Nível discursivo: interpretação de estrutura e significado em grandes 

sentenças ou orações discursivas; 

• Nível pragmático: constitui-se no mais alto nível de processamento de 

linguagem natural, inferindo um significado de longas sentenças e 

relacionando a contextos, pessoas e ambientes.  

Ainda segundo Chu (2010), a aplicação de inteligência artificial nos últimos níveis 

citados acima, sobretudo o pragmático, revela-se como o maior desafio das iniciativas de 

processamento de linguagem natural, não sendo ainda completamente compreendida e estão 

ainda longe da capacidade humana de inferência de discursos complexos. Por sua vez, 

Helbig (2006), no que se refere ao processamento semântico de linguagem, elenca uma série 

de princípios a serem satisfeitos nesse sentido: 

a) Requerimentos globais 

• Universalidade: a representação deve ser universal e não definida por conceitos 

de domínios específicos; 

• Adequação cognitiva: a representação deve ser realizada tendo como base 

conceitos únicos e universalmente aceitos; 

• Interoperabilidade: a representação deve ser construída para serem processadas 

em níveis automáticos, de modo a expressar resultados sintático-semânticos; 

• Homogeneidade: a descrição de palavras ou sentenças deve ser feita com a 

mesma dinâmica dos processos de raciocínios formais e lógicos; 

• Comunicabilidade: refere-se ao aspecto requerido por uma força-tarefa de 

indivíduos que cooperem, se comuniquem e colaborem com base numa 



96 

 

compreensão comum dos meios representacionais de uma representação do 

conhecimento; 

• Praticabilidade: toda representação do conhecimento deve ser tecnicamente 

tratável e efetivamente implementável; 

• Automaticidade: o repertório predefinido de meios expressivos deve permitir o 

processamento automático de conhecimento e, especialmente, aquisição de 

conhecimento automático de fontes de linguagem natural. 

b) Requerimentos estruturais 

• Completude:  todo significado deve poder ser representado pelos meios formais 

de representação; 

• Granularidade ótima: diferentes significados devem ser mapeados em diferentes 

estruturas; 

• Consistência: as regras de inferência e as definições dos meios de representação 

devem ser adaptadas umas às outras de tal maneira que o cerne de uma base de 

conhecimento deve ser globalmente consistente; 

• Multidimensionalidade: os diferentes aspectos qualitativos do conhecimento 

devem ser espelhados na atribuição de conceitos para diferentes camadas de 

representação; 

• Interpretatividade local: as construções básicas devem ser logicamente 

interpretáveis, independente de sua incorporação no contexto da base de 

conhecimento como um todo. 

Estes requerimentos foram esquematizados por Helbig (2006) sob o seguinte 

esquema de representação do conhecimento com base em processamento de linguagem 

natural, conforme exposto na figura 7: 
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Figura 7.: Emulação da Representação do Conhecimento em diferentes camadas da 

realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Helbig (2006). 

 

Outras iniciativas que utilizam inteligência artificial para o processamento de 

linguagem natural, segundo Chu (2010), seriam:  

• Sumarização automática, isto é, a criação de sumários por processamento 

computadorizado; 

• Resposta a perguntas, cujo método consiste em auxiliar o usuário na tarefa de 

peneirar respostas a perguntas e;  

• Busca de linguagem natural, no qual os termos pesquisados – inseridos pelo 

usuário – seriam traduzidos pelo computador para um sistema válido de 

representação e recuperação da informação.  

Todos as iniciativas propostas ainda representam um grande desafio para a área de 

representação e recuperação da informação no que tange ao processamento de texto e 

linguagem natural (Helbig, 2006; Chu, 2010; Stock e Stock, 2015). Para a maioria dos 

autores, ainda que as tecnologias de inteligência artificial estejam se desenvolvendo num 
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ritmo acelerado, tais processos ainda devem ser assistidos por especialistas humanos antes 

de efetivarem tarefas de maneira totalmente autônoma. 

Além dos aspectos referentes ao processamento de linguagem natural, outra 

aplicação do conceito de inteligência artificial ao ambiente web é a proposta da Web 

Semântica (Chu, 2010). A Web Semântica, modelo de web vislumbrado por Tim Berners-

Lee, consiste numa iniciativa do World Web Consortium (W3C) que prevê o uso de 

vocabulários especiais e ontologias para processamento semântico de dados e documentos 

da web em vários níveis. Em última instância, refere-se a uma tentativa de estender o poder 

de controle dos vocabulários controlados e linguagens documentárias – tal como praticados 

tradicionalmente por instituições como bibliotecas – ao entorno web, considerando 

tecnologias inovadoras e disruptivas.  

Os princípios da Web Semântica (WS) foram instituídos no final dos anos 1990 e 

início dos anos 2000, quando a percepção de aspectos predominantes na web, como 

diversidade de formatos de materiais, proliferação de multimídia, falta de padrão de 

representação dos objetos de informação, dentre outros, se tornariam obstáculos para a 

organização, representação e recuperação da informação. Problemas com volumes massivos 

de informação têm sido uma constante ao longo da história, porém a era digital ou era da 

internet potencializou-os como nunca antes. A diversidade, variedade e volume dos objetos 

no entorno web, aliado aos problemas trazidos pelos aspectos linguísticos, transformam a 

web num ambiente altamente complexo e heterogêneo. Conforme mencionado 

anteriormente, a primeira geração da web, bem como a web 2.0 ou social configura-se como 

uma web predominantemente sintática, uma vez que trabalha com representação e 

recuperação de objetos de informação com base linguística, através de inserção e 

recuperação de termos e sintaxes. Por sua vez, a proposta da Web Semântica pretende 

transformar, pouco a pouco, a web sintática numa web semântica. Nas palavras do próprio 

Berners-Lee, “The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, 

in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people 

to work in cooperation” (BERNERS-LEE, 2001, P. 29). Um esquema comparativo entre a 

Web Semântica e a Web 2.0 pode ser exposto, conforme o quadro 10: 
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Quadro 10: Esquema comparativo entre a Web 2.0 e Web Semântica. 

 WEB 2.0 OU WEB SOCIAL WEB SEMÂNTICA 

Origem Evolução natural da web Proposta por T. Berners-Lee em 
1999 

Expressão LN, folksonomia, palavra-chave, 
sinonímia, polissemia 

LC, Ontologias, SOC e 
vocabulários de metadados 

Características Alta usabilidade, alta 
colaboração, compartilhamento 

Linguagem formal e normalizada, 
interoperabilidade, usabilidade 
escassa, mas crescente 

 (Adaptado de González, 2014). 

Uma das transformações provocadas pela iniciativa da WS é a própria transformação 

do conceito de Sistemas de Organização do Conhecimento (Knowledge Organization 

Systems – KOS). Se os SOC são constituídos de linguagens documentárias e vocabulários 

controlados, com a Web Semântica uma nova geração de vocabulários formam os alicerces 

da teia semântica – ou ontologias – que a embasam. Tais vocabulários, incorporados como 

metadados, fornecem a estrutura necessária para a sustentação da rede semântica que 

caracteriza o novo modelo de web proposto por T. Berners-Lee. Nesta nova configuração, o 

conceito de SOC sofre uma “atualização”, onde o Simple Knowledge Organization System 

(SKOS) passa a representar e a organizar, assim, as informações no entorno web. De acordo 

com Santos e Moreira, 

Com a era tecnológica, as perspectivas de desenvolvimento de SOC cresce 

em quantidade e abrangência geográfica. Por esse motivo, o Simple 

Knowledge Organization System (SKOS) é uma representação desses 

instrumentos, ou seja, um modelo de dados para desenvolvimento de 

vocabulários controlados em formatos interoperáveis entre máquinas com 

capacidade de processamento. Porém, a abordagem da aplicação do SKOS 

em SOC ainda é, relativamente à relevância do tema, muito tímida, 

conforme já apontado por Moreira (2012), em trabalho que questiona o 

silêncio em relação à consolidação teórica da proposta do SKOS. 

(SANTOS E MOREIRA, 2018, P. 363) 

Este entendimento também é sustentado por González, ao atestar que 

SKOS é uma das especificações da web semântica mais relevante para 

aplicar em arquivos, bibliotecas e centros de documentação. Estabelece 

uma ponte entre as tendências da web semântica e as práticas tradicionais 

de controle de vocabulário e a organização e a representação do 

conhecimento. Apareceu como uma recomendação da W3C, feita pelo 

Semantic Web Deployment Working Group e oferece um modelo para 

representar a estrutura básica e o conteúdo de esquemas conceituais, como 
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os que oferecem os tesauros, os sistemas de classificação, as listas de 

cabeçalho de assunto ou as taxonomias e folksonomias. A documentação 

oficial de SKOS fala de sistemas semi-formais de organização do 

conhecimento para diferenciá-los das ontologias desenhadas para suportar 

processos de raciocínio automático complexos. SKOS está orientado à 

indexação e à recuperação de informação documental, ao contrário de 

outros sistemas como o OWL, orientados a processamentos mais 

complexos. (GONZÁLEZ, 2014, P. 44-45) 

Sob esta ótica, as ferramentas tradicionais de organização e representação do 

conhecimento passam a ter mais uma geração de instrumentos para estender o controle dos 

processos anteriores de representação e recuperação da informação aos objetos de 

informação em ambiente web. Também segundo a proposta da WS, os metadados, antes 

relegados a um papel secundário, passam a ter um evidente destaque na nova arquitetura 

semântica: muito mais do que aspectos como ofness e aboutness sobre o conteúdo dos 

objetos, uma nova classe de metadados formalizados começam não só a aplicar tais aspectos, 

como também são dotados de estruturas capazes de designar e descrever as mais complexas 

relações não somente entre recursos ou objetos de informações e seus atributos ou valores, 

mas também referências a conceitos e entidades abstratas, elementos fora do mundo 

documental.  

Uma das bases estruturais da Web Semântica provém do início da era web. As 

páginas ou sítios disponíveis on-line são documentos por si mesmos, construídas mediante 

linguagens ou códigos de marcação como HTML17 e XML18, dentre outras. Documentos 

web tradicionais, para serem lidos por humanos, devem apresentar uma codificação com 

alguma estrutura de marcação em seu código-fonte. Esta estrutura ou marcação são 

interpretadas por software específico de leitura web, como os navegadores19, que então 

exibem as páginas para o usuário humano. Estas linguagens ou códigos de marcação 

possuem vocabulários semi-estruturados, com funções bem definidas que irão fornecer ao 

navegador instruções para montagem e exibição das páginas. O HTML possui marcações de 

seções ou contêineres na página, representando desde a aparência ou formato até elementos 

de conteúdo. Por sua vez, o XML fornece parâmetros especiais de marcação para 

ordenamento de documentos na web, como classes e valores a serem exibidos. Ambas 

permitem a inserção de tags ou termos descritivos ou declaratórios nos códigos-fonte dos 

 
17 Hypertext Markup Language. 
18 Extensible Markup Language. 
19 Web Browsers. 
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documentos pelos usuários, possibilitando que, com isso, estes possam agir nos próprios 

metadados dos documentos. Também estas marcações podem ser caracterizadas como o 

corpo de metadados dos próprios documentos web, que são interpretados por navegadores e 

motores de busca pela web. Já no ambiente da Web Semântica, as páginas ou objetos são 

considerados recursos de informação, nos quais para cada entidade ou sujeito atribui-se um 

nome de recurso, disponíveis através de URI Uniform Resource Identifiers. De acordo com 

Domingue, Fensel e Hendler, “URIs (Uniform Resource Identifiers) encompass both URLs 

and URNs (Uniform Resource Names), where URNs denote the name of a resource” 

(DOMINGUE, FENSEL E HENDLER, 2011, P. 8). 

O HTML e o XML, como os códigos iniciais de construção de páginas e objetos com 

base na web forneceram as bases para a criação de novas classes de vocabulários ou 

metadados que suportam os requerimentos da web semântica. Um dos primeiros 

vocabulários desenvolvidos especificamente para estruturação semântica foi o RDF20. Para 

Domingue, Fensel e Hendler,  

The Resource Description Framework (RDF) is a simple data model for 

semantically describing resources on the Web. Binary properties interlink 

terms forming a directed graph. These terms as well as the properties are 

described using URIs. Since a property can be a URI, it can again be used 

as a term interlinked to another property. (DOMINGUE, FENSEL E 

HENDLER, 2011, P. 15) 

Também para González, 

Em 1997 aparece o RDF, linguagem para representar conhecimento na web 

baseado em XML. RDF não é um formato de arquivo, mas um formalismo 

de dados desenhado para apoiar a gestão de dados distribuídos em 

ambiente web, que permite realizar afirmações sobre recursos. Mediante 

RDF é possível apresentar qualquer tipo de propriedade de um recurso, 

como título, autor, copyright etc. Junto com o XML, é um dos pilares 

principais da chamada Web Semântica. A Web Semântica não é só um 

intercâmbio de dados, mas também uma organização de dados distribuída 

e descentralizada. (GONZÁLEZ, 2014, P. 80) 

O RDF, tendo como base os padrões XML, expressam, assim, relações entre 

metadados (Chu, 2010) por meio de triplas, declarando: 1) um objeto, 2) um predicado ou 

atributo e 3) um objeto ou valor. No encalço do RDF, uma série de novos vocabulários foram 

instituídos e formalizados de modo a compor uma gama de critérios descritivos dos recursos 

 
20 Resource Description Framework. 
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informacionais na web. Não somente a W3C, mas também outras entidades e órgãos, 

governamentais e não-governamentais, validaram vocabulários como padrão de metadados 

para utilização no contexto da Web Semântica. Entre tais vocabulários, podem ser citados, 

entre outros: 

• RDF Schema: vocabulários para serem inscritos em páginas web; 

• SKOS: forma de representação de esquemas de classificação, vocabulários 

controlados, taxonomias, etc; 

• Dublin Core: vocabulário para descrição de recursos bibliográficos, com base 

em 15 elementos descritivos; 

• FOAF: vocabulário sobre relacionamento entre pessoas, seus interesses e 

atividades. 

Os vocabulários também fornecem as bases para as Ontologias, outro elemento do 

entorno da Web Semântica. Pode-se definir ontologias como uma construção formal e 

artificializada de domínios, mapeando os conceitos, os atributos inerentes aos conceitos e a 

teia de relações entre eles. De acordo com González, ontologias “são conceituações formais 

de um domínio ou de uma parcela da realidade, com a qual podem operar diferentes 

aplicações de software (...) é uma descrição explícita e formal de conceitos em um domínio 

de discurso, propriedades, atributos e restrições sobre as facetas” (GONZÁLEZ, 2014, P. 

76). Também para Chu, “Ontology can be regarded as a universal controlled vocabulary 

for representing web resources” (CHU, 2010, P. 277). Entretanto, as relações entre os 

vocabulários semânticos e Ontologias ainda não estão bem definidas. Segundo a W3C, 

There is no clear division between what is referred to as “vocabularies” 

and “ontologies”. The trend is to use the word “ontology” for more 

complex, and possibly quite formal collection of terms, whereas 

“vocabulary” is used when such strict formalism is not necessarily used or 

only in a very loose sense. Vocabularies are the basic building blocks for 

inference techniques on the Semantic Web. (W3C, 2019) 

No contexto da Web Semântica, a representação do objeto de informação pode ser 

inscrita no próprio documento, em seu código-fonte, como corpo de metadados, ou a eles 

associados por bases de dados. Desta forma, cada objeto pode ser constituído por um ou 

tantos tipos de vocabulários quanto necessários para atender aos requisitos descritivos e 

representativos de domínios, expressando sujeitos, objetos, atributos e relações. Ademais, 

os vocabulários permitem agregações e anotações para enriquecimento semântico dos 
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metadados, de modo a facilitar, assim, o reuso de dados, bem como a interligação e a 

interoperabilidade destes. 

A Interoperabilidade é outro fator componente da Web Semântica. Feather e Sturges 

assim definem interoperabilidade:  

Interoperability and extensibility are desirable characterisTIC of metadata 

schemes. Interoperability refers to the ability to transfer metadata among 

different schemes and information systems. A core element set that is 

common to all metadata schemes will facilitate the exchange and use of 

metadata at a general level of description and retrieval. Extensibility allows 

expansion of the core element set to provide more precise description and 

retrieval. (FEATHER E STURGES, 2004, P. 418-419) 

 

 A interoperabilidade é possível a partir do intercâmbio de dados por leitura 

automática de metadados construídos a partir destes vocabulários semânticos. A 

formalização dos vocabulários permite que cada declaração seja objetivamente interpretada 

pelos sistemas de busca, que podem ser entendidos como agentes inteligentes. Os agentes 

inteligentes, por sua vez, podem ser assim caracterizados: “intelligent agents, employing 

assorted artificial intelligence techniques and in the form of software programs, are able to 

perform certain tasks without human intervention. (…) The word ‘bots’, from ‘robots’, is 

increasingly used as a synonym for intelligent agents” (CHU, 2010, P. 278). Logo, a Web 

Semântica e sua estrutura permitem um modelo de web onde não só usuários humanos 

possam entender e praticar ações em seu entorno, mas também – e principalmente – 

máquinas e buscadores podem, da mesma forma fazê-los, de maneira autônima. O processo 

de interoperabilidade se torna possível também pelas demandas do Movimento de Dados 

Interligados, como o Linked Data e Linked Open Data Movement, além da web de dados. 

Para Gödert, Hubrich e Nagelschmidt, 

Pushed by the vision of a Semantic Web and the Linked Data Movement 

that promise new forms of information and knowledge exchange, 

establishing semantic interoperability between common traditional KOSs 

has become the most popular method to deal with heterogeneity in recent 

years. (GÖDERT, HUBRICH E NAGELSCHMIDT, 2014, P. 90) 

 Conforme sustentam os autores, os princípios do Linked Data são: 

• Uso de URIs como nomes para as coisas; 

• Uso de URIs com base em HTTP para localização de nomes; 

• Na busca por nomes de coisas, uso do RDF e SPARQL, sua linguagem de consulta; 

• Inclusão de links em outros URIs para que possam interligar-se a mais coisas. 
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Em relação aos dados interligados (Linked Data), também o compõem o panorama 

da WS o conceito de Dados Abertos Interligados, ou Linked Open Data (LOD), assim 

definidos: 

Linking Open Data (LOD) is a W3C SWEO community project aiming to 

extend the Web by publishing open datasets as RDF and by creating RDF 

links between data items from different data sources. Linked Open Data 

provides sets of referenciable, semantically interlinked resources with 

defined meaning. (DOMINGUE, FENSEL E HENDLER, 2011, P. 15) 

Dados interligados, sejam eles abertos ou não, utilizam vocabulários diversos, de 

licença livre ou proprietária, de modo a possibilitar sua interoperabilidade no contexto da 

WS, sobretudo pelo fato de poder representar recursos e objetos heterogêneos, como 

multimídias. A proliferação de documentos multimídia tem sido constatada desde o 

surgimento da web, mas as dificuldades em representá-las oferecem um desafio adicional, 

tanto para os SOC tradicionais quanto para as propostas da Web Semântica. A ascensão do 

papel dos metadados e dos conceitos de semântica com base em vocabulários e ontologias, 

bem como o desenvolvimento de programas de anotação e enriquecimento semântico de 

metadados, têm permitido grandes possibilidades de processamento de tais objetos tanto para 

a representação quanto para a recuperação. Neste sentido, segundo o entendimento de 

Chaudhury, Mallik e Ghosh, 

Proliferation of multimedia data on the web is driving the need for 

developing effective schemes for management of multimedia contents by 

exploiting embedded semanTIC of the multimedia data. However, in this 

context, the key challenge is that of designing an appropriate representation 

scheme for multimedia knowledge so that content can be interpreted and 

used for a variety of information processing tasks. Ontology and ontology 

languages provide a framework for semantically exploiting numeric and 

textual content on the web. Multimedia ontology can enable development 

of a similar capability, but it has to be distinct in terms of the structure, 

syntax and inference scheme because of the unique nature of the 

multimedia content. (CHAUDHURY, MALLIK E GHOSH, 2016, P. XV) 

 

Com todas estas possibilidades, as iniciativas da Web Semântica têm auxiliado na 

criação de estruturas em objetos de informação notadamente não estruturados, permitindo 

sua representação e recuperação mediante inscrição de vocabulários semânticos em seus 

metadados. Domingue, Fensel e Hendler (2011) sustentam que a infraestrutura necessária 

par a WS requer os seguintes requisitos: 
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• Representação explícita e simples dos dados, capturando as essências das 

representações do documento; 

• Utilização de sistema distribuído de maneira descentralizada, de modo a 

facilitar a escalabilidade; 

• Utilização de referência cruzada, provendo estrutura para interligação de 

dados e permitindo o reuso de documentos existentes; 

• Utilização de camada de acoplamento de linguagens, conseguido através de 

linguagens padronizadas, de modo a exprimir flexibilidade e personalização; 

• Facilidade de comunicação e usabilidade, onde a publicação e o consumo de 

dados devem ser facilitados. 

Com todos os conceitos e requisitos acima mencionados, a arquitetura da Web 

Semântica apresenta-se da seguinte maneira (figura 8): 

Figura 8: Arquitetura clássica da Web Semântica. 

 

Fonte: T. Berners-Lee (2001). 

 

A arquitetura da WS é proposta em camadas. A primeira camada é construída com 

base em protocolos web tradicionais, como UNICODE e URI. Esta camada pode ser 

entendida como uma camada de baixo nível, visto que é composta dos aspectos mais 

elementares da estrutura. Também tem como base os identificadores únicos de recursos ou 

páginas, que não somente identificam documentos, mas também entidades abstratas. A 

segunda camada fornece os alicerces de estruturação que fornecerá as bases para os aspectos 

semânticos. Tem como base vocabulários estruturantes como o XML que serão utilizados 

nas camadas superiores e pode ser definida como a camada sintática. O início dos aspectos 

semânticos começa na terceira camada, onde vocabulários semânticos já formalizados 



106 

 

passam a dar uma estruturação de hierarquias e relações que caracterizam a WS. Na quarta 

camada vocabulários ontológicos já estão plenamente desenvolvidos, compondo os 

elementos de alto nível da estrutura da WS. Acima, a camada lógica visa possibilitar a 

verificação da coerência e da logicidade do processos de referências cruzadas que 

caracterizam uma teia semântica bem construída e coordenada. Por sua vez, a camada de 

prova certifica ou garante que o processo foi executado de forma correta, isto é, certifica a 

qualidade da ontologia do domínio em questão. A assinatura digital, subprocesso que ocorre 

paralelamente a várias camadas, tem a função de garantir os meios de segurança e 

autenticidade necessários a todo o processo de construção semântica. Com isto, a ontologia 

ou semântica é declarada como confiável, o último elemento da estrutura da WS. 

 

A contribuição da Web Semântica para a organização do conhecimento na web ainda 

está longe dos resultados requeridos pela W3C. Entretanto, sua aplicação em contextos ou 

domínios específicos funcionam como um laboratório de aplicabilidade da estrutura 

proposta pela WS. Os artefatos do conhecimento hoje não estão disponíveis somente em 

bibliotecas ou centros de documentação, ambiente controlado e centralizador das práticas de 

organização, representação e recuperação da informação; estão disponíveis – agora já 

predominantemente – no ambiente caótico, heterogêneo e multidimensional da web, onde o 

controle exercido pelos profissionais e pelos instrumentos e ferramentas tradicionais, como 

vocabulários controlados e linguagens documentárias perdem a eficiência, cobertura e 

amplitude. Se nas bibliotecas e instituições de coleta do conhecimento o usuário era um ator 

passivo, no entorno web os usuários não somente são agora atores ativos, como também são, 

em grande medida, responsáveis pelos métodos de representação de objetos de informação.  

 

O ambiente informacional da web é vasto, o que tornaria impossível o processo 

tradicional de descrever e representar os inumeráveis objetos de informação, como feito nas 

bibliotecas. Neste sentido, a proposta da Web Semântica tem feito esforços no sentido de 

estender e emular a dinâmica e a eficiência dos tradicionais métodos de organização e 

representação da informação – como os vocabulários controlados e linguagens 

documentárias – ao ambiente web, já agora com auxílio de inteligência artificial e 

inteligência semântica para dar autonomia e escalabilidade a este processo, sem participação 

direta de profissionais da informação: a inteligência funcionaria, assim, no processo de 

construção e enriquecimento de metadados mediante vocabulários e ontologias, através de 
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modelagem de domínios, de modo a dotar os objetos informacionais com assinaturas que os 

representem, além de permitir o treinamento de agentes inteligentes (bots) que compreendam 

ou aprendam a compreender e a interpretar objetos de maneira autônoma, estendendo o 

esforço dos profissionais de informação e afins na atuação junto ao ambiente web. Numa 

representação esquemática, isso poderia ser representado da seguinte forma (figura 9): 

Figura 8: Panorama contemporâneo de organização e representação da informação. 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Considerando o cenário e o impacto atual da web segundo seu volume, tipologia e 

características, também os seguintes esquemas podem ser destacados (quadro 11): 

Quadro 11: Comparação entre as eras web. 

WEB 1.0 WEB 2.0 OU SOCIAL WEB SEMÂNTICA 

- Natureza sintática; 
- Web informacional; 
- Websites estáticos; 
- Busca por termos e expressões; 
- HTTP. HTML, CSS, XML; 
- Google, Yahoo, demais 
buscadores. 

- Natureza sintática; 
- Websites e documentos 
dinâmicos; 
- Redes Sociais; 
- Busca por termos e expressões; 
- Ajax, XHTML, HTML5; 
- Blogs, Flickr, wikis, Tags etc 

- Natureza semântica; 
- Web dos dados, Dados com 
semântica; 
- RDF, OWL, SPARQL; 
- Mozilla, Creative Commons, 
Twine, Joost, Europeana etc. 

 

 

 

  

 

 

 

3P: Produtor / C: Consumidor 

 Fonte: Adaptado de Chaudhury, Mallik e Ghosh (2016). 
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 A implantação da Web Semântica, por um outro lado, suscita grandes desafios e 

obstáculos, conforme ressalta Chu (2010). O primeiro é que, para um pleno funcionamento, 

os objetos de informação deveriam ser inscritos com os vocabulários semânticos. Entretanto, 

torna-se virtualmente impossível inscrever os vocabulários na massa de objetos existentes. 

Pela característica heterogênea e caótica da web, onde todos são produtores e consumidores 

de informação, não há normas de criação de páginas e objetos. Isto quer dizer que qualquer 

indivíduo pode criar páginas e objetos sem considerar qualquer regra semântica. Segundo, 

que ainda que se houvesse um regulamento de construção semânticas de páginas e objetos 

com utilização de vocabulários e ontologias, isso exigiria um esforço multitarefa de 

especialistas em domínio para modelar completamente as ontologias necessárias de 

representação do conteúdo destes objetos. Também um outro aspecto diz respeito aos papeis 

de curadoria ou certificação de conformidade semântica dos objetos: que instituições a 

exerceriam? Por último, seria possível o desenvolvimento de ontologias que cobrissem todo 

o conhecimento disponível na web? 

 

 Outros fatores trazidos por Chu dizem respeito à aplicação da inteligência artificial 

nos processos de representação e recuperação da informação. Pelo que sustenta o autor, as 

tecnologias de inteligência artificial ainda não substituem o homem em nível satisfatório na 

tarefa de interpretação e representação de conteúdos. Conquanto estejam em pleno 

desenvolvimento, tais aplicações de Inteligência Artificial ainda requerem muita pesquisa, 

tentativas, erros e aprendizados antes de serem consideradas seguras ou plenamente 

autônomas na realização destas tarefas. No entanto, a aplicação em ambientes controlados 

ou domínios específicos se mostram como os ambientes mais favoráveis à utilização destas 

tecnologias, juntamente com as estruturas requeridas e propostas pela Web Semântica. 

 

 A organização, a representação e recuperação da informação, vistas em seu conjunto, 

encontram na web um grande laboratório para aplicações em contextos mais específicos e 

fechados, como os contextos científico, governamental e, sobretudo, corporativo-

empresarial. Neste último, várias experiências e iniciativas têm sido levadas a cabo no intuito 

do controle e gestão da informação organizacional. Ainda que haja esforços em diferentes 

frentes e com diferentes níveis de eficácia, aliados ao poder de processamento computacional 

e de armazenamento das tecnologias corporativas contemporâneas, e tendo como estruturas 

poderosos bancos de dados e modernos softwares e sistemas de informação, uma inteligência 
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aplicada e autônoma que interprete contextos informacionais e crie teias semânticas de modo 

pleno e satisfatório ainda estão em estágios iniciais, conforme será visto na próxima seção. 

Por este motivo, as possibilidades advindas das propostas da Web Semântica têm sido 

reconhecidas e também têm motivado uma série de iniciativas, como modelos e propostas, 

por revelarem-se como oportunas e de grande auxílio não somente para aplicação em 

contextos específicos, como o corporativo, dentre outros, mas também para o próprio 

desenvolvimento de áreas como a organização, representação e recuperação da informação 

na atual era digital.  

 

 A ideia de potencialização e enriquecimento semântico de metadados também se 

mostra como uma grande possibilidade de aplicação de inteligência aos processos de 

controle informacional em ambientes com base web. A considerar a heterogeneidade, o 

volume e a falta de estrutura de objetos como textos e multimídia, tal iniciativa acena com 

um grande leque de oportunidades e possibilidades. Desta forma, as tecnologias trazidas e 

oferecidas pela proposta da Web Semântica constituirão a base desta pesquisa na construção 

de um modelo que atenda aos requisitos típicos do ambiente corporativo. Os vocabulários 

semânticos e sua aplicação em metadados de objetos de informação não estruturados, como 

multimídia, fornecerão os alicerces do modelo proposto, considerando vários critérios e 

requisitos de infraestrutura corporativa.  

 

 Na atualidade, a web permeia praticamente todos os setores, e no caso do ambiente 

corporativo, o uso de objetos de informação provenientes da internet e armazenados nela, 

isto é, na nuvem21, são práticas constantes das organizações empresariais. Também a 

necessidade de interligar os objetos e relacioná-los a atores e processos são fatores que 

podem contribuir consideravelmente para a potencialização do conhecimento 

organizacional. Com isso, as potencialidades proporcionadas pelas tecnologias oriundas da 

web semântica têm despertado grande atenção das corporações para o controle e 

gerenciamento dos estoques informacionais, visando uma aplicação de soluções inteligentes 

e econômicas aos ativos de informação. Por esse motivo, práticas e propostas inovadoras 

 
21 Nuvem: Nuvem ou Computação em Nuvem é um sistema de computação e armazenamento de dados com 

base na web que permite acesso sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação 

configuráveis, como redes, servidores, armazenamento, aplicativos e serviços, podendo ser rapidamente 

provisionados e acionados com o mínimo esforço de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços 

(cf: Sakr e Zomaya, 2019). 
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têm sido efetivadas de maneira crescente e, de modo a contribuir com esse movimento, a 

presente pesquisa procura oferecer uma iniciativa que venha somar esforços nesse sentido, 

proporcionando soluções e processos que possam ser facilmente implementadas, de maneira 

rápida e pouco onerosa. É neste contexto que se propõe aqui um modelo conceitual para 

procedimentos de destilação e enriquecimento semântico dos objetos de informação 

multimídia, que possa melhorar significativamente o fluxo informacional e o ecossistema de 

informações corporativo. 
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3.2 A Informação no Contexto Corporativo 

 

  Após o advento da internet, pode-se afirmar que não somente mais uma nova era 

da informação teve início, mas também uma nova revolução industrial (Rifkin, 2012; 

Amaral, 2016. Schwab, 2016)22. A sociedade atual tem sido caracterizada pela produção, 

veiculação e consumo de informações em escala nunca antes observada, em quantidade 

massiva e diversa, visando aos mais diversos interesses. Para além da quantidade, a 

velocidade de criação e veiculação de dados e sua variedade tem tornado difícil o processo 

de transmissão de informação e conhecimento, comprometendo frequentemente o controle 

e a gestão de conteúdo entre fontes emissoras, meios veiculadores e usuários da informação. 

Progressivamente, tanto computadores quanto inúmeros dispositivos e aparelhos de TIC 

possibilitaram uma interação e interconexão entre as pessoas e entre dispositivos numa 

escala sem precedentes, culminando com a atual Internet das Coisas (Wortmann e Flüchter, 

2015; Schwab, 2016; Scuoto, Ferraris, Bresciani, 2016; Aquarone, Luz, 2017; Rozsa et. al, 

2017). Na medida em que criam estas interações e interconexões, estas novas TIC têm 

produzido uma quantidade virtualmente imensurável de informações através de objetos 

como dados brutos e não estruturados, nos mais variados formatos, tais como textos, 

imagens, vídeos, sons, dentre outros, fornecendo uma fonte praticamente inesgotável de 

informação potencial. 

 

 Também a utilização de repositórios, armazéns de dados, bases de dados e softwares 

alimentados pelas TIC e com base na web tem se intensificado, alterando as formas como 

informações são acessadas, trabalhos são executados, decisões são tomadas, pesquisas são 

feitas e aprendizados são realizados. Estes aspectos possibilitaram novas configurações de 

relações sociais, além de novas práticas e modelos científicos e empresariais. Conceitos 

como e-science, e-commerce, e-business, e-learning, e-government, Big Data, dentre outros, 

têm permeado não somente o jargão econômico e social da chamada sociedade da 

informação, mas também têm sido cada vez mais objetos de análises científicas.  

 

 
22 Ainda que os Rifkin e Schwab divirjam sobre terceira ou quarta revolução industrial, ambos reconhecem que 

uma nova revolução industrial, tecnológica e informacional teve início a partir da internet e da proliferação de 

dispositivos móveis, dentre outros fatores. 
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 Considerando que as práticas informacionais contemporâneas se dão através do 

processo de transmissão de informação entre fontes geradoras – emissor – e fontes receptoras 

– receptor (Barreto, 1998), as técnicas, as metodologias, os canais e sistemas devem atuar 

com o objetivo de levar informação relevante às necessidades daqueles que a buscam, com 

o maior índice de precisão possível. De acordo com Jim Grey (Hey, Tansley e Tolle, 2009), 

o processo de transmissão de conhecimento passou por algumas mudanças paradigmáticas, 

onde o último – e quarto – paradigma seria uma sociedade da informação cujo conhecimento 

teria forte embasamento mediante evidência de dados. A informação, veiculada através dos 

mais variados objetos, tem nos dias atuais uma rede de conexões e um fluxo altamente 

complexo e volumoso, no qual cada aspecto da coletividade humana tem sua própria 

dinâmica e regras de funcionamento. Segundo o relatório da McKinsey & Company 

(Manyika et. al., 2016), o fluxo global de dados comerciais gerado na sociedade tem 

aumentado exponencialmente, conforme expostos nos gráficos a seguir (gráficos 1 a 4): 

Gráficos 1-4: Fluxo global de informações. 

 

Fonte: McKinsey & Co., 2016. 
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 O crescimento expressivo do fluxo global de produção e uso de informação 

levantados pelo relatório, entre 2005 e 2014 (gráfico 1), está diretamente relacionado ao 

aumento da população conectada (gráfico 2). Da mesma forma, metade do comércio mundial 

já se efetua por via digital (gráfico 3), enquanto dados e metadados veiculados entre 

máquinas respondem por pouco menos da metade do fluxo total gerado por dispositivos 

(gráfico 4). Tanto o citado relatório quanto os relatórios do World Economic Forum (2016, 

2016a) apontam para práticas sociais, comerciais e industriais com movimentação de dados 

de maneira crescente e irreversível. 

 

 Desde sua instituição, a web tem sido a principal fonte de informações em muitos 

setores, como o de negócios, científico, governamental e social. Já em 2004, Cormier e 

Magnan destacavam que  

Until a few years ago, most of this information was being disclosed through 

traditional media (e.g. annual report print copy) or through intermediaries 

(e.g. releasing a press release in the hope that it will be picked up by some 

media outlet). However, the advent of the World Wide Web (web) has led 

firms to reconsider their reporting strategies. The web allows firms to 

communicate directly with their stakeholders, without the need for 

intermediaries. Moreover, the web offers much more flexibility than 

traditional means in the presentation and in the content of disclosure. For 

example, many firms’ websites offer interactive facilities (e.g. questions 

and answers) or provide access to video presentations (e.g. management’s 

presentations to analysts). (CORMIER E MAGNAN, 2004, P. 394) 

 

  Também em 2006, Alfonso e Miguel ressaltavam a importância da web no mundo 

dos negócios: 

Over the last decade, the Internet has remarkably changed the way in which 

companies and institutions communicate and interact with their audiences. 

The same is true about how organizations communicate with the news 

media, as well as how these media conduct their work nowadays. For 

corporate communications, Internet technologies (including not only 

external websites, but also corporate intranets) offer lots of possibilities. 

Initially, the exchange of text messages through e-mail was a significant 

step forward. Later, the possibility of transmitting images and sounds 

through the Internet encouraged thousands of companies to launch their 

own websites, even when their reach and the value they could offer (both 

from a sales and information perspective) was still very limited. 

(ALFONSO E MIGUEL, 2006, P. 267) 

 

 Mais recentemente, o impacto da web também tem sido destacado por muitos 

autores. Hillard aponta que “the Internet combined with ubiquitous connectivity would drive 
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economic activity and a new way of doing business” (HILLARD, 2010, P. 2). Na área de 

finanças e investimentos, Drake, Thornock e Twedt (2017) sustentam que “The internet is 

now the most important platform for the communication of financial news, hosting thousands 

of websites that supply information to capital providers”. (DRAKE, THORNOCK E 

TWEDT, 2017, P. 544). Por sua vez, Frasca e Edwards (2017) apontaram que a área de 

Gestão de Pessoas tem sistematicamente recrutado pessoas pela internet, ambiente no qual 

praticamente todas as empresas listadas no Top 100 do ranking desta área efetivavam 

recrutamento utilizando mídias sociais e vídeos. Segundo os autores, “radical changes to 

organizational recruitment have occurred since the emergence of the Internet and the 

adoption of electronic Human Resource Management (e-HRM) in the mid-1990s”. 

(FRASCA E EDWARDS, 2017, P. 125). Igualmente, as mídias sociais – baseadas em web 

– têm impactando profundamente a sociedade e os negócios, segundo Kasemsap: 

Social media and Web 2.0 technologies change the technological 

mechanisms and the distribution of information. (...) current collaborative 

context and resource sharing that drives Web 2.0 is gaining importance 

within academia and industry, which is stimulating the development of 

new information technology for content retrieval, sharing, and analysis 

over user-generated media content”. (KASEMSAP, 2016, p. 2.171)      

 

  Conforme visto, o fluxo e o ambiente informacional das corporações de negócios já 

não mais operam de maneira isolada da internet. A internet se tornou a grande fornecedora 

e receptora de informações corporativas corporativos. Enquanto fornecedora, a web 

proporciona objetos de informação predominantemente não estruturados, notadamente 

textos, imagens, áudio e vídeo, que passam então a ingressar nos repositórios e bancos de 

dados. Neste sentido, dados ou objetos não estruturados 

can mean different things in different contexts. For example, in the context 

of relational database systems, it refers to data that can’t be stored in rows 

and columns. This data must instead be stored in a BLOB (binary large 

object), a catch-all data type available in most relational database 

management system (DBMS) software. Here, unstructured data is 

understood to include e-mail files, word-processing text documents, 

PowerPoint presentations, JPEG and GIF image files, and MPEG video 

files. (BLUMBERG E ATRE, 2003, P. 42) 

 

 Para Chakraborty e Pagolu (2014) e Inmon e Linstedt (2015), objetos de informação 

não estruturados correspondem a mais de 80% dos volumes informacionais de uma 

organização, embora King (2016) sustente que esta cifra é superestimada. De qualquer 
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forma, o volume e a importância de objetos não estruturados provenientes da web para as 

organizações e os negócios não podem mais ser ignorados. 

 

 Outra concepção modificada pela web foi a transformação da ideia de documento 

como algo estático. No ambiente web, a composição de objetos como documentos dinâmicos 

atualmente é frequente, tendo reflexo direito no ambiente corporativo. Documentos 

dinâmicos são montados a posteriori, em tempo de execução mediante retorno de uma busca 

a um banco de dados, agregando partes de diversos outros objetos e montando um objeto 

único e inédito, não existente a priori. Sobre documentos dinâmicos, Van der Meer sustenta 

que 

Former ideals of the paperless office have vanished. Paper books, 

documents, reports, and records have their advantages: they are cheap, easy 

to use, common, and legally accepted. Electronic documents have other 

advantages: open to support collaborative authoring, information retrieval, 

information reuse, and publishing; to manipulate dynamic documents with 

spreadsheets and links to external Web pages; and to display moving 

pictures and sound. (VAN DER MEER, 2005, P. 928) 

 

 Tendo em conta que as corporações são empreendimentos comerciais responsáveis 

pelo provimento de bens e serviços requeridos não somente por indivíduos, mas também por 

qualquer tipo de coletividade humana, como governos e instituições, seu fluxo informacional 

apresenta-se como um ambiente altamente complexo. Praticamente toda aquisição de bem 

ou serviço gera algum tipo de carga informacional necessários para sua concretização. Para 

além do setor comercial, também no setor industrial os processos produtivos requerem não 

somente matérias-primas, mas também insumos de dados e instruções para a produção 

(Swanson, 2012). No que se refere à economia de serviços, muitos bens digitais já 

começaram a substituir seus congêneres físicos como maior quantitativo volumétrico em 

vendas. Desde livros, filmes e discos, ainda que sejam comercializados fisicamente, suas 

versões em meio digital – e-books, streamings e mp3 – já possuem índices significativos de 

preferência do público usuário ou consumidor. Tais fatores, assim, têm gerado problemas 

consideráveis no modo como as organizações lidam e gerenciam sua enorme carga de dados. 

 

 Para tanto, a interligação dos objetos de informação passa a consistir num aspecto 

essencial do ecossistema informacional corporativo, congregando partes de objetos diversos, 

como texto, som, imagem estático ou em movimento. Ainda que estejam hospedados em 
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servidores internos ou externos à empresa, objetos são cada vez mais decompostos e 

fragmentados, possibilitando uma remontagem e recuperação posterior, personalizados e 

ajustados à necessidade de busca. 

 

 À medida que o volume e a complexidade do processo de criação e veiculação de 

dados aumenta, percebe-se também tentativas de respostas tanto no aspecto de infraestrutura 

– armazenamento e poder de processamento – quanto no de desenvolvimento de soluções – 

estas baseadas em novas metodologias, softwares e sistemas de informações – para dar conta 

desta complexidade. Ainda que a capacidade de processamento, armazenamento e 

infraestrutura já consiga com relativa facilidade suportar este processo, os sistemas de 

informação, por sua vez, ainda buscam maneiras de atingir determinado nível de excelência 

para lidar e representar elementos e processos cada vez mais dinâmicos (Fischer e Shet, 

2004; Eine, Jurisch e Quint, 2017). Este dinamismo consiste precisamente neste fluxo de 

volumes de informações predominantemente não estruturadas, de maneira dispersa e caótica, 

gerados não somente por pessoas, mas também por dispositivos diversos. 

 

 Particularmente no contexto corporativo, a influência e a evidência dos dados na 

tomada de decisões estratégicas ou operacionais têm tido um destaque marcante, e 

praticamente nenhuma operação ou atividade pode ser realizada sem a veiculação de carga 

de objetos de informação. Se há apenas algumas décadas esta carga podia ser suportada por 

Data Warehouses e bancos de dados tradicionais, na atualidade o volume, a variedade e a 

velocidade dos objetos que circulam em uma companhia já não são suficientemente 

suportados pelos meios tradicionais de processamento e armazenamento da informação. 

Desta forma, novas metodologias e tecnologias têm sido desenvolvidas nos últimos anos, 

bem como novos sistemas de armazenamento.   

  

 

3.2.1 A Gestão do Conteúdo Corporativo 

 

 O desafio do gerenciamento da informação não é uma questão nova para as 

organizações. Já há muito empregam-se técnicas e metodologias de interpretação, 

representação e recuperação de documentos bibliográficos, como as linguagens 

documentárias. Estas têm desempenhado esse papel há muitas décadas, adaptando-se às 
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demandas e às necessidades de informação eletrônica ao longo do tempo. Contudo, tais 

tecnologias não têm se mostrado mais tão eficientes para o atual contexto digital. Objetos de 

informação digitais são cada vez mais variados e volumosos, além de serem criados a uma 

velocidade que dificulta sua leitura e representação por agentes humanos em tempo útil à 

tomada de decisões.  

 

 O setor corporativo, em particular, tem utilizado sistemas de informações tradicionais 

desde as últimas décadas do século XX para gerenciar não somente conteúdos como 

documentos, mas também a transição destes do ambiente analógico ou físico para o ambiente 

digital. Neste sentido, sistemas e metodologias como Gestão Eletrônica de Documentos 

(GED), Gestão Arquivística de Documentos (GAD), Sistemas de Gerenciamento Web, entre 

outros (Päivärinta, Munkvold, 2005; Smith, McKeen, 2003; California Department of 

Technology, 2014; Bax, Teixeira, Ferreira, 2017), tornaram-se muito utilizados, tendo sido 

oferecidos uma grande diversidade de tais sistemas desde então.  

 

  De acordo com Tyrväinen et. al. (2006), já no final dos anos 1990, surge um 

conceito que integra os sistemas anteriores: o Enterprise Content Management (ECM)23 ou 

Gestão de Conteúdo Corporativo (GCC). Para o autor, alguns fatores contribuíram para a 

criação deste novo conceito: 

Innovations in network technologies in the 1990s have provided new ways 

to store and organize information to be shared by people and various 

information systems. Before, documents, files, records, and databases were 

the most common means to organize information (Sprague 1995). After 

the adoption of Internet technologies, organizations experienced a fast, 

partly uncontrolled growth of information assets in Web sites, intranets, 

and extranets. (TYRVÄINEN et. al., 2006, p. 627). 

 

 Conforme Päivärinta e Munkvold,  

Enterprise content management (ECM) integrates the management of 

structured, semi-structured, and unstructured information, software code 

embedded in content presentations, and metadata together in solutions for 

content production, storage, publication, and utilization in organizations. 

(PÄIVÄRINTA E MUNKVOLD, 2005, P. 1) 

 

 
23 Enquanto algumas fontes, como o Gartner Group, conceitualiza esta integração como Enterprise Information 

Management (EIM), o termo ECM, segundo levantamento, tem sido mais utilizado na literatura especializada 

no que se refere ao tratamento dos ativos informacionais com base em dados ou documentos. 
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 Também para Bax, Teixeira e Ferreira a função do ECM é “capturar todos os 

recursos informacionais de uma organização, sobretudo aqueles de natureza não ou 

semiestruturada, independente do seu tipo, formato, granularidade e fontes” (BAX, 

TEIXEIRA E FERREIRA, 2017, P. 105). Ainda segundo estes autores, o ECM emula e 

atualiza os conceitos e funções do GED e GAD, provendo uma integração atualizada da 

Gestão da Informação. 

 

 Para Tyrväinen et al., (2006); Broke, Simons, Cleven (2011), Broke, Simons, (2014) 

e Grahlmann et. al. (2012), pesquisas na área de ECM, mesmo após uma década, ainda estão 

em relativa infância, incorporando teorias e práticas de diversas áreas e mesclando técnicas 

e práticas distintas. Um dos grandes desafios do ECM apontadas na atualidade refere-se à 

tarefa de lidar com o crescente e massivo afluxo de dados que sustentam as atividades 

empresariais, sobretudo após os anos 2010 (Broke, Simons, 2014). 

 

 Com base num recente relatório do Departamento de Tecnologia da Califórnia, o 

ECM difere-se dos tradicionais sistemas de gerenciamento de informações pelo fato de que 

ECM is not technology-driven as many traditional approaches have been, 

but rather is business processes-driven. Accordingly, ECM can be treated 

as an integrative approach for managing the entirety of an organization’s 

information assets, with strong links (and some similarities) to Business 

Intelligence (BI) and Enterprise Application Integration (EAI) domains. 

(CALIFORNIA DEPARTMENT OF TECHNOLOGY, 2014, p. 1). 
 

 Mais do que um conceito emergente, o ECM também tem se mostrado um conceito 

abrangente, havendo muitas e distintas caracterizações, de acordo com o enfoque desejado. 

De qualquer modo, conceitos e assuntos referentes à gestão e ao processamento integrados 

do ciclo de vida dos conteúdos digitais dos ativos informacionais corporativos, com foco nos 

diversos aspectos de seu entorno, moldam o escopo das práticas e aplicações relacionadas 

ao ECM. 

 

 No início dos anos 2000, associações entre empresas de softwares e profissionais de 

informação, como a Association for Information and Image Management (AIIM) e 

Association of Records Managers and Administrators (ARMA)24, dentre outras, 

 
24 Instituições como a AIIM e ARMA surgiram em meados do século XX, porém ascenderam como influentes 

associações profissionais após o início da era digital, sobretudo após o advento da internet. 
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estabeleceram regulamentos e controle dos processos, além de metodologias e sistemas que 

tratariam tanto a documentação tradicional quanto o conteúdo digital. Neste sentido, o ECM 

tornou-se um “tópico emergente” (Päivärinta, Munkvold, 2005, p. 1) e a AIIM o caracterizou 

como “the technologies used to create, manage, customize, deliver, and preserve 

information to support business processes.” (BROKE, SIMONS, 2014, p. 478).  

 

 Diversas tentativas de constituição de um painel do escopo do ECM têm sido levadas 

a cabo por vários pesquisadores. Destas tentativas, as que mais se mostraram completas ou 

abrangentes foram a de Tyrväinen et al. (2006) e Grahlmann et. al. (2012), identificando que 

o escopo do ECM é composto de variadas perspectivas, como perspectiva de conteúdo, 

perspectiva da tecnologia, perspectiva da empresa e perspectiva do processo. Ainda que 

houvesse equilíbrio em relação às distintas perspectivas de ECM, Grahlmann et. al. 

constataram uma grande predominância de uma delas: a Perspectiva do Conteúdo, voltada 

especialmente a elementos como os objetos de informação e sua integração com sistemas e 

usuários, tal como definida por Tyrväinen et al. Estes autores destacaram as perspectivas 

mais comuns encontrados na prática e na literatura referente ao ECM, conforme exposto na 

figura 9:  

Figura 9: Perspectivas em ECM. 

 
 

Fonte: Tyrväinen et al. (2006). 

 Cada uma destas perspectivas engloba um aspecto específico do ECM, entretanto a 

perspectiva do conteúdo tem se mostrado como a mais completa no que se refere à gestão 
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do conteúdo de ativos informacionais corporativo. Uma das razões possíveis é que esta 

perspectiva, composta de três pontos de vista, tem oferecido um grande potencial para 

suportar os desafios impostos pelo gerenciamento de conteúdo típico da atualidade: o 

tratamento de dados massivos. Estes pontos de vista, considerados como um conjunto, 

fornecem as bases e os elementos de uma abordagem integrada do ECM. No que diz respeito 

a cada um deles, as seguintes características podem ser apontadas (Tyrväinen et al., 2006): 

1. Ponto de vista da Informação: o ponto de vista da informação é aquele relacionado 

ao aspecto semântico do conteúdo, pretendendo relacionar a integração de dados e 

sua estrutura. A introdução de esquemas descritivos e a adição de informações 

semânticas nos metadados, utilizando padrões como SGML (Standard Generalized 

Markup Language) e XML, compõem o escopo deste ponto de vista. 

2. Ponto de vista do Usuário: qualquer forma de comunicação pressupõe um emissor e 

um receptor. Desta forma, o usuário humano, em última instância, é a finalidade do 

processo comunicacional. Qualquer sistema de troca de informações deve ter como 

foco o usuário e suas necessidades informacionais. 

3. Ponto de vista do Sistema: focado nos sistemas de processamento de informação e 

também nos contêineres ou armazéns, meios pelos quais o conteúdo é oferecido e 

acessado pelo usuário.  

  

 De acordo com as pesquisas de Tyrväinen et al. (2006), estes três pontos de vista 

apresentavam, ainda em 2006 alguns problemas para a recuperação da informação, 

sobretudo aqueles concernentes ao aspecto semântico. Em relação ao primeiro ponto de 

vista, o da informação, foi constatado que 

For the users it would be important, however, that the information were 

stored and organized in semantic terms whenever possible. So far few 

successes have been achieved through the use of natural language 

processing techniques, and research has largely focused on content tagging 

using, for example, XML schemas, which provide the mainstream way to 

model and structure content for the majority of the contemporary solutions. 

(TYRVÄINEN ET AL., 2006, P. 629) 

 Sobre o ponto de vista do usuário, os autores também afirmam que os usuários têm 

sido frequentemente negligenciados e que o foco na tecnologia ainda tem se apresentado 

predominante nas organizações. No que se refere ao ponto de vista de sistema, “the problem 
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is, however, the fragmentation of the systems-oriented literature. Each new type of system 

technology tends to introduce its own concepts and vocabulary, making a functional 

comparison of ECM-related systems difficult” (TYRVÄINEN ET AL., 2006, P. 630). 

 

 A gestão de conteúdo corporativo requer um ecossistema complexo para o fluxo das 

informações que serão circuladas no entorno organizacional. Este ecossistema engloba 

aspectos como elementos constituintes essenciais ao funcionamento pleno da capacidade 

informacional corporativa, congregando sistemas, infraestrutura, metodologias e 

ferramentas de estruturação de informação, conforme será visto a seguir. 

 

 

3.2.2 O Ecossistema Informacional Corporativo 

 

 O ecossistema informacional corporativo abrange um amplo espectro de fatores que 

devem atuar em conjunto para o funcionamento pleno do fluxo de dados e informações. 

Entre tais fatores, podem ser apontados aqueles provenientes de desenvolvimento de 

sistemas, de infraestrutura, de metodologia operacional e mesmo os dados e metadados em 

si. Conforme destacado por Inmon, Imhoff e Souza, 

An information ecosystem is a system with different components, each 

serving a community directly while working in concert with other 

components to produce a cohesive, balanced information environment. 

Like nature’s ecosystem, an information ecosystem must be adaptable, 

changing as the inhabitants and participants within its aegis change. (…) 

As an example of an information ecosystem, consider a data warehouse 

working with a data mart to deliver business intelligence capabilities or an 

operational data store working to deliver business management 

capabilities. (INMON, IMHOFF E SOUZA, 2001. P. 2) 

 Neste sentido, o ecossistema informacional corporativo funciona como uma fábrica 

ou linha de montagem da informação, também conhecido como Fábrica de Informações 

Corporativa (CIF - Corporate Information Factory). Ainda para os autores,  

The corporate information factory (CIF) is the physical embodiment 

of the notion of an information ecosystem. The CIF is at the same 

time generic in its structure (to the point that it is easily recognizable 

across different corporations) and is unique to each company as it is 

shaped by business, culture, politics, economics, and technology. 
(INMON, IMHOFF E SOUZA, 2001. P. 7) 
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 De acordo com os autores, a CIF compõe-se dos seguintes componentes: 

• Ambiente externo: o ambiente externo é constituído de empresas e pessoas que 

geram insumos de informações nas empresas, isto é, aqueles que geram e consomem 

informação. 

• Aplicações: constituem os sistemas de informações corporativos em geral, que 

podem ser integrados e não integrados; no caso dos integrados, são sistemas 

desenhados sob medida para a tender a determinadas tarefas e funções. Por outro 

lado, sistemas não integrados são aplicações utilizadas para atividades cotidianas e 

operacionais com menor complexidade. 

• Armazém de dados operacionais: é o conjunto de dados integrados e orientado a 

assuntos utilizados para decisões de nível tático. 

• Camada de transformação e integração de dados: é a camada do ecossistema 

corporativo em que os dados adquiridos ou gerados são refinados para a estrutura 

corporativa. 

• Armazém de Dados: constituem os sistemas de armazenamento de dados (Data 

Warehouse) integrados, resumidos e já trabalhados utilizados para apoiar o processo 

decisório. 

• Data Mart: são os armazéns derivados dos Data Warehouse, geralmente orientados 

a assuntos ou áreas específicas da empresa. Nos Data Marts, os dados possuem um 

refinamento adicional em relação ao Data Warehouse. 

• Internet e Intranet: são as principais linhas de comunicação entre o ambiente 

interno e externo de uma empresa, isto é, são as vias por onde o fluxo informacional 

corporativo trafega. 

• Metadados: são o catálogo de informação infra-estrutural da CIF. Devem 

possibilitar a legibilidade, uso e administração de dados. 

• Armazém de exploração e mineração de dados: consiste no ambiente de 

exploração e manipulação de dados. 

• Armazém alternativo: consiste na possibilidade de expansão do armazenamento de 

dados de forma infinita, onde não há preocupação com capacidade de estoque de 

dados. 

• Sistemas de suporte à decisão: constitui no cérebro da CIF, integrando uma série 

de aplicações centradas no Data Warehouse.  
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 Tais componentes visam o fornecimento de um conjunto de soluções para suporte às 

operações de negócios, bem como inteligência de negócios, possibilitando “a comprehensive 

model for making sense and exploiting the growing and diverse information constructs and 

Technologies that are transforming our information paradigma” (INMON, IMHOFF E 

SOUZA, 2001. P. 7). Numa representação esquemática, a CIF pode ser apresentada da 

seguinte forma, conforme a figura 10: 

Figura 10: Representação da Corporate Information Factory (CIF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Inmon, Imhoff, Souza (2001). 

 Em trabalhos posteriores (2016), Inmon acrescentou novos componentes à fábrica de 

informações corporativa, de modo a adequar o ecossistema informacional ao contexto de 

objetos e informação massivos. Tais componentes são: 

• Data Lake: ou Lago de Dados, consiste em armazém de dados construídos para 

suportar dados e documentos massivos e não estruturados, diferentemente do Data 

Warehouse, que opera com armazenamento de dados já estruturados. Data Lakes, 

assim, armazenam dados incompletos ou fragmentados, ainda que mantenham algum 

tipo de relação entre si. 

• Data Pond: ou Lagoa de Dados, são subdivisões dos Data Lakes, sendo compostos 

de Lagoa de dados brutos (Raw data ponds), Lagoa de dados analógicos (Analog 
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data ponds), Lagoa de dados do aplicativo (Application data ponds), Lagoa de dados 

textuais (Textual data ponds) e Lagoa de dados de arquivo (Archival data ponds). 

 

 No que se refere à infraestrutura de armazenamento, o Data Warehouse – ou 

armazém de dados – tem sido empregado já há algumas décadas como componente ao 

suporte de apoio à decisão gerencial e administrativa. Data Warehouses geralmente lidam 

com objetos como dados já trabalhados, integrando o ambiente da mineração de dados 

tradicional. Eles são orientados a assuntos ou áreas corporativas, como aquelas referentes a: 

• Clientes 

• Produtos 

• Vendedores 

• Transações 

• Pedidos 

• Políticas 

• Contabilidade 

• Outros 

 

  Os Data Warehouses operam, ademais, com fatores de integração em diversas 

camadas, incluindo: 

• Estruturas-chave 

• Codificação e decodificação de estruturas 

• Definições de dados 

• Layout de dados 

• Relações entre dados 

• Convenções de nomeação 

 

 No que diz respeito à sua estrutura de gerenciamento de dados, os Data Warehouses 

apresentam as seguintes características: 

• São orientados a assuntos 

• São integrados 

• São temporalmente variáveis 
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• São estáveis ou não-voláteis 

• São compostos de dados resumidos e detalhados 

 

 Ainda de acordo com Inmon (2001), Data Warehouses recebem dados de armazéns 

de dados operacionais (Operational Data Store - ODS) com periodicidade diversa, podendo 

ser diária, semanal ou mensal. Nestas configurações, eles podem ser representados sob o 

seguinte esquema, conforme exposto na figura 11: 

Figura 11: Data Warehouse e sua integração. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inmon (2001). 

 Por sua vez, os armazéns de dados operacionais (Operational Data Store – ODS) 

consiste numa coleção de dados que satisfazem as necessidades operacionais coletivas e 

integradas no ecossistema informacional. Os ODS fornecem objetos de informação 

dinâmicos provenientes de consulta aos Data Warehouses e Data Marts, quando uma ação 

é requerida e um produto é gerado. Dentre suas características, os ODS são: 

• Orientados a assuntos 

• Integrados 

• Voláteis (dinâmicos) 

• Atualizados 

• Detalhados 

 

 Embora não necessariamente faça parte da Fábrica de Informações Corporativas 

(CIF), o ODS geralmente atua como suporte ao CIF, operando de forma mista, visto que 

consiste de uma arquitetura híbrida, contendo tanto elementos de armazenamento quando de 

aplicação (Inmon, 2001). 
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 Contudo, em ambiente de grande fluxo de informações – Big Data – os Data 

Warehouse não têm demonstrado eficiência em lidar com o alto volume de objetos brutos e 

não estruturados. Desta forma, tecnologias como os Lagos de Dados ou Data Lakes foram 

criados como camadas anteriores ao Data Warehouses para suportar problemas desta 

natureza. Eles são, assim, os primeiros depósitos de contenção dos objetos brutos para 

refinamento. Autores como Inmon reconhecem grandes possibilidades proporcionadas pelos 

Data Lakes em contextos de objetos de informação massivos e não estruturados: 

The data lake has great potential. The data lake can be used to conduct 

analytical processing that has never before been done. From governments 

to small businesses, the data lake can be used to identify, analyze and even 

predict important patterns which heretofore have gone unnoticed. 

(INMON, 2016, P. 22) 

 

 Os Data Lakes constituem-se como um dos componentes da CIF, sendo 

caracterizados pelo aproveitamento de quatro aspectos funcionais:  

• Metadados: o uso de metadados é uma condição necessária para o 

processamento dos dados Data Lakes. Os metadados são elementos essenciais 

na distinção e agrupamento de dados, bem como sua manipulação para fins de 

representação da informação. 

• Mapeamento de integração: nos Data Lakes as relações entre dados de 

aplicativos diferentes, bem como transações diferentes, são mapeadas e 

integradas. Silos de dados não integrados são criados no Data Lake e um mapa 

de integração pode ser construído para o relacionamento de dados entre si e 

entre aplicações e transações. 

• Contexto: Data Lakes permitem que aos dados inseridos sejam adicionados 

“contextos”, isto é, alguma forma de caracterização semântica do contexto de 

dados. Isso pode ser feito através de inscrições e caracterizações em seus 

metadados. 

• Metaprocesso: São possibilidades de identificação de atores e processos que 

podem ser processadas dentro de um Data Lake. Da mesma forma que nos itens 

anteriores, no Data Lake é possível a inscrição de informações (tags) deste tipo 

aos dados brutos nele carregados. 
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 Assim como os Data Lakes, os Data Ponds incorporam-se ao conjunto de elementos 

do ecossistema corporativo à medida que objetos de informação não estruturados e 

fragmentados adquirem volume e importância no arsenal informacional das organizações. 

Desta forma, quando os objetos brutos entram no Data Lake, um processo de destilação é 

acionado e os dados são processados e alocados em tanques de dados brutos (raw data 

ponds). Neste contexto podem ocorrer variados tipos de processos de decomposição dos 

objetos, segundo suas fontes, natureza ou qualquer outro tipo de diferenciação, conforme a 

figura 12: 

Figura 12: Processamento de dados no Data Pond. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Inmon, 2016. 

 

 De modo a esclarecer seu funcionamento no contexto da CIF, Inmon assegura que  

The pond data is the physical manifestation of the data itself as it resides 

in the pond. The data can be organized in many ways depending on the 

storage mechanism for the data pond. In the world of Big Data, it is 

customary for the information to be stored in a “schema on read” manner. 

In this system, the data is initially stored in a block of data. Then when a 

query is made against the data, the system goes and reads the block of data 

and determines the schema inside the block. (INMON, 2016, P. 53) 

 

 Neste sentido, a participação dos metadados no processo descritivo e representativo 

dos objetos de informação brutos são essenciais para o processo de destilação, visto que a 

inscrição de atributos, propriedades, valores e códigos atendem a critérios e organizam tal 

processo, contextualizando os objetos sob os mais diversos tipos de associações (Inmon, 

2016). Logo que destilados no Data Lake e no Data Pond, os lagos criados podem ser 

caracterizados conforme o tipo de lago: 

• Lago descritor 

• Lago alvo 

• Lago de dados 
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• Lago de metadados 

• Lago de metaprocessos 

• Lago de critérios de transformação ou destilação 

 

 Uma vez nos lagos de dados, os objetos já podem também ser alocados nos Data 

Warehouses e, subsequentemente, nos Data Marts. De acordo com Inmon, “The data mart 

interface can be characterized by customization, denormalization, and summarization” 

(INMON, 2001, P. 101). Por sua definição de Data Marts, de 2001, pode inferir-se que os 

Data Marts, como os Data Warehouses, são tecnologias de armazenamento de dados mais 

associadas ao suporte de fluxo e mineração de dados tradicionais. A título de caracterização,  

A data mart is a subset of a data warehouse, containing a small amount of 

detailed data and a generous portion of summarized data. It contains a 

limited amount of history, significantly less history than might be found in 

the data warehouse. The data in the data mart is customized to address the 

needs of the department to which it belongs and the Decision Support 

Systems tools selected for use. (INMON, 2001, P. 110) 

 Em consonância com a ótica de Inmon, quando um subsistema de dados granulados 

ou decompostos é necessário, um Data Warehouse pode ser preparado para atender a muitas 

diferentes perspectivas de conteúdo dos objetos. Esta preparação consiste na criação dos 

Data Marts: “in order to service the different needs for unique views of summarized and 

aggregated data, a different data structure is used – the data mart” (INMON, 2015, P.115). 

Nos Data Marts, então, os objetos podem ser fragmentados, sumarizados e agregados a 

outros objetos. Data Marts podem ser customizados e construídos de acordo com as 

necessidades de cada organização, visto que são especializações dos Data Warehouses e, 

por isso, podem assumir vários formatos e atender a muitas funções. Entretanto, possuem 

características distintas, a saber: 

• São orientados a funções, áreas ou processos; 

• Possibilitam um melhor controle dos dados; 

• Reduzem custos de utilização dos dados, visto que estes são segmentados; 

• Podem ser mesclados ou restringidos; 

• Podem ser sumarizados; 

• Podem ser editados e convertidos; 
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 Data Marts se apresentam como uma solução ao volume de objetos dos Data 

Warehouses, bem como possibilita um processamento destes materiais em paralelo a estes 

últimos, de maneira mais econômica e restrita ao assunto ou área. Por ser mais flexível e 

acessível, são cada vez mais adaptados a ambientes de objetos de informação massivos, 

possibilitando, ademais, agregações ou associações a objetos alocados em outros Data 

Marts, de modo a compor objetos de informação dinâmicos sempre que necessário. Desta 

maneira, constituem-se na última camada no que se refere aos repositórios e armazéns de 

dados no contexto corporativo. 

 De forma esquemática, as tecnologias de armazenamento citadas podem ser 

contextualizadas através do quadro 12: 

Quadro 12: Tecnologias de armazenamento de dados. 

Mineração de dados tradicional 
(Objetos estruturados) 

Ambiente de objetos massivos  
(Objetos não estruturados) 

Data Warehouse Data Lake 

Data Mart Data Pond 

Fonte: O autor. 

 Em termos gerais, no que concerne ao armazenamento, Inmon (2008, 2015, 2016) 

sustenta que os Data Warehouses na atualidade têm tido problemas com objetos não 

estruturados, visto que são tradicionalmente constituídos para suportar objetos estruturados. 

Por outro lado, os Data Lakes – ou Lagos de Dados – têm se mostrado como uma tecnologia 

compatível com o volume, a velocidade e a diversidade dos objetos não estruturados que 

circulam nas organizações. Uma vez processados nos Data Lakes, os objetos podem então 

ser refinados e distribuídos para os Data Ponds (Lagoas de Dados) e ainda para os Data 

Marts (Repositórios Especializados ou Temáticos de Dados), percorrendo um circuito de 

tratamento de objetos que têm se mostrado potencialmente interessante para a ecologia da 

informação organizacional. Entretanto, para Inmon (2008, 2015), a qualidade dos metadados 

para um processamento mais efetivo – semântico – impede a plena decodificação ou 

tradução dos objetos em informação relevante. Além disso, muitos objetos tendem a ser 

perdidos ou duplicados pela precariedade do tratamento que têm recebido. 
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3.2.3 Sistemas de Informações Corporativos 

 

 Outro componente do ecossistema corporativo são os sistemas de informações. 

Sistemas de informações corporativos. Tais sistemas atuam como elo entre os objetos de 

informação, os repositórios da infraestrutura de armazenamento e os usuários. Eles são o 

cerne do processo informacional, empregados para tarefas operacionais, táticas ou mesmo 

estratégicas. Para o gerenciamento da massa dos ativos informacionais, vários tipos de 

sistemas têm sido concebidos para as mais diversas funcionalidades em relação aos objetos 

de informação: desde processamento, armazenamento e controle do fluxo até extração de 

informação relevante e compartilhamento. Em um contexto corporativo, sistemas de 

informações podem ser assim definidos: 

In an organization, an information system typically features people 

working interactively with computers to accomplish a particular task. 

Human-computer interaction (HCI) enables both people and their machine 

extensions to be informed via the system. Where decisions are routine and 

highly structured, they may sometimes be automated and relegated to the 

machine. Often, the information provided serves to coordinate workers’ 

specialized but necessarily collective efforts. The varieties of information 

systems are many, reflecting the diversity of organizations and tasks to be 

accomplished. A typical large business firm has information systems to 

support its accounting and finance, operations, supply chain management, 

sales and marketing, customer service, human resource management, and 

research and development. But information systems are found everywhere, 

in organizations of all kinds and sizes, public as well as private. 

(SWANSON, 2012, P. 3-4) 

 Sistemas de informações corporativos têm uma longa trajetória, remontando aos anos 

1950. A cada década tais sistemas incorporam os desempenhos e melhorias dos elementos 

computacionais de seu tempo, sustentando operações e tarefas diversas. Desde os anos 1960, 

são suportados por sistemas de gerenciamento de bases de dados (data base management 

systems – DBMS) permitindo consultas e exibindo respostas a vários tipos de aplicações. 

Geralmente, softwares de aplicação e as bases de dados constituem a noção moderna de 

sistemas de informações (Swanson, 2012), obedecendo sempre às regras de negócio das 

organizações. Também de acordo com Swanson (2012), existem tradicionalmente ao menos 

cinco grandes categorias ou tipos de sistemas de informações, interconectados ou não entre 

si, desenvolvidos para suportar as tarefas:  

1) Sistemas de Processamento de Transações: são sistemas que suportam as transações entre 

empresas e seus clientes ou parceiros, garantindo a integridade destas transações. 
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2) Sistemas de Gerenciamento de Informações: são sistemas que suportam os níveis 

hierárquicos gerenciais, coletando informações sobre desempenhos operacionais de diversas 

áreas, de modo a apoiar a tarefa de gerentes. 

3) Sistemas de Suporte a Decisões: são sistemas de apoio à gerentes e diretores que 

trabalham mais diretamente assuntos relacionados ao conhecimento, oferecendo suporte 

para interpretação analítica de dados de tarefas semiestruturadas. 

4) Sistemas de Suporte a Grupos: são sistemas desenhados para suportar a cooperação, a 

colaboração e o compartilhamento de informações entre as partes interessadas no negócio, 

apoiando grupos ou forças-tarefa para determinadas atividades. 

5) Sistemas Corporativos: são os mais recentes, surgindo com o ERP – Enterprise Resource 

Planning – construídos para suportar tarefas automatizadas para integração entre atividade 

e áreas de negócios das empresas. 

 

 Sistemas de Informações geralmente suportam atividades operacionais ou fornecem 

informações para apoio a decisões. Apesar de possuírem algumas características funcionais 

em comum, os sistemas existentes geralmente possuem grandes diferenças entre si, tornando 

incompatíveis interações entre tarefas, integrações de funções e interligação dos objetos de 

informação. Em termos operacionais, frequentemente são associados a quatro tipos de 

aplicações: 

• Conhecimento de aplicação: refere-se ao conhecimento requerido para aplicação às 

tarefas e atividades do negócio.  

• Conhecimento de tecnologia: refere-se ao conhecimento das plataformas nos quais 

os aplicativos são construídos. Inclui aspectos de infraestrutura física e digital, bem 

como o aprimoramento da capacidade computacional dos elementos tecnológicos. 

• Conhecimento de desenvolvimento: refere-se aos softwares de aplicativos e modelos 

de dados que irão suportar o sistema. Requer uma documentação e procedimentos 

operacionais já instituídos, juntamente com os requisitos funcionais do sistema. 

• Conhecimento de gerenciamento: refere-se ao conhecimento de operações 

gerenciais, estratégicas e operacionais, tarefas que serão suportadas pelo sistema. O 

sistema deve estar alinhado às regras de negócio e às estratégias corporativas. 
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 Na categorização de Tyrväinen et. al. (2006) do escopo do ECM, os sistemas de 

informação podem integrar tanto a perspectiva tecnológica quanto um dos três pontos de 

vista da perspectiva do conteúdo. Sob a perspectiva tecnológica, os fatores com base na 

tecnologia e nos dispositivos (hardware) são elementos significativos a serem considerados. 

Contudo, enquanto um dos pontos de vista da perspectiva do conteúdo organizacional, o 

papel dos sistemas de informação deve focar em tornar os objetos de informação e seus 

conteúdos acessíveis primordialmente aos usuários, integrando os diferentes componentes 

informacionais da organização. 

 

 

3.2.4 Dados e Documentos: Objetos de Informação 

  

 Os elementos descritos anteriormente compõem os aspectos que constituem a 

infraestrutura da CIF, isto é, os tipos de sistemas de armazenamento e os sistemas de 

informações que processam os objetos de informação: dados e documentos. Dados e 

documentos podem ser considerados a matéria-prima que provê e dá sentido não somente 

aos sistemas de infraestrutura acima mencionados, mas também às práticas corporativas 

como um todo. Organizações são sustentadas pelo uso de dados e documentos manipulados 

por pessoas em cargos, e mesmo funções e departamentos existem pelo tipo de atividade e 

uso que fazem destes. 

 

 A título de contextualização, alguns esclarecimentos serão aqui discutidos acerca da 

caracterização e uniformização do entendimento dos conceitos de dados e documentos. Na 

análise do conceito de dados, se partirá aqui da premissa que dados são “a general term for 

quantitative or numerically encoded information, particularly used for information stored 

in a database.” (FEATHER E STURGES, 2004, P. 120). É importante ressaltar que tal 

distinção é necessária de modo a evitar discussões epistemológicas e conceituais de termos 

correlatos como registro, escrita etc, que fogem ao propósito deste trabalho. Entendendo 

que dados – em sua concepção digital – e documentos são registros, ambos serão assumidos 

e analisados como os objetos de informação no escopo da pesquisa.  

 

 No que diz respeito ao conceito de dados, Tyrväinen et. al. Sustentam que  
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Datum (data) is an arrangement of physical symbols according to some 

language to represent and communicate some idea. The physical symbols 

cover oral speech, written text, audio-visual material, and computer 

representations. (TYRVÄINEN et. al., 2006, P. 628-629). 

 

 Também segundo Voss, dados podem ser considerados documentos, na medida que  

die Daten, in denen Informationen kodiert sind, einem Format entsprechen, 

welches das Modell in konkrete syntaktische Regeln umsetzt. Prinzipiell 

kann jede Menge von informationstragenden Daten als Dokument 

aufgefasst werden 25. (VOSS, 2009, P. 17). 

 

 Voss também conclui que “Eine Sammlung von Daten kann genau dann sinnvoll als 

Dokument betrachtet werden, wenn sie in einem Format vorliegt, dem ein sinnvolles Modell 

zugrunde liegt.” 26 (VOSS, 2009, P. 17).  

 

 Sobre o conceito de documento, Chu atesta que: “Document could include 

multimedia information, i. e., any combination of audio, video, image, and textual 

information.” (CHU, 2010, p. 14). E de acordo com Stock & Stock: “This comprehensive 

definition of ‘document’ now includes textual and non-textual, digital and non-digital 

resources” (STOCK, STOCK, 2015, p. 64). 

 

 Sob estas perspectivas, diversos autores apontam para uma mescla de elementos em 

comum entre dados e documentos. Hillard defende que “in content and knowledge 

management, the most common grouping is a document” (HILLARD, 2010, P. 13). Por sua 

vez, Dade-Robertson (2011) reconhece dados e documentos como objetos de informação: 

‘information object’ represent a discreet piece of data that can be 

distinguished from other data in a system. How the information object is 

defined can depend on context. In a library, an information object is a book; 

in a museum it is an artefact; in a hypertext it might be an individual page; 

and in an information-retrieval system it may. (…) an information object 

on its own consists of data, a collection of information objects arranged 

with relation to a meaningful organization strategy constitutes information 

and knowledge is the interpretation and use of that organization by human 

minds (DADE-ROBERTSON, 2011, p. 20). 

  

 
25 “Os dados, nos quais a informação é codificada, devem estar de acordo com um formato que traduza o 

modelo em regras sintáticas concretas. Em princípio, qualquer quantidade de dados portadores de informação 

pode ser entendida como um documento.” (Tradução do autor). 
26 “Uma coleção de dados pode ser considerada um documento de forma significativa se, e somente se, estiver 

em um formato baseado em um modelo significativo.” (Tradução do autor). 
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 A aplicação do termo objetos de informação a dados e documentos também é 

partilhada por Ingwersen e Järvelin (Ingwersen e Järvelin, 2005; Stock e Stock, 2015; Gil, 

2015). Segundo Ingwersen, objetos de informação são “physical (digital) entities in a variety 

of media that belong to the information space of IR systems, providing potential information. 

Information objects are used interchangeably with the term documents.” (INGWERSEN, 

JÄRVELIN, 2005, p. 19). 

 

 Considerando todas as propriedades analisadas sobre dados e documentos, além de 

suas semelhanças e diferenças, talvez o termo mais conveniente para referência a estes em 

seu conjunto seja o termo objetos de informação, sobretudo tratando-se de contextos 

corporativos, onde o formato digital na atualidade é predominante e as relações com sistemas 

de informações, bases de dados, conteúdo corporativo e outras tecnologias é intrínseca. 

Desta forma, e em consonância com Ingwersen e Järvelin (2005) e Dade-Robertson (2011), 

o termo objetos de informação, ou especificamente objeto, se mostra como o mais adequado 

à caracterização dos elementos constituintes do universo informacional corporativo e da 

Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), como dados alfabéticos ou numéricos, imagens 

estáticas, em movimento ou mesmo registros de áudio. Por outro lado, a alusão a dados ou 

documentos se fará presente sempre que por citação de fontes consultadas. 

 

 No ecossistema corporativo, os objetos informacionais provêm de fontes externas à 

organização ou podem também ser criados internamente. Para Inmon, “the totality of data 

represented here includes everything to do with data of any kind found in the corporation” 

(INMON, 2015, P. 1). No que diz respeito aos tipos de objetos, estes podem ser: 

• Dados externos: geralmente dados comprados, acessados ou criados por outras 

organizações. São de praticamente de qualquer tipo e volume, podendo ou não serem 

estruturados. Os dados externos são aqueles que, pela sua variedade e 

heterogeneidade, entram no ecossistema corporativo pelos Data Lakes. 

• Dados de referência: são os dados relativos aos objetos de negócios em si, aludindo 

a produtos ou serviços praticados pelas organizações. Permitem a padronização, via 

vocabulário comum ou controlado, de aspectos como nomes de produtos ou serviços, 

nomes de clientes, localidades e demais referências necessárias ao processo de 

negócio. 
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• Dados históricos: dados históricos são dados que foram processados e terminaram 

seu ciclo de vida útil e atual na organização. Entretanto, possuem caráter histórico e 

mnemônico, podendo por vezes serem consultados. Por serem históricos, geralmente 

são volumosos e muitas vezes necessitam ser agregados a outros dados de modo a 

compor um novo documento. 

 

 No tocante à sua natureza estrutural, os objetos de informação corporativos podem 

ser categorizados como estruturados e não estruturados. Entre os objetos não estruturados, 

estes podem ser repetitivos e não-repetitivos, conforme exposto no gráfico 5 e na figura 13: 

Gráfico 5: Objetos de informação corporativos e sua natureza estrutural. 

 

Fonte: Adaptado de Inmon (2015. 

 

Figura 13: Subdivisões da estrutura dos objetos de informação corporativos. 

 

Fonte: Adaptado de Inmon (2015). 

 

 Os objetos estruturados correspondem a dados tabulados previamente, obedecendo 

às regras de negócios e às transações com esquemas definidos, como dados de compras, 

Objetos de Informação 
Corporativos

Estruturados
Não 

Estruturados

Repetitivos

Não-repetitivos
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formulários, transações bancárias e pagamentos, dentre diversas outras. Os objetos não 

estruturados, por sua vez, subdividem-se em objetos repetitivos e não repetitivos: 

• Objetos não estruturados repetitivos: são dados analógicos, como chamadas 

telefônicas, dados meteorológicos, dados de sensores diversos, dados de 

instrumentos. Geralmente são extremamente volumosos e tendem a ser de natureza 

numérica. 

• Objetos não estruturados não-repetitivos: são objetos com conteúdos mais complexos 

e diversificados, como e-mails, vídeos, pesquisas de mercado, contratos, dentre 

outros. Também são extremamente numerosos e possuem natureza heterogênea, 

como imagens, vídeos, áudios, textos, relatórios etc. 

 

 Em relação à relevância destes objetos, Inmon (2015) sugere que os objetos não 

estruturados e não-repetitivos possuem grande relevância para as organizações. Por outro 

lado, a relevância real dos objetos repetitivos ainda é pequena, embora potencialmente possa 

ser relevante se descobertas ou associações a contextos forem feitas, conforme os gráficos 6 

e 7 a seguir: 

Gráfico 6: Relevância dos objetos não estruturados e não-repetitivos nas organizações. 

 

Fonte: Inmon (2015). 
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Gráfico 7: Relevância dos objetos não estruturados e repetitivos nas organizações. 

 

Fonte: Inmon, 2015. 

  

 Aspectos de relevância, no entanto, podem variar de acordo com o tipo de negócio 

da organização. No caso dos objetos repetitivos, a estabilidade de variação da grande maioria 

dos registros pode não representar elementos relevantes, ao passo que uma pequena 

porcentagem de tais registros pode representar anomalias cruciais que possam a servir de 

interesse ou mesmo ser vital ao funcionamento do negócio. Por sua vez, no que se refere aos 

objetos não-repetitivos, sua relevância está diretamente relacionada aos tipos de associações 

e interpretações de seus conteúdos.  

 

  A infraestrutura para o processamento dos objetos de informação também é um 

aspecto relevante a ser considerado. Objetos estruturados em SGBD (Sistemas de 

Gerenciamento de Banco de Dados) possuem estruturas que diferenciam e organizam 

diferentes elementos que compõem tais objetos. De forma contrária, objetos não estruturados 

possuem estruturas difusas e mescladas, o que torna difícil sua leitura por sistemas 

automatizados tradicionais. Numa representação esquemática, as seguintes estruturas podem 

ser observadas, tal como exposto nas figuras 14 e 15: 
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Figura 14: Infraestrutura de objetos estruturados. 

 

 

 

 

 

Fonte: Inmon (2015). 

 

Figura 15: Infraestrutura de objetos não estruturados repetitivos. 

 

 

 

Fonte: Inmon (2015). 

 

 Como se pode observar pelas figuras acima, as diferenças entre os estados estruturais 

dos objetos estruturados podem ser percebidas no nível de organização dos registros 

intrínseco a tais objetos. Enquanto os objetos estruturados possuem blocos organizados por 

elementos de informação, os objetos não estruturados repetitivos possuem um bloco único, 

mesclado e disforme, contendo seus elementos de informação. Se os objetos estruturados 

repetitivos já se encontram prontos para uso por bases de dados tradicionais, no caso dos 

objetos não estruturados repetitivos, por sua vez, processos adicionais de depuração são 

necessários para decomposição de seus elementos e contextualização do conteúdo 

registrado. Para tanto, processos sequenciais de redução, limpeza/filtragem e 

contextualização com aplicações matemáticas e estatísticas são aplicados, operações típicas 

realizadas atualmente pela Ciência de Dados, que por fim disponibilizará os resultados de 

forma predominantemente gráfica. 

 

 No caso de objetos não estruturados e não-repetitivos, o processo requer processos 

mais complexos de desambiguação, filtragem e decomposição. Inmon sustenta que a leitura 

e interpretação de objetos não estruturados repetitivos requer uma análise personalizada 

(Inmon, 2015, p. 57), de modo a identificar o contexto, conforme a figura 16: 

Atributos Chaves 

Registros Índices 

registroAregistroBregistroC........registroN 



139 

 

Figura 16: Identificação de contexto por imagem e som. 

 

 

 

         

Fonte: Inmon e Linstedt (2015). 

 O processamento de objetos não estruturados repetitivos e não-repetitivos constitui, 

para Inmon e Linstedt (2015), a “grande divisão” da habilidade corporativa em trabalho com 

os ativos informacionais. Enquanto o processamento de objetos repetitivos pode ser 

realizado mais eficientemente por ferramentas e aplicações matemáticas, o processamento 

de objetos não-repetitivos requer processos adicionais. Para o autor, esses processos 

adicionais podem ser feitos de duas formas: 

• Através de processamento de linguagem natural (PNL); 

• Através de processamento manual. 

 

 Entretanto, o processo sugerido por PNL pressupõe a análise automática dos objetos 

não estruturados e não-repetitivos exclusivamente baseados em textos ou áudio. O processo, 

conhecido como destilação, prevê desambiguações e outros procedimentos para 

contextualização do conteúdo dos objetos. Contudo, tal processo ainda é problemático no 

que diz respeito ao tratamento de imagens estáticas e movimento, como vídeos, visto que 

somente destacam aspectos escritos ou falados e não a imagem em si. Em relação ao 

processamento manual, o autor destaca que  

There is one other time-honored approach to analyzing nonrepetitive 

unstructured data. That approach is to do things manually. (…) The great 

appeal of doing analysis manually is that no infrastructure is required. The 

only thing that is required is a human being who is capable of reading and 

analyzing information. So a person can start right away doing analysis of 

nonrepetitive unstructured information. (INMON, 2015, P. 70). 

 

 Esta prática também está em conformidade com Chu (2010), quando sustenta que 

existem dois tipos de aplicação de inteligência artificial ao tratamento de objetos de 

Identificação de contexto 
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informação complexos e não estruturados: uma é o PNL e a outra são as tecnologias da web 

semântica, essa última consistindo num processo analítico essencialmente humano no 

momento de sua construção. 

 

3.2.5 A Multimídia nas Organizações 

 

 Como parte integrante dos objetos não estruturados e não-repetitivos, recursos 

multimídia têm tido cada vez mais importância no ambiente corporativo, sobretudo após o 

advento da web. Objetos multimídia constam nos acervos e no ecossistema corporativo 

desde os anos 1960, ainda que fossem objetos centrados em si mesmos, enquanto objetos 

autônomos e sem conexão com outros diversos objetos. A partir do advento da web, contudo, 

a multimídia se tornou veículo de variadas práticas sociais e empresariais: desde expressão 

social, produção dependente e ilustração para diversos fins, até material instrucional e de 

treinamento, dentre outras aplicações. Também os objetos multimídia deixaram de ser 

autônomos e independentes e tornaram-se cada vez mais associados a contextos e a outros 

objetos de informações diversos, como complemento às suas composições. Segundo Apers, 

Blanken e Houtsma, 

With the advent of modern computer technology, multimedia systems have 

become increasingly important. This is caused, amongst other things, by 

the exploration of novel application areas where handling of pictures, 

audio, and video is relevant. The term multimedia stems from analog media 

on which data are stored: video tapes, micro films, and so on; enabling the 

digital storage of multimedia objects to become achievable. (APERS, 

BLANKEN E HOUTSMA, 1997, P. 3) 

   

 No contexto corporativo, objetos multimídia têm tido cada vez mais importância 

como fontes de informação tanto em nível operacional quanto estratégico. Segundo Schmitz, 

Although many people may think of consumer multimedia as more 

exciting or cooler than corporate multimedia, the luxury of a more 

powerful and up-to-date platform often means the opposite is true. Many 

IT managers mandate a consistent desktop configuration, where the 

public/consumer Web is a morass of platforms and versions. (…) I 

distinguish between multimedia as content and multimedia for 

conferencing. Conferencing uses media for live communication (spatial 

telepresence but no temporal telepresence—a glorified telephone) whereas 

content uses media in authored or archived communication (including 

narrative and/or interactive content and often distinguished by temporal 

telepresence) (SCHMITZ, 2002, P. 18) 
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 Objetos multimídia em empresas podem ser gerados externamente ou criados 

internamente. Conforme Schmitz aponta, as tecnologias contemporâneas permitem 

treinamentos e reuniões à distância, gerando registros de áudio e vídeo que interessam à 

organizações. Da mesma forma que se dão em tempo real, tais registro frequentemente 

compõem os bancos de dados das organizações de modo a atender as mais diversas 

finalidades e interesses. Desde a Gestão de Documentos à Gestão do Conhecimento, tais 

objetos já são materiais imprescindíveis ao funcionamento corporativo. Dentre os diversos 

tipos de multimídia no entorno corporativo, os seguintes podem ser apontados como os mais 

usuais: 

• Reuniões ou conferências efetivadas e capturadas para registro; 

• Chamadas telefônicas ou de aplicativos que utilizam voz, efetivadas e capturadas 

para registro; 

• Material de treinamento; 

• Material ou filmes publicitários; 

• Fotos, esquemas e representações de produtos, serviços ou processos. 

 Figura 17: Registros de vídeo e voz como tipos de multimídia mais comuns em 

organizações empresariais.  

      

Fonte: O autor. 

  

 A utilização de multimídia em organizações empresariais, ademais, tem sido 

potencializada por alguns fatores dignos de nota, conforme sustentam Chaudhury, Mallik e 

Ghosh (2016): 

• Web 2.0 e redes sociais: o uso de multimídia provenientes e produzidos para as redes 

sociais têm tido importância capital nos atuais modelos de negócios; 
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• Proliferação dos dispositivos móveis: tanto clientes quanto funcionários são 

potenciais gerados de materiais multimídia, muitos dos quais podendo ser de grande 

interessa para as organizações; 

• Redes móveis de acesso: possibilitam acesso em qualquer lugar e em qualquer hora, 

possibilitando o tráfego de dados que podem ser de interesse para muitas 

organizações. 

 De modo a suportar a proliferação dos objetos multimídia no entorno corporativo, 

algumas soluções no que diz respeito à infraestrutura também têm sido empregadas como 

tecnologias auxiliares: 

• Banco de dados para suporte à multimídia – ou Multimedia Databases; 

• Repositórios de interface multimídia (Multimedia Repository Interfaces); 

• Modelo de dados uniforme (Uniform Data Models) 

 Estas soluções têm sido empregadas gradualmente, de acordo com o 

desenvolvimento técnico e as possibilidades e necessidades corporativas. Elas buscam 

fornecer elementos referenciais de interface entre os objetos multimídia, seus metadados e 

os usuários, possibilitando um fluxo integrado, conforme será visto mais adiante. 

 

3.2.6 O Problema com os Objetos Não Estruturados  

 

 Considerando o crescente volume de mídias geradas nesse contexto, várias 

iniciativas têm sido propostas e experimentadas nos últimos anos para o processamento 

destes objetos massivos e não estruturados. Neste sentido, a predominância destes tipos de 

objetos tem oferecido desafios consideráveis ao ECM e a todas as partes interessadas: desde 

gestores, até colaborados, parceiros, funcionários, profissionais de informação e tecnologia 

etc. Brocke e Simons sustentam que “picking up on the digital information overload that 

employees face every day, the respondents mentioned various types of content, e.g., office 

documents, audio and video files, and images” (BROCKE E SIMONS, 2014, P. 53). 

Também para Eine, Jurisch e Quint (2017): 

Therefore, information about products and business processes are almost 

exclusively managed as data in enterprises’ information systems. 

However, enterprises are challenged by the increase of complexity 

required to handle more and more electronic data and processes. 
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Frequently, this issue is discussed in context of big data. The term “big 

data” describes large and complex data sets that traditional data 

applications are unable to process adequately. (EINE, JURISCH E 

QUINT, 2017, P. 1). 

 

 Em adição a documentos tradicionais27, objetos multimídia, bem como outros tipos 

de objetos não estruturados, têm despertado crescente interesse de áreas e departamentos 

como Business Intelligence (BI) e Gestão do Conhecimento. Também o volume de objetos 

corporativos tem superado a capacidade humana de interpretação e representação, motivo 

pelo qual vários tipos de softwares têm sido empregados para interpretá-los e representá-los, 

motivo pelo qual novas metodologias de representação e processamento tornam-se 

necessárias. Conforme Fischer e Sheth (2004), 

A human cannot possibly locate relevant information within a collection 

of data that exceeds millions or even billions of records, and even in a small 

set of data, there may be subtle and elusive connections between items that 

are not immediately apparent within the limits of manual analysis. 

(FISCHER E SHETH, 2004, P. 3). 

 

 Variadas soluções para representação de objetos não estruturados, dentro do próprio 

escopo do ECM, têm começado a empregar tanto processamento de linguagem natural 

quanto classificação semântica para potencializar a capacidade de interpretar, associar e 

recuperar conteúdos relevantes e criação de objetos dinâmicos. Algumas destas iniciativas 

podem ser apontadas, dentre elas: 

• Rhetorical Structure Theory (RST): é uma das abordagens mais antigas, datando dos 

anos 1980 e baseia-se em coerência de partes de textos, enquanto objetos não 

estruturados. Apresenta uma gama de possibilidades de estrutura - vários tipos de 

“blocos de construção” que podem ser observados nos textos. Esses blocos estão em 

dois níveis, o principal deles lidando com a nuclearidade e com as relações 

(geralmente chamadas de relações de coerência na literatura linguística). 

• Document Objetc Model (DOM): abordagem dos anos 1990, baseada na composição 

hierárquica dos elementos do conteúdo do objeto em HTML e XML. Em objetos com 

base web, são criadas hierarquias de elementos aninhados, marcados com tags de 

início e fim. O DOM cria um objeto diferente para cada elemento, mas vincula cada 

 
27 Documentos legais e administrativos em papel. Cf. Ingwersen, P., 1996; Drake, M., 2003; Lund, N., 2009. 
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objeto de elemento ao seu elemento circundante (ou elemento pai). Isso cria uma 

relação hierárquica explícita entre os elementos, através de uma estrutura em árvore. 

• Compound Document Model (CDM): iniciativa da IBM da segunda metade dos anos 

2000, é baseada na estruturação e montagem de objetos compostos dinâmicos. Neste 

modelo, componentes de objetos são criados, relacionados, mantidos, visualizados e 

renderizados de maneiras diferentes e dinâmicas. 

• Annotation Data Model (ADM): abordagem mais recente efetivada pela W3C, após 

os anos 2010, é baseada em um modelo de anotação que fornece uma estrutura 

extensível e interoperável para expressar anotações e inscrições de metadados, de 

modo que os objetos possam ser facilmente compartilhados entre plataformas, com 

riqueza de expressão suficiente para satisfazer requisitos complexos, mantendo-se 

simples o suficiente para permitir também os casos de uso mais comuns, como anexar 

partes de conteúdos a um único recurso da web. 

 

 No que diz respeito ao uso de ontologias e semântica, entretanto, na atualidade muitas 

iniciativas encontram-se em estágio inicial, uma vez que, conforme Eine, Jurisch e Quint, “a 

technical challenge is the applicability of automated ontology matching to big data 

management. The current state of the art in ontology matching does not support the 

construction of complex alignments between ontologies to a satisfying degree”. (EINE, 

JURISCH E QUINT, 2017, P. 6). Ainda de acordo com os autores, mesmo com uma 

expressiva capacidade computacional, os sistemas de informações atuais não têm tido 

desempenhos satisfatórios neste sentido, visto que trabalham mais a parte sintática, 

tecnológica e estrutural do que semântica. 

 

 Apesar de existirem ontologias empresariais, para muitas corporações seu uso pode 

não ser necessariamente adequado, uma vez que estas refletem muitas vezes aplicações 

específicas. Por outro lado, o desenvolvimento de ontologias pode ser bastante oneroso e 

moroso. Segundo Gargouri e Jaziri, num estudo realizado em 2011, revelam que “developing 

ontologies is expensive, but evolving them is even more expensive. Ontologies must be able 

to evolve because application domains and users’ needs are changing as well as the 

developed system can be improved” (GARGOURI E JAZIRI, 2011, P. 65). Esse 

entendimento também é encontrado em Drumond e Girardi, ao atestarem que “However, the 
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manual construction of ontologies is an expensive and timeconsuming task because the 

professionals required for this task (i.e. a domain specialist and a knowledge engineer) 

usually are highly specialized” (DRUMOND E GIRARDI, 2008, P. 1), assim também como 

em Stojanovic, quando ressalta que “Developing ontologies and their applications is 

expensive, but evolving them is even more expensive. The experiences show that the 

traditional software systems maintenance costs exceed the development costs by a factor of 

between two and four” (STOJANOVIC, 2004, P. 16). O desenvolvimento de ontologias 

talvez seja mais útil e justificável em contextos científicos, realizados por consórcios 

institucionais e equipes multidisciplinares, visto que o tempo de maturação científico difere 

do tempo exigido pelas respostas comerciais e imediatistas do mundo corporativo. Este fato 

pode impedir a adoção maciça de grandes e complexas ontologias por parte das empresas, 

ocasionando medidas mais econômicas e inventivas na aplicação de tecnologias semânticas. 

 

 O desempenho dos sistemas de informação começa a ser problemático não somente 

pela natureza predominante dos objetos informacionais corporativos – não estruturados – 

mas também pela qualidade dos metadados a eles associados. De acordo com Inmon (2008), 

os metadados podem ser classificados em metadados técnicos e metadados de negócios. 

Enquanto os metadados técnicos referem-se a descrições de baixo-nível (offness) dos 

objetos, como características técnicas e mecânicas, os metadados de conteúdo são 

pertinentes a descrições de alto-nível (aboutness), isto é, sobre seu conteúdo intrínseco. Para 

Baca (2008), todo objeto de informação possui três tipos de recursos que podem e devem 

estar presentes nos metadados: Estrutura, Conteúdo e Contexto. A estrutura refere-se a 

aspectos formais dos conteúdos descritos nos metadados. O conteúdo refere-se ao objeto, a 

classe ou o assunto a que o metadado faz referência. O contexto explicita as relações do 

objeto com aspectos externos a ele. Neste sentido, os objetos e seus metadados 

correspondentes estão sujeitos a fatores como sintática, semântica e pragmática. 

 

 Ainda que uma nova geração de softwares para processamento e armazenamento de 

objetos não estruturados tenham começado a empregar semântica ou ontologias para 

potencializar sua capacidade de recuperação de informação relevante no universo 

informacional, esta prática ainda tem encontrado diversos problemas, conforme visto. O 

tratamento de objetos – sobretudo aqueles não estruturados – pressupõe o uso de metadados, 

elementos que têm se mostrado essenciais para agregação de qualidade de modo a tornar os 
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objetos mais significativos. Para além da estrutura, o conteúdo e seu contexto exigem 

aspectos semânticos que possam ser interpretados e representados. Por sua vez, Inmon, 

O´Neil e Fryman sustentam que os metadados devem alinhar-se aos negócios, tanto no 

aspecto estratégico como operacional. Desta maneira, a qualidade dos metadados deve levar 

em conta especialmente o contexto, condição essencial para representação de aspectos 

semânticos. Entretanto, ainda segundo os autores, “Unfortunately, the semantics of business 

systems have been largely overlooked and ignored.” (INMON, O´NEIL e, FRYMAN, 2008, 

P. 199). Também para Eine, Jurisch e Quint, considerando as ontologias corporativas como 

um aspecto semântico,  

The use of semantic technologies when creating and representing complex 

information and relations between concepts can help to interpret 

information by identifying the corresponding context. Semantic 

technologies can make it easier to understand the meaning and purpose of 

data (e.g., symbols, words etc.) and complex concepts, as well as share 

knowledge for humans and machines. (EINE, JURISCH e QUINT, 2017, 

p. 3) 

 

 De acordo com estes autores, mesmo com uma expressiva capacidade 

computacional, os sistemas de informações sozinhos não têm tido desempenhos satisfatórios 

neste sentido. Para além dos softwares, novas iniciativas metodológicas integradas mostram-

se necessárias e algumas delas têm sido aplicadas nos últimos anos, como por exemplo o 

modelo de anotações. Também a qualidade dos metadados não têm auxiliado tais sistemas 

no que diz respeito aos aspectos pertinentes ao contexto organizacional. Dito de outra forma, 

a qualidade dos metadados nas organizações na grande maioria das vezes carece de uma teia 

semântica eficiente. Ainda que os metadados explicitem em boa medida estruturas e aspectos 

sintáticos dos objetos de informação, o contexto – aspectos pragmático e semântico – 

raramente é representado.  

 

 

3.2.7 O Potencial dos Metadados 

 

 Tanto quanto os objetos, os metadados desempenham um papel essencial no 

ecossistema informacional. Conforme já mencionado anteriormente, os metadados foram 

subutilizados em décadas passadas, porém na era web e, posteriormente, dos objetos 

massivos, ambiente no qual o problema já não consiste mais na escassez ou oferta de 
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informação, mas sim no excesso e no volume, eles se tornaram os elementos essenciais à 

recuperação de informação. Em relação aos objetos estruturados, metadados geralmente são 

menos exigidos para descrição de conteúdo. Todavia, para objetos não estruturados, os 

metadados são os elementos que os representam e recuperam. De acordo com Hillard (2010), 

Metadata, literally meaning data about data, is the language of the 

enterprise. Metadata should provide contextual information about every 

item or field of data held, although most metadata repositories are little 

more than dictionaries of field names providing a long - form description 

of the purpose of each item of information held. The metadata of the 

enterprise needs to assist in the aggregation and filtering of data to identify 

the most important elements in the sea of information. (…) The biggest 

definition gap is between structured data practitioners who design 

relational data models and knowledge management experts who design 

repositories that span documents, e-mails, and other free-form content. 

(HILLARD, 2010, P. 82; 84) 

 

 Tal como entendido por Inmon (2008), no entorno corporativo os metadados podem 

ser divididos, essencialmente, em dois tipos: 1) Metadados Técnicos e 2) Metadados 

Comerciais ou de Negócios. Metadados técnicos representam aspectos técnicos e 

automáticos de dados ou registro, enquanto metadados de negócios são aqueles usados dia-

a-dia para a condução dos negócios. Numa representação esquemática, a seguinte tabela 

apresenta os dois tipos com suas respectivas aplicações, conforme exposto no quadro 13: 

Quadro 13: Tipos de metadados e suas aplicações. 

Metadados Técnicos Metadados de Negócios 

Nome da tabela do banco de dados 

Nome do índice do banco de dados 

Layout da tabela do banco de dados 

Nome do campo do banco de dados 

Característica física do campo 

Restrições de campo 

Relacionamentos entre registros ou tabelas 

Clientes 

Faturamento 

Balanços contábeis 

Datas 

Quantidade vendida 

Identificação de produtos 

 

Fonte: Inmon, O´Neil e Fryman, 2008. 

 Outra característica dos metadados consiste em aspectos referentes à sua estrutura. 

Desta forma, assim como os objetos, os metadados podem ser estruturados e não estruturados 

(Inmon, 2008). Segundo este entendimento, metadados estruturados são aqueles que 

possuem ocorrência regular em determinados campos de dados, como formulários, por 

exemplo. Por outro lado, metadados não estruturados ocorrem de maneira irregular. Muitas 
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vezes ocorrem de maneira não prevista, sendo adicionados a posteriori ou adicionados 

intencionalmente segundo conteúdos e interesses diversos. Geralmente os metadados não 

estruturados ocorrem ou são atribuídos de acordo com o conteúdo intrínseco do objeto. 

Inmon (2008) sustenta que os metadados podem ser entendidos pelo seguinte quadrante: 

• Metadados de negócios estruturados 

• Metadados de negócios não estruturados 

• Metadados técnicos estruturados 

• Metadados técnicos não estruturados 

 Uma outra categorização dos metadados pode ser encontrada em Fisher e Sheth 

(2004), também contextualizando-os no ambiente corporativo. Os autores reconhecem 

vários níveis ou categorias de metadados consideradas pela Gestão de Conteúdo Corporativo 

(ECM), a saber: 

• Metadados sintáticos: são aqueles que proveem informações genéricas e automáticas, 

geralmente adicionados ou inscritos no momento da criação do objeto; 

• Metadados estruturais: consiste no próximo nível e refere-se à estrutura do conteúdo. 

Em ambiente web, pode-se entender tais metadados como o script HTML ou CSS 

que formatam e estruturam uma página. Entretanto, podem ser de vários tipos 

estruturantes, como o XML que, segundo Fisher e Sheth, “offers exceptional 

capabilities in this regard” (FISHER E SHETH, 2004, P. 9); 

• Metadados semânticos: são metadados associados, implícita ou explicitamente a um 

conteúdo, cuja relevância é determinada pela sua posição ontológica dentro de um 

determinado domínio ou aplicação. Tais metadados são blocos de semântica (Fisher 

e Sheth, 2004), consistindo de anotações e tags atribuídos a posterior, de modo a 

contextualizar o objeto; 

• Padrões de Metadados: conquanto também sejam metadados semânticos, tais padrões 

são formalizados em relação aos anteriores, sendo entendidos também como 

ontologias (W3C, 2019). Dentre estes padrões ou vocabulários semânticos, podem 

ser citados a linguagem RDF e os vocabulários DC, FOAF, além de outros. Estes 

tipos de metadados oferecem variadas técnicas de classificação e representação do 
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objeto fora dele mesmo, contextualizando-o em relacionando-o aos assuntos tratados 

e a outros diversos objetos, atores, entidades etc; 

 As categorias de metadados acima elencadas consistem no nível estrutural dos 

metadados que interessam à perspectiva de conteúdo do ECM no tocante ao nível de 

inteligência descritiva de representação de objetos. Essa categoria ascendente visa dotar os 

metadados de capacidades associativas em direção a uma ontologia, conforme exposto na 

figura abaixo: 

Figura 18: Tipos de metadados e anotação semântica. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisher e Sheth (2004). 

 Considerando que um dos maiores problemas do ecossistema corporativo no que se 

refere aos objetos de informação é sua contextualização em relação aos negócios e a vários 

outros aspectos (Inmon, 2008), os metadados semânticos e o padrões de metadados são 

aqueles que transcendem o conceito de ofness, possuindo capacidade para representar 

aspectos intrínsecos ao conteúdo, isto é, o aboutness. Metadados semânticos, além de serem 

formalizados em seu padrão, podem ser auxiliados por vocabulários, glossários ou 

taxonomias corporativas de modo a descrever valores atribuídos: “a dictionary or glossary 

is part of business metadata, and it is all about making meaning explicit and providing 

definitions to business terms, data elements, acronyms, and abbreviations” (INMON, 2008, 

P. 59), visão também compartilhada por Brocke e Simons, ao estabelecerem que “corporate 

taxonomy development plays a distinct role in content search - for example, to support 

browsing and the generation of metadata” (BROCKE E SIMONS, 2010, P. 54).  
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 Neste entendimento, a capacidade de atribuir “inteligência” ao ecossistema 

corporativo está diretamente relacionada aos metadados mediante os seguintes fatores: 

• Definição da contextualização dos objetos em relação aos interesses de negócios; 

• Definição de metadados e vocabulários semânticos que representem conceitos, 

classes, entidades e relações de negócios; 

• Utilização de ferramentas auxiliares de organização da informação, como 

taxonomias, glossários e afins. 

  Um esquema ou modelo que represente uma inteligência aplicada ao ecossistema 

informacional pode ser concebido de modo a considerar os requisitos de negócios, os 

metadados e os vocabulários semânticos, como metadados inteligentes, bem como a 

infraestrutura de apoio, como os sistemas de informações, de armazenamento, taxonomias e 

demais aspectos, conforme exposto na figura 19: 

Figura 19: Elementos a serem considerados num modelo simplificado de aplicação de 

inteligência de informação ao ecossistema corporativo. 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 Muitas vezes metadados são gerados por dispositivos ou sistemas diversos, seja por 

extração ou atribuição automática, confundindo e conflitando com os metadados de interesse 

aos negócios, ou seja, aqueles gerados ou pretendidos pelos usuários humanos. Desta forma, 

Inmon lembra que conflitos ou barreiras de comunicação entre humanos e máquinas são 

desafios enfrentados pelas companhias no que se refere às iniciativas de implementação de 

soluções semânticas ao ecossistema corporativo. Para o autor, “Semantics, as it is 

communicated to humans, is a type of business metadata, which leads us to the next problem. 

The context problem is further complicated by the human/computer interaction; how do we 

know for sure if the human’s context is the same as the one the system has?” (INMON, 

O´NEIL E FRYMAN, 2008, P. 199). Esta relação pode ser exposta tal como na figura 20: 

Contexto 
(Requisitos de 

Negócios) 

Metadados ou Vocabulários 
Semânticos 

Inteligência 
da 

Informação 

Infraestrutura de 
apoio 
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Figura 20: Contexto humano e Contexto de aplicação. 

 

 

 

 

Fonte: Inmon, O´Neil e Fryman (2008). 

 

 Numa empreitada de aplicação de inteligência semântica aos objetos de informação, 

a capacidade de articulação e integração destes elementos pode ser potencializada pelo baixo 

custo de utilização de recursos muitas vezes existentes na organização. Ao contrário do 

esforço de construção de ontologias inteiras de domínio ou de aplicação, o uso de 

vocabulários semânticos – que são muitas vezes de licença aberta e de uso universal – 

conjugados com os requisitos ou metadados de negócios e suportados por tecnologias 

disponíveis cotidianamente nas organizações, podem ser considerados como iniciativas mais 

viáveis, versáteis e adaptáveis ao ecossistema informacional num nível plenamente 

satisfatório. De acordo com Inmon, O´Neil e Fryman, “two very important items that 

encapsulate the semantics of a business are the definitions of its terms and its business rules” 

(INMON O´NEIL E FRYMAN, 2008, P. 196). Se os metadados de negócios, como 

apregoado por Inmon, O´Neil e Fryman (2008), requerem critérios alinhados às exigências 

do negócio para serem lidos essencialmente por usuários humanos, uma conjunção destes 

requisitos de metadados de negócios com os metadados semânticos, isto é, vocabulários 

semânticos, permite que usuários possam enriquecer os objetos de informação com 

metadados de negócios através de tais vocabulários, possibilitando, assim, a 

interoperabilidade dentro do contexto corporativo a ser lida e recuperada de forma autônoma  

e mais inteligente pelos sistemas de informação, alinhando os objetos ao contexto e demais 

aspectos de interesse relativos aos negócios dos usuários. 
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3.2.8 Vocabulários Semânticos 

 

 Os vocabulários semânticos são elementos descritivos de propriedades dos objetos 

de informação e seus metadados, padronizados e formalizados para representarem aspectos 

semânticos dos conteúdos dos objetos a que são associados. São elementos que podem ser 

associados ao SKOS, ou Simple Knowledge Organization Systems, como estruturas de 

organização e representação do conhecimento em ambiente web, especificamente em Web 

Semântica. Considerando o ambiente web como parte integrante do ecossistema corporativo, 

os vocabulários, como tecnologias provenientes da Web Semântica se mostram como 

ferramentas úteis para a representação e recuperação de informações, permitindo a descrição 

ou declaração de classes, entidades, relacionamentos e valores, constituindo uma teia 

semântica e associativa que permite a interoperabilidade de informações, isto é, a inferência 

autônoma de relações entre recursos de informações e sistemas de leitura “inteligentes”. 

Estes sistemas podem residir tanto na web quanto em sistemas de informações corporativos.  

  

 De acordo com a entidade que formulou as bases conceituais e operacionais de tais 

vocabulários, a W3C, “There is no clear division between what is referred to as 

‘vocabularies’ and ‘ontologies’”28. Isso pode ser entendido da seguinte forma: enquanto 

ontologias são modelagens conceituais formalizadas e validadas de domínios – como as 

ontologias pesadas29 – vocabulários semânticos são ferramentas que carregam 

intrinsecamente aspectos semânticos, porém de maneira isolada não modelam domínios. 

Entretanto, como “blocos semânticos”, através de uma rede associativa bem elaborada, pode 

“funcionar” como uma ontologia, refletindo abstratamente uma modelagem ou teia 

associativa quando aplicados a determinados domínios do conhecimento. Por este motivo, 

assemelham-se em grande medida das ontologias, visto que muitas vezes operam como tal. 

 

 Os vocabulários semânticos consistem numa “Web-based representation languages 

emerged through the upcoming vision of a Semantic Web, which is promoted and developed 

 
28 https://www.w3.org/standards/semanticweb/ontology. 
29 Ontologias pesadas requerem a definição de cada conceito, a organização desses conceitos baseados em 

princípios bem definidos, uma definição formal da semântica entre os conceitos e suas relações, além de outras 

considerações (Isotani, Bittencourt, 2015). 
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at the World Wide Web Consortium (W3C)” (GÖDERT, HUBRICH E NAGELSCHMIDT, 

2014, P. 33). De acordo com o Ontology Engineering Group (OEG),  

A vocabulary in Linked Opendata Vocabulary gathers definitions of a set 

of classes and properties (together simply called terms of the vocabulary), 

useful to describe specific types of things, or things in a given domain or 

industry, or things at large but for a specific usage. Terms of vocabularies 

also provide the links in linked data, in the above case between a Person 

and a City. The definitions of terms provided by the vocabularies bring 

clear semantics to descriptions and links, thanks to the formal language 

they use (some dialect of RDF such as RDFS or OWL). In short, 

vocabularies provide the semantic glue enabling Data to become 

meaningful Data (LOV, 2019) 

 

 Ainda segundo o OEG30, no ano de 2019 existiam mais de 680 vocabulários 

semânticos abrangendo os mais diversos tipos de relações, classes e conceitos, de modo a 

serem aplicados aos mais diversos contextos. Conforme já mencionado na seção anterior, 

tais vocabulários baseiam-se no padrão de estruturação de documentos XML. Os 

propositores do W3C perceberam que a primeira condição para adição de semântica aos 

metadados é a estruturação do conteúdo. Neste sentido, uma estruturação com base em XML 

pode ter a seguinte marcação (figura 21): 

Figura 21: Exemplo de marcação estrutural em XML. 

 

Fonte: O autor. 

 Nesta configuração, a estrutura acima pode ser também representada sob o seguinte 

esquema (figura 22): 

 

 

 

 

 
30 https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs. 

<canidae> 

    <canis> 

         canis familiaris 

         canis lupus 

    </canis> 

</canidae> 
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Figura 22: Exemplo de esquema estrutural em XML. 

 

Fonte: O autor. 

 Tal como as tradicionais taxonomias, a marcação estruturante XML possui uma 

representação hierárquica identada e declarativa, ordenando os elementos através de 

símbolos sintáticos que iniciam e finalizam as declarações. O conteúdo pode ser replicado 

em tantas ocorrências quanto forem necessárias. Também adições de atributos podem ser 

acrescentadas, de modo a enriquecer ou dar mais especificidade a um conteúdo (figura 23 e 

24): 

Figura 23: Adição a uma marcação estrutural em XML. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 24: Esquema de inserção de conteúdo adicional em XML. 

  

Fonte: O autor. 

canidae

canis

canis familiaris

canis lupus

canidae

canis

canis familiaris

canis lupus

<canidae> 

    <canis> 

         canis familiaris  ElementoAgregado=”pet” ElementoAgregado=”mascote” 

         canis lupus 

    </canis> 

</canidae> 

pet 

mascote 
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 No esquema de estruturação XML, algumas classes homônimas podem aparecer de 

maneira conflitante. Por exemplo, classes ou entidades diferentes possuem o atributo nome, 

que num código podem aparecer de maneira conflitante. De modo a resolver este problema, 

o XML utiliza a instância namespace para apontar especificamente a entidade ou classe o 

qual o nome se refere. Ao aplicar-se tecnologias semânticas estruturadas em XML, os 

namespaces aparecem, então, incorporados aos URI correspondentes às respectivas classes 

aos quais se está fazendo a declaração, sendo inscrito no metadado o código “xmlns”, 

conforme figura 25: 

Figura 25: Adição de namespace a uma marcação estrutural em XML. 

 

Fonte: O autor. 

 

 Como um das primeiras linguagens semânticas, o RDF utiliza as possibilidades 

estruturais do XML para fazer declarações de recursos e relações entre estes. Numa 

representação esquemática gráfica, o RDF pode ser entendido como classes interligadas 

através de nodos ou relações entre elas. Considerando o exemplo acima, um grafo RDF pode 

ter a seguinte característica (figura 26): 

Figura 26: Esquema simples de grafo RDF. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

<NomeAnimal  xmlns:cao=”http://www.zoo.com.br> 

<canidae> 

    <canis> 

         canis familiaris  ElementoAgregado=”pet” ElementoAgregado=”mascote” 

         canis lupus 

    </canis> 

</canidae> 

<NomeAnimal> 

 

 http://www.exemplo.org/cao 

 http://www.exemplo.org/canideo 

 http://www.exemplo.org/pet 
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 Conforme visto na figura 26, o nodo indica relações entre um sujeito e seus 

respectivos objetos correspondentes, sendo estas relações declaradas por propriedades. No 

exemplo acima, o grafo indica que as propriedades no RDF devem declarar sintaticamente 

tais relações, segundo o tipo de vocabulário ou ontologia que apresente as formalizações 

correspondentes. Em uma representação estrutural, o grafo acima pode ser representado da 

seguinte forma (figura 27): 

Figura 27: Esquema estrutural sintático de grafo RDF. 

 

Fonte: O autor. 

 

 Declarações em RDF podem apresentar várias linhas contínuas de declarações, 

dependendo do número de objetos associados a recursos e suas relações. Desta maneira, para 

cada nova relação com um determinado recurso ou objeto, novas linhas deverão ser 

adicionadas aos metadados de modo a representar as declarações. Por definição, a linguagem 

RDF utiliza referências URIs ao invés de termos para nomear coisas. Outro aspecto relevante 

na linguagem RDF é seu funcionamento como contêiner de conteúdo, de modo a indicar um 

grupo de objetos interligados, como grupo de pessoas ou coisas, por exemplo (figura 28).  

 

 

 

 

 

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” 

xmlns:chem=”http://www.examplo.org”> 

 

<rdf:Description rdf:about=”http://www.exemplo.org/cao”> 

  <biol:FazParteDe> 

  <rdf:Description rdf:about=”http://www. exemplo.org/canidae”/> 

  </biol:FazParteDe> 

</rdf:Description> 

 

<rdf:Description rdf:about=”http://www. exemplo.org/cao”> 

  <biol:PossuiApelido df:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”>pet 

  </biol:PossuiApelido> 

</rdf:Description> 

 

</rdf:RDF> 
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Figura 28: Representação de contêiner em grafo RDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de W3C (1999). 

 

 Numa representação estrutural, o código do grafo acima poderia ser exposto da 

seguinte forma (figura 29): 

Figura 29: Representação estrutural de contêiner ou descrição em grupo em RDF. 

 

Fonte: O autor. 

 

 A sintaxe da linguagem RDF31, ademais, permite uma série de declarações adicionais 

de objetos relacionados a recursos, podendo ser expressas por esquemas. Isto porque o RDF 

possui esquemas de extensão desenvolvidos pela W3C, o RDF Schema. Segundo o W3C, o 

RDF Schema fornece um vocabulário de modelagem de dados para dados RDF, sendo uma 

 
31 https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns. 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:d="http://www.exemplo.org/diretores/vocab#"> 

<rdf:Description rdf:about="http://exemplo.org/departamento"> 

<d:diretores> 

<rdf:Bag> 

<rdf:li rdf:resource="http://exemplo.org/diretores/Nome1"/> 

<rdf:li rdf:resource="http://exemplo.org/diretores/Nome2"/> 

<rdf:li rdf:resource="http://exemplo.org/diretores/Nome3"/> 

<rdf:Bag> 

</d:diretores> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 

 http://www.exemplo.org/departamento 

 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Bag 

http://ww.exemplo.org/diretores/Vocab#diretores 

 

 http://www.exemplo.org/diretores/Nome3 

http://www.w3.org/1999/02/22 
-rdf-syntax-ns#_1 

 http://www.exemplo.org/diretores/Nome1 
 

 http://www.exemplo.org/diretores/Nome2 
 

http://www.w3.org/1999/02/22 
-rdf-syntax-ns#Type 

http://www.w3.org/1999/02/22 
-rdf-syntax-ns#_2 http://www.w3.org/1999/02/22 

-rdf-syntax-ns#_3 
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extensão do vocabulário básico do RDF32. Dentre as possibilidades declarativas podem ser 

destacadas, além de outras: 

• Tipos de Dados (Data Types a redfs:Types) 

• Classe de Valores Literais (PlainLiteral a rdfs:Datatype) 

• Classe de Propriedades (Property a rdfs:Class) 

• Declaração de Classe (Statement a rdfs:Class) 

• Declaração do Recurso (subject a rdf:Property) 

• Declaração de Predicado de um Recurso (predicate a rdf:Property) 

• Declaração de um objeto de um Sujeito (object a rdf:Property) 

• Agrupamento Não Ordenado ou Contêiner (Bag a rdfs:Class) 

• Agrupamento Ordenado ou Contêiner (Seq a rdfs:Class) 

• Agrupamento Alternativo de Contêineres (Alt a rdfs:Class) 

• Listagem de valores (List a rdfs:Class) 

• Domínios (rdfs:domain) 

• Subclasses (rdfs:subClassOf) 

• Subpropriedades (rdfs:subPropertyOf) 

• Rótulos (rdfs:label) 

• Comentários (rdfs:comment) 

 

 Após a linguagem RDF, uma série de outros vocabulários surgem de modo a inserir 

tratativas semânticas aos metadados. Um deles é a linguagem OWL (Ontology Web 

Language) que, para Gödert, Hubrich e Nagelschmidt, “The ontology language OWL is 

based on predicate logic and provides a modeling power that is far more expressive than 

RDF/RDFS” (GÖDERT, HUBRICH E NAGELSCHMIDT, 2014, P. 42). Para os autores, a 

linguagem OWL permite grande expressividade de declarações em vários níveis de detalhes: 

a expressividade curta ou econômica (OWL Lite), expressividade mediana ou normal (OEL 

DL) ou expressividade completa (OWL Full). Para o W3C33, a linguagem OWL é uma 

linguagem formal de ontologia para a Web Semântica, fornecendo declarações sobre classes, 

propriedades, indivíduos e valores aos recursos. Constituindo-se como base para uma 

ontologia, a linguagem OWL pode ser usada juntamente com as informações escritas em 

RDF. Como exemplo, em mineralogia, várias declarações sobre o elemento ferro podem ser 

assim descritas em vocabulário OWL (figura 30): 

 

 
32 https://www.w3.org/TR/rdf-schema/. 
33 https://www.w3.org/TR/owl2-syntax/ 
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Figura 30: Representação em linguagem OWL. 

 

Fonte: Gödert, Hubrich e Nagelschmidt, 2012. 

 

 No esquema acima, várias declarações sobre o elemento ferro podem são descritas, 

como seus estados físicos, sua relação hierárquica, como classes e subclasses ao qual 

pertence, além de outros metadados que podem ser inscritos ou capturados no código, como 

o tipo de elemento, seu estado físico e peso atômico, dentre inúmeras outras possibilidades. 

Também declarações como restrições e condicionantes podem ser inseridas no código. 

Especificações mais detalhadas tanto da linguagem OWL quanto RDF são complexas e 

fogem ao escopo deste trabalho. Neste sentido, o que se busca com tais vocabulários é a 

ampla possibilidade de representar aspectos como classes, entidades e os diversos tipos 

possíveis de relações entre elas. 

 

 Além das linguagens OWL e RDF, também vocabulários semânticos instituídos 

como padrão de metadados começaram a ser instituídos, como o Dublin Core (DC), criado 

em 1995 pela Dublin Core Metadata Initiative. O DC consiste num vocabulário formal para 

definição de metadados com semântica bem definida. É um dos mais utilizados para 

<owl:ObjectProperty rdf:about=”hasAggregateState”/> 

<owl:DatatypeProperty rdf:about=”hasAtomicWeight”/> 

 

<owl:Class rdf:about=”AggregateState”> 

<owl:oneOf rdf:parseType=”Collection”> 

<owl:Thing rdf:about=”solid”/> 

<owl:Thing rdf:about=”liquid”/> 

<owl:Thing rdf:about=”gas”/> 

</owl:oneOf> 

</owl:Class> 

 

<owl:Class rdf:about=”group8”> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource=”#hasAggregateState”/> 

<owl:allValuesFrom rdf:resource=”#AggregateState”/> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

 

<group8 rdf:about=”Fe”> 

<rdfs:label>iron</rdfs:label> 

<hasAggregateState rdf:resource=”#solid”/> 

<hasAtomicWeight rdf:datatype=”&xsd;float”>55,845</ 

hasAtomicWeight> 

</group8> 
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descrição de recursos ou objetos de informação, contendo 15 propriedades declaratórias34, 

bastante similares àqueles encontrados em bibliotecas. São eles: 

• title – título ou nome do recurso. 

• creator – nome do criador do recurso. 

• subject – tópico do recurso. 

• description – descrição do recurso, que pode ser um resumo, um sumário, etc. 

• publisher – entidade responsável por tornar o recurso disponível. 

• contributor – nome dos contribuidores do recurso. 

• date – data associada ao recurso. 

• type – tipo do recurso. 

• format – formato de arquivo, meio físico de armazenamento ou dimensões do 

recurso. 

• identifier – uma referência única ao recurso dentro de um determinado contexto. 

• source – fonte que originou o recurso ou o resultado de um serviço. 

• language – linguagem do recurso. 

• relation – relação entre dois recursos. 

• coverage – cobertura temporal ou espacial do recurso, por exemplo, uma jurisdição. 

• rights – direitos associados ao recurso.  

 

 O DC provê descrições tanto de nível mais elementar quanto de relações mais 

complexas, como relações e cobertura temporal. Além disso, permite resumos e outras 

informações sobre o recurso ao qual descreve. Frequentemente o DC é utilizado de maneira 

conjunta com outros vocabulários, enriquecendo o código com informações mais efetivas 

sobre conteúdos e propriedades técnicas de recursos. Com o tempo, o DC expandiu-se para 

abranger um conjunto maior de possibilidades descritivas de classes e propriedades. Dentre 

as classes e propriedades acrescentadas, podem ser citadas, conforme o quadro 14: 

Quadro 14: Propriedades adicionais do vocabulário DC. 

Propriedades Classes 

Abstract 

Audience 

conformsTo 

hasVersion 

replaces 

requires etc. 

FileFormat 

Jurisdiction 

Location 

ProvenanceStatem 

MediaType 

etc. 

Fonte: Ceweb, 2019. 

 
34 http://ceweb.br/guias/web-semantica//capitulo-6/. 
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 Se o DC pode ser satisfatoriamente utilizado para descrição de detalhes mais técnicos 

de recursos, o vocabulário FOAF (Friend of a friend)35, surgido nos anos 2000, vem sendo 

utilizado para associação entre várias entidades, como pessoas, documentos, coisas, grupos, 

instituições, dentre outros. Utilizado conjuntamente com o XML e o RDF, o FOAF tem 

capacidades declarativas divididas em 3 categorias36: 

• Núcleo: núcleo do FOAF, descrevem características de pessoas e grupos sociais; 

• Web Social: consistem em vocabulários utilizados para descrição de contas da 

Internet, endereços e outras atividades baseadas na Web. 

• Utilitários de dados vinculados: consiste em ferramentas para usar a Web de modo a 

integrar informações factuais com informações em documentos orientados para o ser 

humano (por exemplo, vídeos, livros, planilhas, modelos 3D), bem como 

informações referentes a coisas e entidades abstratas. 

 

 De acordo com o Ceweb (2019), o núcleo do FOAF permite as seguintes declarativas: 

• Agent – coisas que realizam algo, que podem ser pessoas, organizações, robôs, etc. 

Tem como subclasses “Person”, “Organization” e “Group”. 

• Person – entidade central do vocabulário: representa as pessoas. 

• name – cadeia de caracteres com um nome. 

• title – forma de tratamento, como, por exemplo, “Sr.”, “Sra.”, etc. 

• img – uma imagem que representa uma pessoa. 

• depiction (depicts) – relaciona alguma coisa a uma imagem. 

• familyName – descreve parte do nome de uma pessoa (sobrenome). 

• givenName – descreve parte do nome de uma pessoa (primeiro nome). 

• knows – relaciona duas pessoas. 

• based_near – relação espacial entre duas coisas. 

• age – a idade da pessoa. 

• made (maker) – alguma coisa feita por alguém. 

• primaryTopic (primaryTopicOf) – principal tópico de um documento. 

• Project – um projeto. 

• Organization – uma organização. 

• Group – um grupo. 

• Member – um membro de um grupo. 

• Document – um documento. 

• Image – uma imagem. 

 
35 http://www.foaf-project.org/. 
36 http://xmlns.com/foaf/spec/. 
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 Como pode ser visto, o núcleo das declarativas do vocabulário FOAF permitem que 

pessoas, entidades, organizações, departamentos, filmes, fotos e uma série de documentos 

possam ser identificados e relacionados. Desta forma, o FOAF funciona como uma 

tecnologia de agregação e interligação de e entre entidades, pessoas e grupos a objetos e 

recursos. Além de seu núcleo, sua forma estendida permite a declaração das seguintes 

sintaxes: 

• nick 

• mbox 

• homepage 

• weblog 

• openid 

• jabberID 

• mbox_sha1sum 

• interest 

• topic_interest 

• topic (page) 

• workplaceHomepage 

• workInfoHomepage 

• schoolHomepage 

• publications 

• currentProject 

• pastProject 

• account 

• OnlineAccount 

• accountName 

• accountServiceHomepage 

• PersonalProfileDocument 

• tipjar 

• sha1 

• thumbnail 

• logo 

 Neste sentido, o vocabulário FOAF apresenta-se como um dos vocabulários 

semânticos mais abrangentes e completos, permitindo várias possibilidades declarativas que 

podem ser potencialmente úteis a ambientes informacionais corporativos. Dentre os 

elementos típicos do entorno corporativo que podem ser descritos por vocabulários FOAF, 

podem ser destacados:  
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• Agent (pessoas, organizações e grupos) 

• Person 

• Name 

• Title 

• Image 

• Depiction 

• Knows 

• Based_near 

• Age 

• Made 

• Project 

• Organization  

• Group  

• Member  

• Document  

• Image  

• nick 

• homepage 

• weblog 

• interest 

• topic_interest 

• topic (page) 

• workplaceHomepage 

• workInfoHomepage 

• schoolHomepage 

• publications 

• currentProject 

• pastProject 

• PersonalProfileDocument 

• Logo 

• Dentre outros 

 

 As declarações acima destacadas podem referenciar aspectos largamente encontrados 

em ambientes corporativos, de modo a identificar e apontar atores, pessoas, departamentos, 

empresas, processos e demais objetos, como imagens, filmes, etc. Também o FOAF 

frequentemente vem sendo utilizado para agregação extensiva de objetos a recursos 

informacionais. 
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 Uma outra iniciativa advinda das tecnologias da Web Semântica consiste nos 

vocabulários Schema37, utilizado para incorporar metadados semânticos em objetos 

baseados em web. De acordo com a instituição Schema.org, responsável pelos vocabulários, 

“The schemas are a set of 'types', each associated with a set of properties. The types are 

arranged in a hierarchy. The core vocabulary currently consists of 614 Types, 905 

Properties, and 114 Enumeration values” (https://schema.org/docs/schemas.html. Acessado 

em 13 de julho de 2019). Os vocabulários schema são estruturados hierarquicamente, onde 

cada um define um tipo (type) e incorpora propriedades como nome, imagem, endereço de 

localização et. Dentre suas possibilidades descritivas, podem ser destacadas as seguintes: 

• Action 

• BroadcastService 

• CreativeWork 

• Event 

• Intangible 

• MedicalEntity 

• Organization 

• Person 

• Place 

• Product 

 

 Cada um desses tipos tem suas próprias especializações, como, por exemplo: 

• Organization 

• Airline 

• Corporation 

• EducationalOrganization 

• GovernmentOrganization 

• LocalBusiness 

• NGO 

• PerformingGroup 

• SportsOrganization 

 

 Os vocabulários schema fornecem descritores que podem ser incorporados nos 

metadados ou código-fonte dos objetos, utilizando microdados, RDFa ou JSON-LD. Desta 

forma, suas possibilidades descritivas cobrem grande parte dos eventos e relacionamentos 

 
37 https://schema.org/. 
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complexos requeridos por classes e entidades, sobretudo aquela ligada aos negócios. 

Aspectos como local de reunião de negócios, descrição de organizações – empresariais, 

governamentais e muitas outras – eventos, lugares diversos, além de indicação de objetos de 

informação como relatórios, artigos etc, credencia o schema e seu conjunto de vocabulários 

como uma das ferramentas semânticas mais abrangentes para uso no ambiente de negócios. 

 

 Como componente essencial à aplicação de inteligência semântica na gestão do 

conteúdo corporativo, os metadados – sejam eles representados em seu conjunto, isto é, 

sintáticos, estruturais e semânticos – podem residir nos seguintes ambiente: 

• No próprio objeto, inscritos como elementos nele embarcados; 

• Num diretório de arquivos; 

• Num repositório de base de dados; 

• Num documento RDF. 

 Em qualquer um dos modos, os objetos de informação podem ser acessados por 

sistemas preparados para a leitura desses metadados, de maneira autônoma e com grande 

possibilidade de interoperabilidade. A leitura dos metadados permite que cada objeto possa 

ser fragmentado e, por sua vez, cada fragmento pode possuir seu conjunto de metadados 

sintáticos, estruturais e semânticos, o que os permite ser interligados a outros objetos e, ao 

mesmo tempo referenciar pessoas, entidades, processos e demais aspectos. 

 

3.2.9 Processamento de Multimídia 

 

 Após a era web, e predominantemente nos anos 1990, a utilização de objetos 

multimídia representava uma parcela extremamente significativa dos dados corporativos. 

Com isto, várias iniciativas foram feitas no sentido de ser estabelecer parâmetros para bases 

de dados multimídia, visto que as bases de dados relacionais não suportavam de maneira 

satisfatória objetos desta natureza: 

Without doubt, traditional database management systems (DBMSs) do not 

adequately support multimedia applications; for instance, until recently 

(relational) database management systems did not even offer facilities to 

store huge-sized multimedia data. This caused multimedia applications to 
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use 'own' files instead of databases. (APERS, BLANKEN E HOUTSMA, 

1997, P. 3) 

 Dentre tais iniciativas de tratamento de multimídia em bases de dados, ainda nos anos 

1990, podem ser citadas “Multimedia Database Systems: design and implementation 

strategies”, de Nwosu, Thuraisingham e Berra, 1996; “Multimedia Databases in 

Perspective”, de Apers, Blanken e Houtsma, 1997; “Document Management for 

Hypermedia Design”, de Kommers, Ferreira e Kwak, 1998, dentre outras. O processamento 

de multimídia destas iniciativas considerava predominantemente aspectos técnicos da mídia, 

bem como aspectos sintáticos e infraestrutura necessária para armazenamento e formulação 

de busca. Contudo, também aspectos semânticos começavam a ser percebidos como 

fundamentais para o processamento de tais objetos, visto que elementos como ferramentas 

de anotação começam a ser fazer presente. Em 1999, Meersman, Tari e Stevens organizaram 

coletânea que contemplava a necessidade de um processamento inteiramente semântico de 

multimídia, na obra “Database Semantics: semantic issues in multimedia systems”. Uma das 

fases do processamento referia-se à prática de anotação de metadados: 

Annotated metadata consist of content and structural metadata (…). 

Structural metadata exist if segments are annotated as such when they enter 

the segment universe S, either as video shot at a single event (e.g., a 

sporting event) or as decomposed segments originating from preassembled 

news items (as is the case for our dataset). We call such segments siblings 

if they posses either of these relationships. (AHANGER, LITTLE, 1999, 

P. 54) 

 

 Desde o final dos anos 1990, os metadados, antes elementos residuais e 

subvalorizados dos dados, começam a ser utilizados como um importante elemento no 

processo de recuperação e representação de objetos multimídia. Tendo como base o padrão 

consagrado na web como o XML, vários tipos de metadados passam então a adotar seu 

padrão estruturante. Desta maneira, padrões de metadados estruturantes auxiliavam na tarefa 

de adicionar estruturas a objetos tipicamente não estruturados. Como manifestado por 

Srinivasan, Lindley e Simpson-Young: “Using a standard such as SGML or XML it is 

possible to define a structured document that has elements to describe the semantic structure 

of a video” (SRINIVASAN, LINDLEY E SIMPSON-YOUNG, 1999, P. 95). 

 

 Desde os anos 1990 padrões de metadados para objetos multimídia tem sido 

instituídos por entidades como ISO e W3C, de modo a representar e a recuperar seu 
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conteúdo. Um dos pioneiros neste sentido é um grupo de trabalho da ISO, o Moving Picture 

Coding Experts Group, ou simplesmente MPEG, cujos padrões mais conhecidos são o 

MPEG-7 e o MPEG-21, dentre outros. Segundo a ISO, “MPEG-7 is a multimedia content 

description standard, (to be defined by September 2001), that addresses how humans expect 

to interact with computer systems, since it develops rich descriptions that reflect those 

expectations (…) MPEG-7 uses XML Schema as the language of choice for content 

description MPEG-7 will be interoperable with other leading standards such as, SMPTE 

Metadata Dictionary, Dublin Core, EBU P/Meta, and TV Anytime.” (ISO, 2001). 

 

 De maneira geral, o MPEG-7, o mais utilizado, é o padrão-base adotado para 

descrever recursos de multimídia. Na sua primeira fase, o MPEG-7 foi largamente 

empregado para descrições de baixo-nível de objetos multimídia, isto é, descrições 

elementares de aspectos contidos neste tipo de material, como formas, cores, texturas, 

segmentos, eventos, objetos etc. Sua forma de operação começou por se basear em três 

modos: catálogo de autoridade, estrutura e algum tipo elementar de semântica. Para sua 

operacionalização, o MPEG-7 utiliza várias ferramentas e aplicativos. Desta maneira, sua 

sintaxe de saída funciona segundo os seguintes padrões: 

• Utilização de um conjunto de descritores: visam representam o objeto segundo 

padrões sintáticos e semânticos de representação; 

• Conjunto de esquemas de descrição: especifica a estrutura semântica das relações 

entre os componentes; 

• Linguagem de esquemas de descrição: ou Description Definition Language (DDL), 

adota extensões de saída em XML Schema para representação dos objetos 

• Outras codificações: outras codificações de representação também são utilizadas, 

como codificação binária ou textual. 

Também o padrão MPEG-7 divide-se em duas grandes iniciativas: 

• Grupo de Áudio: adota um conjunto de ferramentas para descrições de áudio e som 

dos mais diversos tipos, como fala humana, sons naturais, sons de ambiente, música. 

Adota tecnologias para reconhecimento de padrões, frequências, timbres, notas e 

outros aspectos que são capturados e descritos. 
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• Grupo de Vídeo: adota um conjunto de ferramentas para descrições de vídeos ou 

imagens em movimento, visando a descrição de cores, texturas, formas e 

movimentos. 

 Ambas as iniciativas funcionam sob consulta a bancos de dados de imagens ou de 

áudios, de modo a extrair elementos que pudessem auxiliar o processo descritivo de maneira 

automática. De acordo com Khan, Khusro e Ullah (2016), o esquema de saída de metadados 

– output – do padrão MPEG-7 baseado em XML utiliza 1182 elementos, 417 propriedades 

e 337 tipos complexos de descrição, o que possibilita sua interoperabilidade. Segundo o 

W3C38, as tecnologias habilitadas pelo MPEG-7 permitem aplicações para os seguintes 

objetos: 

• Áudio: reconhecimento e recuperação de músicas, sons ou vozes de uma determinada 

pessoas, cenários, ambiente etc; 

• Gráficos: obtenção e recuperação de imagens ou gráficos, segundo suas formas, 

como logotipos, marcas, símbolos etc; 

• Imagem: reconhecimento e recuperação de imagens com todos os seus elementos 

intrínsecos, como manchas, formas, cores, texturas etc.; 

• Vídeos: reconhecimento e recuperação de pessoas, movimentos, ambientes etc. 

 

 O processo de descrição do padrão MPEG-7 para vídeos ou imagens em movimento 

processam todos os elementos identificáveis numa cena ou área de operação, reconhecendo 

coisas, formas e outros elementos manifestado em algum ponto no tempo ou espaço do 

objeto, conforme a figura 31: 

 

 

 

 

 
38 https://www.w3.org/2001/05/mpeg7/w4032.doc. Acesso em 15 de julho de 2019. 
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Figura 31: Elementos de imagem decodificados por MPEG-7. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Salembier e Smith, 2001. 

 Também as possibilidades descritivas do padrão MPEG-7 podem ser destacadas 

segundo o quadro 15: 

Quadro 15: Elementos descritivos do padrão MPEG-7. 

Aspecto Segmento e 

Vídeo 

Imagem 

Estática 

Região de 

Movimento 

Segmento de 

Áudio 

Tempo 

Forma 

Cor 

Textura 

Movimento 

Mov. de câmera 

Sons de áudio 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

Fonte: Adaptado de Salembier e Smith, 2001. 

 No que concerne ao formato de saída de metadados – output – o esquema DDL para 

descrição utilizado pelo MPEG-7, com base no padrão XML, apresenta o seguinte aspecto, 

considerando a imagem de reunião/palestra mostrada na figura 32: 

 

 

 

SR1 
Creation 
Media Description 
Textual Annotation 
Color Histogram 
Texture 

SR2 
Shape 
Color Histogram 

SR4 
Shape 
Color  

Texture 

SR3 
Shape 

Textual Annotation 
Color Histogram 

Texture 
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Figura 32: Saída de leitura MPEG-7 em DDL. Fonte 

 

: Adaptado de Hunter, 2001. 

 A estrutura de saída DDL com base em XML ordena os metadados e os descreve de 

acordo com as comparações com as bases de dados e taxonomias, de modo a extrair termos, 

entidades, aspectos e quaisquer outros elementos necessários ao processo de reconhecimento 

e descrição. Num contexto mais específico, uma descrição com uma camada semântica pode 

apresentar o seguinte aspecto, ainda considerando o exemplo dado, conforme a figura 33: 

 

 

<schema 

xmlns=“http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema” 

xmlns:mpeg7= 

“http://www.mpeg7.org/2001/MPEG-7 Schema” 

targetNamespace= 

“http://www.mpeg7.org/2001/MPEG-7 Schema”> 

 

<complexType name=“PersonNameType”> 

 <sequence> 

  <element name=“Title” minOccurs=“0”= > 

  <element name=“Forename” minOccurs=“0” 

          maxOccurs=“unbounded”= > 

 <sequence> 

<complexType> 

 <complexType name=“SimpleNameType”> 

 <complexContent> 

  <restriction base=“PersonNameType”> 

   <sequence> 

    <element name=“Title” minOccurs=“1” 

          maxOccurs=“1”= > 

    <element name=“Forename” minOccurs=“1” 

         maxOccurs=“1”= > 

   <sequence> 

  <restriction> 

 <complexContent> 

<complexType> 

<PersonName> 

 <Title>Instructor<Title> 

  <Forename>Nome1<Forename> 

<PersonName> 

<PersonName> 

 <Title>Student<Title> 

  <Forename>Nome2<Forename> 

  <Forename>Nome3<Forename> 

  <Forename>Nome4<ForeName> 

 <PersonName> 

<SimpleName> 

 <Title>Student<Title> 

 <Forename>Nome1<Forename> 

<SimpleName> 
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Figura 33: Descrição semântica conceitual de imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rahman et. al., 2006. 

 No reconhecimento de imagens ou vídeos, ou destilação, bancos de imagens são 

necessários para o processo de comparação e extração de conteúdo. A cada processo de 

reconhecimento, consultas aos bancos de dados são realizadas de modo a serem feitas 

comparações e reconhecimentos de classes, entidades, propriedades e demais elementos 

necessários à extração e à descrição. Além disso, também as taxonomias são necessárias para 

o fornecimento de termos, conceitos e propriedades de maneira textual e hierárquica, 

conforme exposto na figura 34: 

Figura 34: Esquema do processo de destilação de conteúdo em vídeo - MPEG-7. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

Agent Object 
Nome1 

Agent Object 
Nome2, Nome3, 

Nome 4 

Event 
Meeting 

Concept 
Trainning 

Semantic Place 
PlaceName 

Semantic Time 
Jun, 1, 2019 

Banco de Imagens 

Taxonomia 
 

Nome1, Nome2... 
Cargo1, Cargo2... 

Objeto 
Extração 
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 No tocante à descrição de objetos sonoros, o padrão propõe-se a reconhecer sons 

ambientes, músicas, falas ou discursos e demais sons que sejam devidamente catalogados 

para reconhecimento. Da mesma maneira, neste processo o auxílio de um banco de dados e 

taxonomia é essencial para servir de base ao reconhecimento do conteúdo do objeto (figura 

35):  

Figura 35: Esquema do processo de destilação de conteúdo em áudio - MPEG-7.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 As bases de referência, bem como a taxonomia, podem funcionar de modo a fornecer 

parâmetros para o processo de destilação, conforme o esquema exposto na figura 36: 

Figura 36: Esquema de taxonomia para áudio - MPEG-7. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Casey, 2001. 

Objeto Banco de Sons 

Taxonomia 
 

Som1, Som2... 
Etc. 

Extração 

0.”Finanças” 

1.”Despesa” 2.”Receita”  

1.1 “Nota 
Fiscal” 

1.2 
“Fatura” 

1.3 
“Empenho” 

2.1 
“Taxas” 

2.2 
“Venda” 

NT NT 

NT NT NT NT 

UF 
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 No esquema mencionado acima, a extração por linguagem descritiva (DDL) tem 

como saída uma estruturada com base em XML, tendo como base uma taxonomia (entre 

aspas). Isso pode ser representado da seguinte forma, tal como exposto na figura 37: 

Figura 37: Linguagem Descritiva de extração de áudio - MPEG-7. 

 

Fonte: Adaptado de Casey, 2001. 

 O padrão MPEG-7 é proposto como uma ferramenta a ser utilizada em favor de 

vários setores ou segmentos, como a área de mídias sociais, jornalismo, publicidade, 

comércio eletrônico, serviços de segurança e investigação e, também, o setor corporativo 

como um todo. Levando em conta a proliferação de objetos multimídia no entorno comercial, 

os padrões MPEG-7 têm sido amplamente empregados para a representação e recuperação 

de informações. Por este motivo, diversas ferramentas e softwares com base nos padrões 

MPEG-7, tanto de licença livre quanto proprietária e tanto com base web quanto desktop, 

têm sido desenvolvidos e adotados para leitura e descrição de objetos multimídia de modo a 

acrescentar – anotar – e a descrever conteúdos, seja de maneira automática, semiautomática 

ou manual. Dentre elas, podem ser citadas as seguintes (quadro 16): 

 

 

<schema 

xmlns=“http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema” 

xmlns:mpeg7= 

“http://www.mpeg7.org/2001/MPEG-7 Schema” 

targetNamespace= 

“http://www.mpeg7.org/2001/MPEG-7 Schema”> 

 

<SoundCategory term=``1'' scheme=``Despesa''> 

   <Label>Despesa<=Label> 

      <TermRelation term=``1.1'' scheme=`` Despesa ''> 

          <Label>Nota Fiscal<=Label> 

      <TermRelation term=``1.2'' 

   scheme=``Despesa'' type=``UF''> 

  <Label>Fatura<=Label> 
      <=TermRelation> 

      <=TermRelation> 

     <TermRelation term=``1.3'' scheme=``Despesa''> 

          <Label>Empenho<=Label> 

     <=TermRelation> 

<=SoundCategory> 
 

</schema> 
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Quadro 16: Ferramentas de processamento multimídia com base no padrão MPEG-7. 

Ferramentas de Anotação e Destilação com base em MPEG-7 e MPEG-21 

Anvil – https://www.anvil-software.org/ 

ELAN – https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ 

K-Space – K-Space Annotation Tool – https://launchpad.net/kat 

LightTag – https://www.lighttag.io  

M-OntoMat-Annotizer – http://annotation.semanticweb.org/ontomat/ 

MARS - https://webanno.github.io/webanno/use-case-gallery/mars/ 

GTEA Open Video Annotation Tool – https://gteavirtual.org/ova/index.php 

M-OntoMat – http://www.acemedia.org/aceMedia 

Open Semantic Search – http://www.opensemanticsearch.org 

Polysema – http://polysema.di.uoa.gr/en/resources.html 

SeViAnno – http://sevianno.org 

Playment – https://playment.io/video-annotation-tool/Vanalyser 

Scale - https://scale.com/video-annotation 

VideoAnnEx – https://tla.mpi.nl/tools2/tooltype/annotation/videoannex/ 

Fonte: Dasiapolou et. al. (2011). 

 Apesar de representar um avanço no processo de descrição de objetos multimídias, 

nos seus primeiros anos os padrões MPEG e seus derivados, como o MPEG-7 e MPEG-21, 

bem como suas ferramentas de descrição, processavam objetos multimídia frequentemente 

em uma camada de baixo nível, isto é, num nível sintático e descritivo, primando por 

padronizar e dar estrutura a aspectos primários de conteúdo: no caso de objetos de áudio, o 

processamento representava timbres e outros elementos sonoros; no caso de vídeos e 

imagens estáticas, representava cores, texturas, posições e formas. Este processo resulta na 

saída de metadados com base em padrões estruturados, como o SGML e XML. Em algumas 

ferramentas a saída pode ser já em RDF. Muitas delas permitem anotações adicionais, 

executadas manualmente por usuários, inserindo tags ou etiquetagem (rotulagem), 

complementando os metadados do objeto. Segundo Dalakleidi et. al. (2011), a descrição ou 

representação de objetos multimídia pode ser de tipo não-formal e formal. Em relação ao 

tipo não-formal, “The Visual and Audio parts consist respectively of structures and low-level 

descriptors that cover basic visual and audio features, while the MDS part specifies generic 

description tools pertaining to multimedia” (DALAKLEIDI ET. AL., 2011, P. 21). Nestes 

termos, o MPEG-7 apresenta aspectos descritivos básicos de saída DDL metadados de baixo-

nível, fazendo referência aos aspectos extrínsecos percebidos automaticamente na mídia. 
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Além disso, estas ferramentas permitem descrições e anotações realizadas pelos usuários de 

maneira informal, atribuindo metadados de sua preferência. 

 

 Embora o conteúdo dos objetos multimídia pudesse ser melhorado com estes padrões 

e ferramentas, os metadados representavam aspectos sintáticos e úteis somente no caso de 

serem lidos por seres humanos. Também os objetos permaneciam em silos, isolados entre si, 

sem nenhuma teia de referência semântica que pudesse interligá-los. Assim, ao final da 

década de 2010, a necessidade de uso de padrões e tecnologias semânticas foram enfocados 

por vários estudos e experimentos. Tais iniciativas perceberam grandes potencialidades 

propiciadas pelas tecnologias da Web Semântica, tais como instituídas pelo W3C Multimedia 

Semantics Incubator Group, ao estabelecer padrões como o Multimedia Annotation 

Interoperability Framework. Desta maneira, o uso de vocabulários semânticos e ontologias 

passaram a ser recomendados e várias experiências foram realizadas nesse sentido. Ainda de 

acordo com Dalakleidi et. al. (2011), o outro tipo de representação de objetos multimídia no 

padrão MPEG-7 é o de tipo formal, os autores atestam que 

To enable multimedia on the Semantic Web and alleviate interoperability 

issues, a number of initiatives engaged in building multimedia ontologies 

by attaching formal semantics to multimedia content representations. The 

relevant activities are distinguished in two categories: those building on 

the MPEG-7 specification, and those following ad hoc modelling choices 

that are customised to specific application contexts. (DALAKLEIDI et. al., 

2011, P. 22). 

 A partir do final da década de 2000, trabalhos como “Semantic Multimedia 

Ontologies”, de Kompatsiaris e Hobson (2008), “Encyclopedia of Multimedia Technology 

and Networking”, de Pagani (2009) “Knowledge-Driven Multimedia Information Extraction 

and Ontology Evolution”, de Paliouras, Spyropoulos e Tsatsaronis (2011), “Multimedia 

Ontology: representation and applications”, de Chaudhury, Mallik e Ghosh (2016) e “On 

Annotation of Video Content for Multimedia Retrieval and Sharing”, de Khan, Khusro e 

Ullah (2016), ressaltaram a necessidade de aplicações de tecnologias semânticas nas 

ferramentas de anotação para o processamento de objetos multimídia, de modo a transcender 

a camada sintática de representação destes objetos no período anterior. Mediante tais 

tecnologias, aos objetos multimídia se poderia, então, adicionar elementos de metadados que 

pudessem relacionar objetos entre si, isto é, relações de “contexto” defendido por Inmon 

(2015), bem como possibilitar a leitura e interrelação dos objetos multimídia por máquinas, 
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de maneira autônoma. Sjekavika et. al. (2013) lembram que ontologias multimídia foram 

desenhadas para as seguintes tarefas: 

• Anotação: inserção de conteúdo de multimídia; 

• Análise: análise de conteúdo multimídia baseada em semântica; 

• Recuperação: recuperação de imagens baseada em seu conteúdo; 

• Personalização: recomendação ou filtragem de conteúdo baseadas na preferência do 

usuário; 

• Processos de controle e algoritmos: modelagens procedimentais e procedimentais; 

• Racionalização: personalização e recuperação para criação de aplicações de conteúdo 

autônomo. 

 Em 2011, Dasiopoulou et. al. (2011) realizaram pesquisas sobre a capacidade e as 

potencialidades semânticas de várias ferramentas de anotação disponíveis até então. Entre 

suas conclusões, podem ser destacados os seguintes aspectos: 

• Que a anotação semântica de áudio e vídeo é um pré-requisito para uma gestão do 

conhecimento corporativo eficiente; 

• Que as ferramentas oferecem uma contribuição limitada e parcial no que se refere ao 

aspecto semântico de representação de multimídia; 

• Que a anotação ou geração manual de metadados de conteúdo descritivo (aboutness) 

tem um importante papel na gestão do conteúdo corporativo; 

• Que esforços de superação de problemas de interoperabilidade sintática e semântica 

entre padrões como MPEG-7 e os padrões da Web Semântica têm sido muito 

realizados e se tornarão padrão na década de 2010; 

• Que o processo de anotação visa a interoperabilidade e a criação de metadados para 

serem lidos automaticamente por sistemas; 

• Que recursos de áudio e vídeo se constituem em objetos de informação extremamente 

ricos e valiosos tanto para a gestão da informação quanto para os mais diversos usos 

profissionais; 

• Que as tecnologias provenientes da Web Semântica ofereceram poderosos aliados 

para a representação de metadados de objetos multimídia; 

• Que ontologias são extremamente úteis para o processo de descrição de objetos 

multimídia e enriquecimento de metadados; 
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• Que muitas ferramentas ainda subutilizam metadados e vocabulários semânticos; 

• Que ainda que variados padrões, linguagens e vocabulários sejam utilizados, o 

formato de saído mais comum possui base XML; 

• Que o padrão MPEG-7, apesar de sua crescente potencialidade, ainda não oferece 

uma plena representação semântica de objetos multimídia; 

• Que ainda poucas ferramentas fazem detecção automática de fotos ou pessoas; 

• Que a maioria das ferramentas analisadas tanto para extração (destilação) de 

metadados quanto para descrição são mais eficientes em representar imagens 

estáticas do que vídeos. 

 

 Muitas destas ferramentas que utilizam o padrão MPEG-7 são baseadas não apenas 

em desktop, mas também na web, permitindo aos usuários a inserção de anotações e 

metadados nos objetos multimídia descodificados. Além disso, permitem inserções de 

linguagens como o RDF e outros vocabulários semânticos. Entretanto, de maneira nativa, a 

maioria das ferramentas que adotam o padrão MPEG-7 não realizam descrições de alto nível 

das mídias lidas, isto é, aspectos mais complexos, relações e inferências mais abstratas não 

são suportadas por tais ferramentas. Conforme Khan, Khusro e Ullah (2016) atestam, as 

ferramentas utilizam metadados para representar predominantemente aspectos 

administrativos, descritivos e características técnicas dos objetos multimídia. Entretanto, 

ainda seguindo os autores, a anotação por simples cadeia de caracteres ou rotulação pelo 

usuário, isto é, atividades de anotação de tags e metadados meramente descritivos, é 

ineficiente para uma representação semântica satisfatória dos objetos multimídia. 

 

 Nos últimos anos, iniciativas de uso de ontologias para processamento de multimídia 

têm tido um destaque não somente nas capacidades das ferramentas, mas também na 

capacidade descritiva dos próprios padrões. Lucas e Souza (2019) destacam que várias 

ontologias multimídia têm surgido em anos recentes, como por exemplo a Media Ontology, 

a M3 Multimedia, M30, COMM, Rhizomik, a LSCOM, a VidOnt, a SWInto, dentre outras. No 

que tange ao MPEG-7, Khan, Khusro e Ullah (2016) sustentam que este padrão tem evoluído 

de modo a incorporar ontologias de alto-nível em seu processo de descrição. Apesar de não 

possuir semântica formal, o padrão MPEG-7 tem feito evoluções neste sentido e uma série 

de ferramentas têm sido desenvolvidas para traduzir metadados extraídos deste padrão em 

ontologias. Basicamente, tais ferramentas aproveitam os metadados de saída MPEG-7 e 
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permite – às vezes traduzem automaticamente – a inserção manual de linguagens e 

vocabulários semânticos como OWEL, RDF, FOAF, DC e outros. De qualquer modo, tais 

ferramentas de tradução semântica dos padrões MPEG-7 por si só ainda não realizam 

inserções semânticas de maneira automática de modo satisfatório, senão apenas em estágio 

ainda básico, e dependem do ser humano para esta finalidade (Khan, Khusro e Ullah, 2016). 

 

 Num contexto organizacional, a utilização de tais ferramentas para tratamento de 

objetos multimídia e as inscrições semânticas necessárias podem ser suportadas ou 

auxiliadas por outros componentes presentes no ecossistema corporativo. Para tanto, 

repositórios de interface multimídia (Multimedia Repository Interfaces) e repositórios 

multimídia (Multimedia Repositories) podem interagir com um modelo de dados uniforme 

(Uniform Data Models) de modo a fornecer os seguintes parâmetros: 

• Base de conhecimento corporativo 

• Perfis de usuários 

• Banco de fotos, vídeos e áudios dos usuários 

• Taxonomia corporativa 

• Índices semânticos 

 

 Por sua vez, os modelos de dados uniformes (Uniform Data Models) podem unificar 

os modelos ontológicos e semânticos a serem adotados nas organizações. Neles podem ser 

expressos conceitos, entidades e relações a serem expressos como referências de orientação 

no processo de anotação e enriquecimento semântico de metadados dos objetos. Sobre as 

possibilidades dos modelos de dados uniformes, Mylonas et. al. destacam que eles podem 

ser compostos de três elementos: modelo de conhecimento, índice semântico e perfis de 

usuários: 

The proposed data model consists of three elements: the knowledge model, 

the semantic index and the user profiles. The knowledge model contains all 

semantic information used. It supports structured storage of concepts and 

relations that experts have defined manually for a limited set of specific 

multimedia document categories. Three information types are introduced 

in the model, namely concepts (e.g. objects, events, topics, agents, 

semantic places and times), relations linking concepts (e.g. “part of” or 

“specialization of”) and a quasi-taxonomic relation, i.e. a taxonomic 

knowledge representation to interpret the meaning of a multimedia 

document, composed of several elementary relations, also referred to as 

taxonomy. The semantic index contains sets of document locators for each 

concept, identifying which concepts have been associated to each available 

multimedia document and supporting unified access to the repositories. 
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Document locators associated to index concepts may link to complete 

multimedia documents, objects or other video decomposition units. User 

profiles contain all user information required for personalization, 

decomposed into usage history and semantic user preferences. The latter 

may be divided in two (possibly overlapping) categories, namely 

preferences for topics and interests (i.e., preferences for all other concepts). 

Semantic preferences are mined through the analysis of usage history 

records and are accompanied by weights indicating the intensity of each 

preference. The description of “negative” intensity is also supported, to 

model the user’s dislikes. (MYLONAS ET. AL., 2007, P. 299) 

  

 Os repositórios de interface multimídia, os modelos de dados uniformes e as 

taxonomias (Hillard, 2010) funcionam como bancos de dados referenciais, nos quais os 

elementos e metadados dos objetos multimídia, num processo de extração ou destilação, 

podem ser confrontados e inscritos assim que os parâmetros constantes nestas ferramentas 

sejam automaticamente reconhecidos. Desde banco de imagens e sons, até termos e léxicos, 

repositórios e taxonomias fornecem toda a estrutura para referência e consulta pelo qual os 

padrões MPEG e ferramentas que o operam irão se basear. Além dos metadados automáticos 

e primários – aqueles de baixo nível inscritos ou registrados de maneira imediata – classes, 

pessoas, processos e organizações podem ser reconhecidos e assinalados. Entretanto, 

traduções e inscrições de metadados que possam evidenciar aspectos semânticos dependem 

de processos de enriquecimento a ser realizado por usuários. Estas tecnologias de 

enriquecimento, oriundas do contexto da Web Semântica39, têm sido cada vez mais 

adaptadas e utilizadas em contextos corporativos, oferecendo perspectivas de dotação de 

inteligência semântica aos dados e ao ecossistema organizacional em geral. 

 

 

3.2.10 Anotação e Enriquecimento Semântico de Objetos de Informação 

  

 Desde que os metadados constituíram-se nos elementos-chave para a representação 

e recuperação de objetos multimídia, várias iniciativas, como padrões e ferramentas, têm 

sido instituídas para potencializar seu poder descritivo e representativo. Entendendo que 

objetos multimídia são por natureza não-estruturados, a adoção de padrões de estruturação 

tornou-se um primeiro e necessário passo deste processo. Dito de outra forma, padrões e 

ferramentas têm permitido a inserção de maneira automática, semiautomática ou manual de 

 
39 MPEG-7 and the Semantic Web. (https://www.w3.org/2005/Incubator/mmsem/XGR-mpeg7/.) Acesso em 

20 de Agosto de 2019. 
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metadados adicionais a serem inscritos nos objetos, especialmente os multimídia. Além da 

inserção de metadados formais e padronizados, a inserção de termos livres – tags – aos 

metadados permitem um maior poder descritivo de tais objetos. A inserção de metadados 

em objetos de informação podem ser caracterizados por dois tipos: 

• Metadados formais: consistem em metadados qualificados, com utilização de 

vocabulários estruturantes, segundo padrões formalizados; inclui-se aqui os 

vocabulários semânticos e ontologias. 

• Metadados informais: ou metadados sintáticos, são adição de termos livres, rótulos 

ou tags aos metadados de baixo nível, de modo a descrever elementos do conteúdo 

dos objetos. 

 

 Além dos metadados derivados, isto é, aqueles inseridos automaticamente por 

instrumentos de captura, um processo adicional de inserção pode ser realizado das duas 

formas descritas acima. Os metadados formais, baseado em tecnologias estruturantes e 

semânticas, visam oferecer autonomia e interoperabilidade aos objetos, uma vez que o 

conteúdo, como classes, entidades, relações e propriedades são declarados de maneira formal 

e são, neste sentido, inscritos nas bases de metadados ou no próprio código dos objetos.  

 

 O processo de inserção de metadados informais, por sua vez, ainda que não seja uma 

prática necessariamente recente, permite a adição de metadados livres permitidos por 

diversas ferramentas herdam as características intrínsecas ao mundo web, onde sites, blogs 

e redes sociais permitem aos usuários a inserção de etiquetas, rótulos ou tags para descrição 

– e recuperação – de conteúdo. Tais metadados são livres, pois os termos que definem o 

conteúdo são de livre escolha dos usuários, não necessariamente obedecendo a padrões, 

formalidades ou validações, processo que ficou conhecido como anotação. De acordo com 

a Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking,  

Essentially, annotation is viewed as unstructured metadata (i.e., data about 

data), which is added after the creation or capture of the original object 

and, generally leaves the original object unchanged. It is unstructured in 

the sense that annotation, like text in general, does not conform to a 

predictable structure. (PAGANI, 2009, P. 1067) 

 Segundo a W3C, “Annotations are typically used to convey information about a 

resource or associations between resources. Simple examples include a comment or tag on 
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a single web page or image, or a blog post about a news article” (W3C, 2017). A W3C 

também acrescenta que “an Annotation is a Web Resource. Typically, an Annotation has a 

single Body, which is a comment or other descriptive resource, and a single Target that the 

Body is somehow "about". The Annotation likely also has additional descriptive properties” 

(W3C, 2017).  Por sua vez, Burger et. al. sustentam que 

The term annotation is used both as a noun denoting a piece of additional 

information and as a verb referring to the process of creating this additional 

information. The first uses of annotation appear much before the digital 

representation of information, for example, notes manually added over a 

printed text, or circle added over an image. More complicated examples 

include annotations in a book, footnotes and others. Even in these non-

digital examples, we can see patterns of the way annotations are expressed 

and linked to the original content. These patterns come as a natural result 

of intensive and collaborative work which intensifies the need of common 

standards and models, that can be called annotation models. Obviously 

annotations models are content and media dependent and can also be 

influenced for the purpose of the annotation process. (BURGER ET. AL., 

2010, P.12) 

 Mais do que simplesmente inserções livres, modelos de anotações têm sido adotados 

considerando aspectos semânticos para representação de conteúdo utilizando ontologias. 

Práticas de anotação semântica têm sido efetivadas desde os anos 2000 (Fisher e Sheth, 

2004) e, desde então, instituições como a W3C tem feito esforços crescentes para a 

formalização de modelos de anotação para recursos web, ou Web Annotation Data Model, 

inclusive com o aproveitamento de vocabulários semânticos, ou Web Annotation 

Vocabulary. Este modelo propõe métodos e recomendações de adição de metadados 

utilizando ontologias para descrição de conteúdos de modo a possibilitar interoperabilidade 

entre recursos. No mesmo sentido, o modelo de anotação de Burger visa utilizar ontologias 

e métodos de agregação de metadados de modo a dotar os recursos de semântica, tornando-

os interoperáveis. Tais modelos adotam esquemas pré-definidos de termos, classes, 

atributos, relações e ontologias que são aproveitadas pelos usuários no processo de anotação. 

No modelo de anotação W3C, a anotação consiste em um conjunto de recursos conectados, 

incluindo basicamente um corpo e um destino, representado pela figura 38: 
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Figura 38: Modelo de anotação da W3C. 

 

 

 

 

Fonte: W3C, 2017. 

 Segundo a W3C, seu modelo utiliza os seguintes princípios básicos: 

• Uma anotação é um gráfico direcionado e enraizado que representa um 

relacionamento entre recursos. 

• Existem dois tipos principais de recursos que participam desse relacionamento: 

“Corpo” e “Destino”. 

• As anotações têm nenhum ou mais de um corpo. 

• As anotações têm um ou mais destinos. 

• O conteúdo dos recursos do Corpo está relacionado ao conteúdo dos recursos de 

Destino. 

• Anotações, corpos e destinos podem ter suas próprias propriedades e 

relacionamentos, geralmente incluindo informações descritivas e de criação. 

• A intenção por trás da criação de uma anotação ou da inclusão de um corpo ou alvo 

em particular é uma propriedade importante e representada por um recurso de 

motivação. 

Também há distinções adicionais em relação à natureza exata de Alvo e Corpo: 

• O recurso Destino ou Corpo pode ser mais específico do que a entidade identificada 

apenas pelo IRI (Internationalized Resource Identifier) do recurso. Em particular: 

▪ O recurso Destino ou Corpo pode ser um segmento específico do recurso. 

▪ O recurso Destino ou Corpo pode ser estilizado de uma maneira específica. 

▪ O recurso Destino ou Corpo pode ser um estado específico do recurso. 

Anotação 

Corpo Destino 
Relativo a 
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▪ O recurso Destino ou Corpo pode ser incluído na Anotação para desempenhar 

uma função específica. 

▪ O recurso Destino ou Corpo pode ser qualquer combinação dos itens acima. 

• O recurso com essas restrições é um recurso separado da Anotação, Corpo ou Destino 

e é chamado de SpecificResource. 

• O SpecificResource refere-se ao recurso de origem e às restrições que o tornam mais 

específico. 

• A identidade do SpecificResource é separada das descrições das restrições. 

• O recurso Corpo pode ser uma escolha entre vários recursos. 

O modelo de anotação de Burger et. al., segundo suas palavras, 

An annotation model defines the actual form in which the annotation, that 

is, additional information is expressed, and how it is linked to the original 

content being annotated. Further it may include various characteristics 

related to provenance, such as information about the author (be it a human 

or a machine) or a time stamp, links to external structured or unstructured 

content, or it may specify the part of the original content that is annotated. 

(BURGER ET. AL., 2010, P.12) 

 Numa representação esquemática de seu modelo genérico pode ser expressa 

conforme a figura 39: 

Figura 39: Modelo genérico de anotação de Burger. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Burger et. al. (2010). 

 Em seu modelo, uma anotação pode ser inserida por um usuário humano ou não 

humano, identificando recursos mediante o uso de URI. Seu modelo também divide-se em 

Usuário 

Anotação 

Recurso 

insere 

descreve 
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categorias que consideram o nível de formalidade e riqueza estrutural que condicionará o 

grau de aplicação das tecnologias semânticas e, ademais, o nível do envolvimento de 

usuários e especialistas em domínio no processo de anotação em contextos específicos. Os 

elementos de anotação podem ser caracterizados por diferentes níveis de complexidade 

estrutural, como tags, atributos, relações e ontologias.  

 No nível baseado em tags, os usuários inserem livremente termos que irão representar 

e recuperar objetos. Esta prática advém das práticas cotidianas da web, porém apresentam 

complexidade estrutural mínima, sendo recomendado para utilizações básicas, conforme 

esquematizado pela figura 40: 

Figura 40: Modelo anotação baseado em tags. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Burger et. al. (2010). 

 No nível baseado em atributos, estes elementos são considerados em pares, AN e 

AV, onde AN é seu nome e AV o seu valor. Este nível, mais complexo que o anterior, 

permite ao usuário atribuir não somente um nome, mas um valor a ele agregado. Por outro 

lado, a inserção adicional de atributos não habilita serviços que inter-relacionam recursos, 

além de requerer um usuário mais especializado. Numa representação esquemática, este 

modelo pode ser apresentado da seguinte forma (figura 41): 
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Recurso 

Tag1 Tag2 Tag3 



185 

 

Figura 41: Modelo anotação baseado em atributos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Burger et. al. (2010). 

 No nível baseado em relações, mais complexo que o anterior, a anotação consiste na 

atribuição de um par, contendo Rel, ou relação, e Res, ou outro recurso. Assim, a inserção 

consiste na atribuição um outro recurso e sua relação com o recurso a ser anotado. A inserção 

deste tipo de anotação permite uma navegação mediante hiperlinks, nos quais os usuários 

podem trafegar de um recurso a outro com base nestes links que os relacionam. Este tipo de 

anotação, no entanto, requer um conhecimento aprofundado dos assuntos e contextos 

referentes aos objetos que estão sendo anotados. Este modelo, por sua vez, pode ser 

representado da seguinte maneira: 

Figura 42: Modelo anotação baseado em relações. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Burger et. al. (2010). 

 O modelo de anotação mais complexo é baseado em noções semânticas mais 

elaboradas, descrevendo o processo de inserção de metadados e atributos a modelos 

conceituais formais ou ontologias. Esta prática exige dos usuários grande especialização e 
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experiência não somente nos assuntos de contexto do objeto, mas também na modelagem e 

precisão dos metadados a serem inseridos. Neste nível, a intervenção humana é uma 

condição necessária e, mesmo assim, representa um grande desafio a este. Um esquema deste 

modelo pode ser apresentado da seguinte maneira: 

Figura 43: Modelo anotação baseado em semântica. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Burger et. al. (2010). 

 Em qualquer dos modelos, tanto da W3C quanto de Burger, são utilizadas 

ferramentas que fornecem os meios necessários para o processo de anotação. Além das 

descritas no quadro 15, são utilizadas a OntoWiki, KIM, entre outras, sejam baseadas na web 

ou mesmo em desktop. Também o uso de bases taxonômicas é recomendado para prevenção 

de problemas como polissemia, sinonímia, homografia, dentre outros, de modo a maximizar 

a eficiência do processo de anotação, permitindo uma representação e recuperação de objetos 

livre de erros. 

 

 Na literatura levantada, um outro termo surge em referência a um processo 

semelhante ao de anotação: o enriquecimento semântico (Semantic Enrichment / 

Enhancement). Ainda que anotação e enriquecimento se refiram a processos praticamente 

idênticos, o termo enriquecimento semântico parece estar mais alinhado ao entorno de 

negócios. Zeng faz distinções ao que ela chama de anotação e anotação semântica, esta 

última mais aproximada ao conceito de enriquecimento semântico: 

In general, “annotating” is the act of expressing knowledge about a 

resource, attaching names, attributes, comments, descriptions, etc., to a 

document or to a selected part in a resource. Annotating provides 

additional information (metadata) about an existing resource. ‘Semantic 

annotation’ goes one level deeper: it enriches the unstructured data with a 

context that is further linked to the structured knowledge of a domain. 

(ZENG, 2019, P. 20) 
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 Além disso, o enriquecimento semântico refere-se também a processos heterogêneos 

e variados, com grandes diferenças entre si. Em 2010 Ilk et. al reconheceram que o ambiente 

corporativo carecia de conhecimento semântico para aplicação no contexto corporativo, ao 

afirmarem que “without sufficient semantic knowledge about the code in the context of 

business functionality, it would be impossible to utilize source code components in services 

development. In this paper, we present an automated approach to enrich source code 

components with business semantics” (ILK ET. AL., 2010, P. 359). Também Gracy sustenta 

que “metadata records could be enriched and enhanced by interlinking such metadata with 

relevant information found in other data sets” (GRACY, 2018, P. 368). Por sua vez, 

Brisebois, Abran e Nadembega afirmam que “The semantic web and linked data are some 

of the most important concepts to support Semantic Metadata Enrichment in a software 

ecosystem” (BRISEBOIS, ABRAN E NADEMBEGA, 2017, P. 2).  

 

 De acordo com Zeng, 

The term “enrichment” may refer to the process, e.g., the application of an 

enrichment tool, or to its results, such as the new metadata created at the 

end of the process (Isaac et al., 2015). In literature, various terms may 

reference such methods as reconciliation, mapping, alignment, matching, 

massaging, merging, interlinking, etc. The overall result is clearly the 

enrichment of existing metadata, with more contextualized meanings 

(ZENG, 2019, P. 7). 

 O enriquecimento semântico de dados pressupõe a potencialização dos metadados 

através de inserção de ontologias e vocabulários, bem como outras técnicas e iniciativas 

neste sentido. Da mesma forma que a prática de anotação, o enriquecimento semântico se 

aplica mediante modelos ou processos especialmente instituídos para a finalidade de 

proporcionar interoperabilidade, recuperabilidade e representatividade aos objetos de 

informação.  

  

 Ilk et. al. (2010) desenvolveram um processo de enriquecimento semântico baseado 

em similaridade entre extremidades, isto é, por um processo comparativo entre a entrada e a 

saída de dados em um sistema, começando com uma análise de modelos formais de serviços 

empresariais. Seu processo consiste em três etapas, a saber: 
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• Primeira etapa: identificação de termos e metadados extraídos durante a comunicação 

de um determinado serviço ou operação. Para isso, o processo faz uso de WSDL para 

estruturação dos termos reconhecidos.  

• Segunda etapa: uma vez extraídos e reconhecidos os termos de um objeto durante 

uma operação, analisa-se a seguir o código-fonte do sistema empresarial. O objetivo 

desta etapa é desenvolver um índice para uma busca eficiente de termos no código-

fonte e classificação do conteúdo. Para tanto, faz-se uso de uma engenharia reversa 

utilizando o método Jaro-Winkler para comparação de strings40 e correlação de 

similaridades entre os registros extraídos e o banco de dados e códigos-fonte 

corporativos. A comparação consiste numa análise léxica e sintática do códigos-

fonte, bem como o reconhecimento de padrões em expressões de uso regular. O 

banco de dados fornece acesso para recuperar dados identificadores de código fonte 

relacionados (ou seja, variáveis e parâmetros) e suas relações automaticamente. 

• Terceira etapa: busca de equivalência de identidade entre serviços de entrada e saída 

de dados e identificadores de código fonte através de uma versão modificada de um 

Sistema de Recuperação da Informação (SRI). Ou seja, procura equivalências entre 

nomes de dados extraídos de documentos WSDL e identificadores de dados 

descobertos do código-fonte. 

 Contudo, no processo de enriquecimento semântico de Ilk et. al. (2010), o aspecto 

semântico se aplica não pela inserção de metadados ou vocabulários semânticos, como nos 

modelos de anotação, mas numa análise automática de correspondência enriquecida por 

semântica de negócios, com base em códigos-fonte e banco de dados corporativos. Também 

este processo, ao relatar exemplos de extração de strings e léxicos, sugere aplicações em 

dados de transações textuais e numéricas, nada mencionando sobre o uso em objetos 

audiovisuais ou mesmo relatando processos de extração de metadados deste tipo de objeto. 

 

 Por sua vez, o modelo de Brisebois, Abran e Nadembega (2017), conhecido como 

Semantic Metadata Enrichment Software Ecosystem (SMESE), considera que “The SMESE 

architecture includes semantic metadata enrichment engines based on a metadata model, a 

mapping ontologie model and a user interest affinity model. It integrates and enriches 

 
40 Termos ou expressões. 
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metadata”. (BRISEBOIS, ABRAN E NADEMBEGA, 2017, P. 2). Seu modelo se aplica na 

agregação de catálogos heterogêneos e conjunto de dados da web, de bibliotecas, 

universidades, empresas, museus e outras fontes, onde os índices incluem textos completos, 

citações, metadados de coleções de código aberto, resumos, indexações e bancos de dados 

de assinaturas. Neste sentido, ele opera de forma a recomendar a usuários interessados em 

algum objeto, como filme em DVD, música em CD, livro e demais documentos, outros 

objetos que estejam semanticamente relacionados ao item de interesse. Sua mecânica 

operacional pode ser entendida pelas etapas abaixo: 

• Arquitetura, prototipagem e análise: coleta e enriquecimento de registros 

bibliográficos obtidos externamente (via web) e internamente (a partir de dados 

textuais). 

• Detecção e geração de tópicos: utilização de algoritmos baseados em detecção de 

anotação semântica feita por terceiros, considerando os seguintes aspectos:  

▪ Anotações semânticas de terceiros para o aprimoramento da compreensão de 

conteúdo; 

▪ Extensão do tópico por combinação semântica de relações e ocorrências por 

similaridade; 

▪ Consideração do contexto a que se refere o tópico; 

▪ Uso de aprendizado de máquina para aprimoramento do modelo 

• Análise de sentimentos: utilização de métodos tradicionais de análise de sentimentos 

considerando termos e sua frequência de ocorrência. 

 Este modelo processa informações de metadados como UNIMARC, MARC21, 

BIBFRAME, dentre outros. Entretanto, ele não insere ou agrega novos metadados aos 

objetos, mas tão somente os interpreta de maneira automática e, através de um 

processamento semântico múltiplo, como comparação com outras fontes e análise de 

sentimentos, recomenda novos itens aos usuários por similitude. Além disso, o modelo 

processa apenas informações descritivas e bibliográficas textuais, não fazendo destilações 

ou interpretações de alto-nível em objetos audiovisuais. 

 

 Uma iniciativa aplicada especificamente a objetos multimídia é a proposta de Gracy 

(2018), que considera amplamente o uso de vocabulários semânticos para o processo de 

enriquecimento de metadados. A autora lembra que frequentemente os metadados ficam 
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“escondidos” ou são subutilizados e que a representação semântica de imagens em 

movimento – ou multimídia – ainda está em sua infância. Ainda que com enfoque em 

instituições de memória e cultura, Gracy destaca a importância da junção de linguagens e 

vocabulários de metadados para descrição de objetos multimídia, como XML/RDF, DC e 

outros, prática esta conhecida como “alinhamento de vocabulários”. 

  

 Gracy também destaca que existem vocabulários proprietários e abertos, isto é, de 

licença restrita e outros de licença aberta. No que se refere a objetos multimídia – sobretudo 

ao que a autora chama de “imagens em movimento” – ela lembra que há uma lista ampla de 

vocabulários propostos para descrever e representar tais objetos, muitos dos quais podendo 

ser extraídos para potenciais unidades semânticas. Ainda que utilizados pela comunidade 

audiovisual e cinematográfica, tais vocabulários possibilitam um amplo espectro de 

representação semântica, sobretudo o Schema.org e o OMR (Ontology for Media 

Resources). Tais vocabulários oferecem uma granularidade que cobrem desde aspectos 

básicos e elementares de baixo nível até grandes relações abstratas de alto-nível. Por outro 

lado, a autora chama a atenção ao fato de que, embora o alinhamento de vocabulários seja 

interessante para o potencial semântico de representação dos objetos, poderão ocorrer, por 

vezes, incompatibilidades e conflitos entre tais vocabulários. 

 

 Especificamente no que se refere ao enriquecimento semântico de imagens e outras 

mídias, Zeng destaca que o processo conhecido como Deep Image Annotation (DIA) “is 

becoming an accepted new concept in treating images for semantic enrichment, aiming to 

improve the efficiency of image retrieval and access, enhance users’ understanding of an 

image, and support automatic image resources integration and knowledge discovery” 

(ZENG, 2019, P. 24). Neste sentido, ela reconhece que há uma grande lacuna entre os 

processos de recuperação de objetos textuais e multimídia, onde os primeiros são mais 

facilmente representáveis, interpretáveis e recuperáveis. Objetos multimídia, por seu turno, 

necessitam ser interpretados e recuperados, visto não serem acessíveis por métodos 

tradicionais de representação. 

  

 De maneira geral, os processos ou modelos de enriquecimento semântico são 

efetivados através de quatro grandes abordagens ou técnicas, de acordo com Damjanovic et. 

al (2011): 
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1. Busca e navegação semântica: consiste em técnicas distintas, como pesquisa com 

técnicas semânticas, localização de conceitos, preenchimento semântico automático, 

dentre outros; 

2. Mediação semântica: consiste na utilização e mediação de ontologias, que podem ser 

unificadas e combinadas em uma única; 

3. Anotação semântica: diferentemente de um simples inserções de termos, a anotação 

semântica consiste no enriquecimento em si, identificando formalmente conceitos e 

relações entre conceitos e objetos de modo a permitir uma plena interoperabilidade; 

4. Análise semântica e descoberta de conhecimento: consiste na análise, pesquisa e 

representação de informações utilizando relações semânticas explícitas entre 

entidades conhecidas. Nesta abordagem utiliza-se técnicas múltiplas baseadas em 

cooperativos e centralizados ou coordenados para o processamento semântico. 

 

 A anotação semântica, então entendida como o processo de enriquecimento 

semântico aqui considerado, pode ser realizada por uma série de ferramentas disponíveis. 

Para Zeng,  

Tools such as Oasis (Open Annotation Semantic Imaging System), Pundit, 

Mirador, Brat Rapid Annotation Tool, Recogito, and MapHub enable users 

not only to comment, bookmark, and tag, but also to create semantically 

structured data while annotating. With effective application of W3C 

standards, these annotation results are semantically marked up and 

expressed with typed relationships, teaching a computer how data items 

are related and how these relations can be evaluated automatically. In 

computerized systems, further semantic enrichment is based on the 

annotations. (ZENG, 2019, P. 20) 
 

 Segundo Zeng, anotações semânticas mediante o uso de vocabulários semânticos 

permitem uma adição de padrões consideráveis de inteligência aos metadados, 

possibilitando uma plena interoperabilidade de objetos entre si e também aos seus inúmeros 

recursos. Como visto, os processos de anotação simples podem não trazer semântica, motivo 

pelo qual há a necessidade de adição ou enriquecimento de elementos semânticos, como os 

vocabulários. Especificamente no que se refere a objetos multimídia, vocabulários de maior 

granularidade, como o Schema.org, FOAF, dentre outros, podem proporcionar grandes 

vantagens em contextos corporativos, devido às suas riquezas e amplitude descritiva.  
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 No que tange à aplicação destas tecnologias no contexto informacional corporativo, 

tal iniciativa é justificada pelas necessidades dinâmicas e imediatistas das organizações 

empresariais, cujos modelos de negócios não dispõem de tempo suficiente para o 

desenvolvimento de ontologias complexas e completas de domínios. Isso é agravado pelo 

fato de que as organizações têm tamanhos e modelos funcionais distintos entre si. Também 

o mundo corporativo possui setores de negócios notadamente heterogêneos, conferindo 

desafios adicionais ao gerenciamento da informação. Entretanto, alguns aspectos são 

universais no ecossistema informacional das organizações, o que proporciona elementos 

para modelagens que visam a melhorar o desempenho informacional como um todo. 

Conforme declara Damjanovic et. al,  

A modern Content Management System (CMS) replaces in-house 

developed CMS for intranet sites and integrates firmly within the Web and 

document-oriented environment. Documents are central to Knowledge 

Management (KM), but documents created by using semantic 

enhancement approaches and techniques bring the advantages of semantic 

search and interoperability. These benefits require long term systems that 

provide semantic (search) engine optimisation for managing unstructured 

information, interoperability that lead to better information sharing, access 

control and collaborative working, automation to help maintain KM, and 

more. Our motivation in this paper is to discuss various semantic 

enhancement approaches and techniques in order to enrich todays massive, 

heterogeneous, Web-based CMS. (DAMJANOVIC ET. AL., 2011, P. 413) 

  

 As possibilidades teóricas e práticas provenientes da Web Semântica, como visto, 

têm fornecido grandes contribuições para uso no entorno de negócios, possibilitando 

iniciativas em várias frentes para uma manipulação inteligente e semântica dos objetos 

informacionais – insumos básicos de qualquer organização do mundo contemporâneo – 

tendo em vista que os ecossistemas informacionais corporativos já não mais podem 

prescindir do entorno web. Considerando o ponto de vista mencionado na citação de 

Damjanovic et. el. (2011, p. 413) acima, o modelo de enriquecimento semântico ora proposto 

baseia-se neste entendimento de enriquecimento semântico através de anotações semânticas 

(abordagem nº 3 daquelas destacadas por Damjanovic, 2011), isto é, mediante utilização e 

mesclagem de vocabulários para representar os mais diversos aspectos do contexto de 

negócios a que os objetos multimídia estão inseridos, como entidades, relações e outros 

objetos. Estes aspectos foram considerados por comporem um dos principais elementos do 

ecossistema corporativo. 
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4. MODELO CONCEITUAL PROPOSTO 

 

 

 Conforme visto na seção 3.1 – Organização, Representação e Recuperação da 

Informação e do Conhecimento – o advento da web influenciou de maneira definitiva as 

formas de acesso à informação praticadas pelas sociedades contemporâneas. Ao romper com 

o modelo clássico ou tradicional, onde a aquisição se dava, entre outras formas, por consultas 

ou visitas às tradicionais instituições de coleta de conhecimento, como bibliotecas, centros 

de informação etc, a web não somente reconfigura, mas também potencializa e torna 

complexo este processo. Nestas instituições, os estoques de conhecimento ali contidos são 

organizados e processados numa escala viável ao controle institucional, com ferramentas 

consolidadas já há décadas para execução de tais tarefas. Contudo, nos tempos atuais a 

produção de conhecimento começa a ser muitas vezes disponibilizada primeiramente na 

web, sendo coletadas ou disponibilizadas às instituições tradicionais num segundo momento. 

Uma vez na web, numa prática de distribuição todos-todos, os agentes e instituições 

mediadores são colocados em segundo plano, visto que a própria natureza da web permite o 

acesso direto aos estoques de informação.  

 

 Nesse contexto, como se viu, surgem iniciativas com características de inteligência 

artificial para aplicar certos níveis de controle aos estoques informacionais. Uma delas é o 

Processamento de Linguagem Natural e a outra a Web Semântica (Chu, 2010). As 

metodologias e ferramentas da Web Semântica, em particular, consistem numa ecologia de 

requisitos e modelos semânticos e artificiais, baseados em lógica inferencial, visando 

organizar e representar conteúdos e demais propriedades de objetos. Ainda que não possa 

ser implementada na totalidade da web, sua aplicação tem sido implementada em ambientes 

controlados baseados na web, como aqueles referentes às áreas científicas e culturais, 

interligando instituições e objetos e as mais diversas relações entre eles. Neste sentido, e 

considerando o ambiente corporativo como um ambiente controlado e cada vez mais baseado 

na web, as iniciativas da Web Semântica mostram-se especialmente úteis no processo de 

controle e potencialização da capacidade informativa dos objetos e entidades pertencentes 

ao ecossistema empresarial. 

 

 O ecossistema empresarial é significativamente heterogêneo, visto que os setores de 

atuação de empresas são diferentes e mesmo empresas do mesmo setor são diferentes. Cada 
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uma possui tamanho, pessoal, processos e outros aspectos únicos, o que oferece dificuldades 

e desafios às metodologias e ferramentas de controle e gestão da informação, porém alguns 

elementos neste ecossistema são comuns – como atores, objetos de informação e processos 

de negócios – e pouco variam de organização para organização. Também práticas como a 

Gestão de Conteúdo Corporativo, ou ECM, tem atuado em várias frentes de modo a dar 

conta das demandas do ecossistema informacional. Seja com enfoque em tecnologias, na 

empresa em si ou em processos de negócios, uma das práticas mais promissoras do ECM é 

aquela focada no conteúdo. De modo a aplicar elementos de inteligência aos ativos de 

informação organizacionais, tentativas de práticas semânticas têm sido recomendadas pelos 

mais diversos especialistas, visando o aprimoramento da capacidade informativa de tais 

ativos. 

 

 Como que refletindo aspectos da própria web, muitas empresas têm incorporado ao 

seu ambiente informacional muitas tecnologias com base na web. Além disso, a proliferação 

de objetos como imagens, áudios e vídeos têm atualmente tanta relevância quanto os objetos 

textuais. Nestas configurações, e tal qual a web com suas páginas dinâmicas, objetos 

informativos dinâmicos são frequentes no meio organizacional. Partes de objetos são, a todo 

momento, associadas a outros objetos de modo a compor objetos consolidados únicos, 

montados sob demanda (on-demand ou ad-hoc). Um dos maiores desafios não consiste 

necessariamente em extrair partes de objetos e recompô-las em outros, mas sim ressignificar 

e possibilitar uma capacidade informativa que permita uma relação não só a outros objetos, 

mas também a processos, pessoas, departamentos e contextos diversos. Sob esta perspectiva, 

muitos modelos que integram ou incorporam aspectos de ECM têm sido propostos para dar 

conta desta realidade, variando em graus de complexidade. Da mesma maneira, as 

tecnologias da Web Semântica têm permitido uma série de experimentos, modelos e 

iniciativas com esta finalidade, sobretudo após os anos 2010. Este trabalho, assim, pretende 

empregar esforços nesse sentido, considerando o panorama acima descrito ao propor um 

modelo conceitual de enriquecimento semântico de objetos não estruturados, como os 

multimídia. 
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4.1 Conceito de Modelo 

 

  Para a proposição de um modelo, torna-se necessário conceituar o que será aqui 

entendido como modelo, e mais, modelo conceitual. Tais elucidações são pertinentes pelo 

fato de que caracterizações de conceitos abstratos frequentemente suscitam controvérsias e 

visões diversas. Dentre as variadas perspectivas, serão adotadas aquelas que fornecem 

parâmetros e embasamentos teórico-filosóficos condizente com a intenção da proposta, 

objeto último deste trabalho. 

 

 Numa definição mais genérica, Japiassú e Marcondes definem modelo como  

1. Paradigma, forma ideal. Objeto que serve de parâmetro para a 

construção ou criação de outros. Qualquer coisa ou pessoa que se toma 

como inspiração ou ideal a ser imitado ou copiado. 2. modo de explicação, 

construção teórica, idealizada, hipotética. que serve para a análise ou 

avaliação de uma realidade concreta. (JAPIASSÚ E MARCONDES, 2001, 

PG. 136) 

 

 Sayão (2001), por seu turno, considera um modelo como 

uma criação cultural, um ‘mentefato’, destinada a representar uma 

realidade, ou alguns dos seus aspectos, a fim de torná-los descritíveis 

qualitativa e quantitativamente e, algumas vezes, observáveis. A existência 

de modelos jaz na impossibilidade cultural de descrever os objetos com 

perfeição, esgotando as possibilidades de sua observação. Não sendo 

transparente para o homem, o mundo se lhe apresenta como um 

permanente desafio à sua descrição. Essa limitação filosófica de percepção 

é que permite e exige o aparecimento de modelos. (SAYÃO, 2001, P. 83) 

 

 Ainda de acordo com Sayão, modelos são simplificações de um objeto real, sendo 

também uma analogia a ele; dito de outra maneira, são “representações simplificadas e 

inteligíveis do mundo, que permitem vislumbrar características essenciais de um domínio 

ou campo de estudo” (SAYÃO, 2001, P. 83). Modelos, ademais, podem ser construídos por 

formalismos matemáticos, fenomenológicos ou conceituais. Modelos servem também para 

comunicar algo sobre um fenômeno ou objeto, com a pretensão de modelar ou dar forma a 

um entendimento sobre determinada realidade. Modelos também são aproximações 

subjetivas, construídos sob determinada ótica ou perspectiva da realidade relacionada ao 

ponto de vista do observador do fenômeno ou objeto. Desta maneira, geralmente modelos 

são, em certa medida, representações parciais e nunca esgotam a realidade ou os aspectos 

totais do fenômeno ou objeto relacionado. São, portanto, seletivos e “têm graus variáveis de 
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probabilidade de aplicação e um alcance limitado de condições sobre as quais se aplicam” 

(SAYÃO, 2001, P. 83). 

 

 Modelos também têm características, como: 

• Mapeamento: modelam e representam objetos, naturais ou artificiais; 

• Redução: modelos nunca esgotam o objeto, mas sim o simplifica e o reduz às suas 

características essenciais ou mais relevantes; 

• Pragmatismo: Como são modelagens, e não o objeto em si, modelos destinam-se a 

serem aplicados a operações mentais ou factuais, dentre de um determinado recorte 

temporal. 

 

 Em relação aos seus tipos, modelos podem ser, num aspecto mais amplo, construções 

sólidas, físicas ou experimentais e, num aspecto mais específico, podem ser teóricos, 

simbólicos, conceituais ou mentais. Sob este prisma, Sayão destaca que  

Os modelos teóricos, simbólicos, conceituais ou mentais tratam de 

afirmações simbólicas ou formais de tipo verbal ou matemático; os 

modelos matemáticos podem ainda ser classificados, segundo o grau de 

probabilidade associada com sua forma de previsão, em determinísticos e 

estocásticos. (SAYÃO, 2001, P. 85) 

 

 Por sua vez, Bunge (2008) sustenta que objetos e eventos podem ser modelados e 

representados: um objeto-modelo é uma representação de um objeto, sempre esquemático e 

convencional. Se for um fato, este representado constitui-se num fato-modelo. Para Bunge, 

“a força de um objeto-modelo do tipo conceitual não é de natureza psicológica; ela reside 

no fato de ser uma ideia teórica e, por conseguinte, uma ideia que se pode enxertar em uma 

máquina teórica a fim de pô-la a funcionar e a produzir outras ideias interessantes” 

(BUNGE, 2008, P. 26). Como conclusão, o autor sustenta que “qualquer representação 

esquemática de um objeto pode ser denominada um objeto-modelo. Se o objeto representado 

for concreto, então seu modelo é uma representação dele; esta representação pode ser 

pictórica ou conceitual” (BUNGE, 2008, P. 32). 

 

 Isto posto, pode-se conceber um modelo como uma representação simplificada e 

esquemática de um objeto ou evento, cujos aspectos principais são destacados para o 
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exercício da modelagem, de modo a compor uma compreensão intuitiva e direta da sua 

dinâmica e funcionamento, visando a construção de novas ideias ou soluções aos problemas 

assinalados do objeto ou evento representado. Modelos podem ser representados por 

esquemas informais, híbridos ou formais, num espectro que vai da subjetividade para a 

objetividade. Modelos representados por esquemas informais possuem construções mais 

subjetivas, desde que seus elementos possam ser ordenados e relacionados de maneira lógica 

e coerente. Os modelos representados por esquemas híbridos possuem um duplo aspecto, 

isto é, ora possuem construções informais e subjetivas ocorrendo juntamente com 

construções formais e objetivas. E modelos representados por esquemas formais são aqueles 

que possuem validações e convenções pré-estabelecidas, tendo características objetivas, 

muitas vezes utilizando linguagens específicas, como por exemplo as linguagens de 

modelagem UML – Unified Modeling Language – ou diagrama Entidade-Relacionamento. 

 

 No que se refere aos modelos conceituais, Tahlheim (2011) afirma que estes são 

aprimoramentos de modelos: 

A model is typically a schematic description of a system, theory, or 

phenomenon of an origin that accounts for known or inferred properties of 

the origin and may be used for further study of characteristics of the origin.  

Conceptual modelling aims to create an abstract representation of the 

situation under investigation, or more precisely, the way users think about 

it. Conceptual models enhance models with concepts that are commonly 

shared within a community or at least between the stakeholders involved 

in the modelling process (TELHEIM, 2011, P. 544-545) 

 

 Tahlheim (2011) chama a atenção para o fato de que poucas publicações se ocupam 

de uma teoria da modelagem conceitual, apesar de ser uma prática amplamente aplicada a 

modelagens e métodos de construções. Ainda segundo o autor, modelos são representados 

por artefatos, possuem suas representações específicas e são suportados por 

conceitualizações. Especificamente no que concerne aos modelos conceituais, estes são 

baseados em conceitos. Ao serem representados por artefatos, propõem-se a atender 

demandas pragmáticas de usuários, utilizando linguagens formais. Assim, artefatos usam 

sintaxe, semântica e pragmática construídas sobre uma linguagem formalmente estabelecida. 

Para o autor, a modelagem conceitual para a construção não somente de sistemas de gestão 

de conteúdo, mas também de anotação e enriquecimento semântico é assim justificada: 

Semantic annotation in current content management systems is usually 

restricted to preselected ontologies and parameter sets. Rich conceptual 
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data models are only available in more sophisticated systems. They are 

adapted to certain application domains that incorporate preselected and 

tailored ontologies. (TELHEIM, 2011, P. 555) 

 

 Considerando estas conceituações, definições e caracterizações, o presente trabalho 

assume no modelo proposto os seguintes aspectos: 

• É esquemático: possui um formato esquemático considerando aspectos híbridos, isto 

é, tanto informais quanto formais; 

• É uma redução: constitui-se numa redução de objetos e eventos observáveis no 

entorno corporativo, estabelecendo recortes e reduzindo aspectos de sua 

complexidade para elementos gerais ou básicos que constituem o ecossistema 

informacional; 

• É parcial ou seletivo: tem como base fenômenos e perspectivas embasadas na 

literatura levantada, assumindo problemas, métodos, práticas e soluções específicas; 

• É conceitual: o modelo ora apresentado é uma proposta que tem como característica 

ser genérico ou aplicável num nível mais abstrato, visto que não são realizados 

experimentos ou aplicações em casos concretos.  

 

 Uma vez entendidos os conceitos, definições, tipos e características de modelos, bem 

como o padrão de modelo proposto neste trabalho, serão vistos, a seguir, uma das iniciativas 

que constituem o marco a ser estendido pelo presente trabalho: o modelo conceitual de 

Dagobert Sorgel para decomposição de objetos informacionais.  

 

 

4.2 Modelo de Soergel 

 

Um modelo conceitual de representação de objetos informacionais dinâmicos foi 

proposto por D. Soergel (2018), o Universal Documento Model, no qual dados extraídos de 

documentos são fragmentados em unidades documentais e armazenados em bases de dados 

hipermídia. O processo de representação inclui a separação de dois tipos de elementos: 

estrutura e conteúdo. Segundo o autor, este modelo pode suportar as seguintes tarefas:  

• Representar a estrutura do documento;  

• Representar o conteúdo de um documento;  
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• Fazer links com outros documentos;  

• Armazenar muitos documentos numa mesma base de dados.  

 

Além disso, segundo o autor (Soergel, 2018), seu modelo propõe representar tipos de 

informações que servem a muitas funções, incluindo: 

• Integração com workflow, por prover partes dos documentos sob demanda; 

• Análise do objeto através de múltiplas perspectivas, incluindo checagem de 

inconsistências; 

• Anotações linguísticas para análises diversas, incluindo aprendizado de máquina; 

• Extração de informações que explora a estrutura dos objetos, criando gráficos de 

conhecimento a partir do material armazenado; 

• Busca e navegação flexíveis, permitindo a adição de filtros e outras especificidades 

para recuperação; 

• Apresentação dos objetos já decompostos e organizados em bancos de dados 

hipermídia; neste caso, o usuário pode construir seu próprio caminho de navegação 

na base hipermídia para acesso aos objetos; 

• Possibilidade de apresentação dos objetos em muitos dispositivos e aparelhos; 

• Composição dinâmica de novos objetos com base em templates e reuso de partes de 

outros objetos; 

• Atualização flexível, permitindo anotações e comentários por múltiplos 

colaboradores; 

• Gerenciamento de versões de produção dos objetos. 

 

De modo a exemplificar a dinâmica de seu modelo, o autor sugeriu o processamento 

de um relatório do Banco Mundial, cuja a estrutura é identificada e preservada, decompondo-

se em seções, que por sua vez possuem conteúdos que se decompõem em segmentos. Esta 

decomposição produz coleções de unidades a serem armazenadas em bases de dados 

hipermídia e, mediante consulta, os resultados retornados poderão diferir de acordo com as 

formulações de buscas. Desta maneira, quando da consulta, objetos dinâmicos variados 

poderão ser montados e exibidos ao usuário de modo a atender sua necessidade específica. 

Um esquema deste processo pode ser representado conforme a figura 44: 
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Figura 44: Exemplo do modelo conceitual de Soergel. 

 

 

 

Fonte: Soergel (2018). 

 

No exemplo apresentado no modelo de Soergel, o objeto decomposto caracteriza-se 

como um documento administrativo, de natureza textual e marcadamente estruturado, isto é, 

o conteúdo do objeto é composto de blocos com demarcações espaciais específicas. Nestas 

configurações, as possibilidades de recomposição podem ser assim entendidas (figura 45): 

Figura 45: Decomposição de objetos no modelo conceitual de Soergel. 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

De acordo com a figura 45, um objeto é decomposto e, após a decomposição, é 

realocado em bases hipermídia, de modo a possibilitar a interligação estre as diversas partes, 

bem como a outros objetos. Soergel sustenta que “documents have many different types of 

content text, video, audio, executable mathematical formulas, and more. To deal with this 
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complexity we propose a hypermedia model on steroids” (SOERGEL, 2018, P. 10). Neste 

sentido, esteroides consistem em partes fragmentárias, representando uma coleção de 

unidades decompostas dos objetos. Ademais, estas unidades, já então independentes e 

armazenadas em bases de dados, podem ser interligadas por muitos tipos de relações entre 

si. O autor defende que sua abordagem é diferente das que utilizam metadados e outras 

tecnologias com base, por exemplo, em marcações estruturantes em XML: as unidades 

independentes oferecem mais flexibilidade, fornecendo uma variedade de informações e 

possibilidades muito mais ricas. Em relação à alocação de tais unidades em bancos 

hipermídia, Soergel afirma também que é possível ao usuário navegar pela base de objetos 

móveis ou dinâmicos, ainda que haja objetos fixos, como livros, artigos, relatórios, entre 

outros. Além disso, pode acessar objetos externos à organização, como bases de dados 

jurídicas, catálogos de bibliotecas e outras fontes, lembrando que em seu modelo o conceito 

de objeto “fixo” refere-se à terminologia hipermídia, consistindo numa prática em que o 

usuário navega por links e caminhos apenas clicando ou virando a página do objeto. 

 

De maneira geral, o modelo proposto por Soergel funciona como blocos ou cards, 

nos quais os usuários acessam seu conteúdo, que por sua vez são apresentados em 

dispositivos diversos, mediante alguma interface gráfica. Cada bloco contém as unidades e 

estrutura pertinente a algum dos conteúdos decompostos dos objetos. Esta dinâmica de 

funcionamento é efetivada através regras, que se dão de duas maneiras: 1) por extensão do 

aparato sintático do modelo e 2) por especificação dos diversos tipos de dados dos objetos. 

 

No que concerne à extensão do aparato sintático, alguns requisitos são necessários: 

• Associação de atributos e links para cada unidade do objeto decomposto, 

considerando marcações ou intervalos específicos, que podem ser observados em 

cabeçalhos, quadros, blocos, caracteres etc. No caso de documentos multimídia, 

intervalos de tempo de áudio ou vídeo; 

• Aproveitamento de tags XML para formatação sintática e informação semântica; 

• Montagem do conteúdo em tempo real, onde um segmento pode fornecer um URL 

que leva ao conteúdo ou instruções de geração de conteúdo, instruções para execução 

de relatórios em um banco de dados externo e mesmo inserção do relatório no 

conteúdo de um segmento; 
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• Texto com conteúdos executáveis, onde informações e fórmulas são exibidas ou 

aplicadas no momento da consulta; 

• Rastreamento detalhado de alterações nos objetos e nas fontes de informação. 

• Para todo link, deve haver um link recíproco; 

• As informações do conteúdo de uma unidade se aplicam a objetos agregados e a todas 

as unidades associadas hierarquicamente; 

• Links hierárquicos devem conter informações sobre o local de cada unidade; 

• Variados dados podem ser especificados para as unidades decompostas dos objetos; 

• Consideração dos conceitos como unidades, interligados através de muitas relações, 

incluindo os pré-requisitos. 

• Definição de atributos formais de unidades dos objetos, de modo a regular a 

formatação e os aspectos semânticos. 

• Definição de links para notas e outras anotações associadas, como comentários, notas 

de rodapé etc; 

• Definição de uma hierarquia de tipos básicos de informação; 

• Inserção de informação como pessoas físicas ou jurídicas, ou outros atores 

associados a cada unidade do objeto, indicando seus papeis específicos. 

  

Soergel reitera que seu modelo é conceitual e genérico, podendo ser aperfeiçoado 

através de contribuições que enriqueçam seu funcionamento. Para uma implementação, 

pode-se usar qualquer sistema de banco de dados capaz de armazenar informações complexa, 

incluindo-se aí os Data Lakes, Data Ponds e Data Marts. Também diferentes informações 

podem ser armazenadas em diferentes bancos de dados, como servidores de links taxonomias 

corporativas etc. O autor também ressalta que programas podem reconhecer 

automaticamente estruturas explícitas de objetos e criar unidades para seções e segmentos 

com atributos formais e alguma semântica; neste sentido, isso parece ser o caso do MPEG-

7, por exemplo, que reconhece estruturas explícitas – de baixo-nível – de objetos multimídia. 

Ademais, atributos podem ser criados por indexação automática ou mesmo enriquecimento 

semântico, incluindo reconhecimento de entidades. Outro aspecto ressaltado por Soergel é a 

participação humana no processo, onde um usuário pode inserir elementos mais granulares 

e específicos para inclusão dos objetos – e suas partes – nos bancos de dados. Além disso, o 

usuário poderá inserir novos segmentos ou seções, ou mesmo partes de palavras.  
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Soergel destaca que seu modelo pretende transformar o conhecimento em informação 

dinâmica e ativa, não sendo retido de maneira passiva e estática nos bancos de dados da 

organização. Este dinamismo se daria por uma montagem just-in-time, ou montagem de 

objetos dinâmicos em tempo de execução de uma consulta, de maneira caleidoscópica e 

mutante. Lembra, por fim, que o uso deste modelo pode proporcionar benefícios 

significativos, mas por outro lado exigirá uma força-tarefa e investimentos proporcionais. 

 

Conquanto seu modelo abra muitas possibilidades, alguns fatores representam 

desafios consideráveis para uma implantação efetiva. O primeiro ponto a ser percebido – e 

revelado pelo autor – é que ele é bastante conceitual e recomendatório, enfatizando um 

processamento em alto-nível, isto é, em níveis mais conceituais e abstratos. Desta forma, 

aspectos mais granulares ficam a cargo de adaptações, extensões ou reformulações a serem 

adotadas em modelos derivados. O segundo ponto é que o exemplo mencionado em seu 

modelo refere-se a objetos textuais estruturados, com demarcações e limites espaciais bem 

definidos que servirão de base para a decomposição. Embora mencione que objetos 

multimídia possam ser tratados da mesma forma, o modelo, por ser genérico, não especifica 

como isso deve ser feito.  

 

Por outro lado, seu modelo possibilita e incentiva adaptações ou modificações, 

demonstrando flexibilidade às mais diversas iniciativas e usos que podem ser praticados 

tendo como base sua proposta. De todo modo, sua proposta de decomposição de objetos em 

estrutura e conteúdo, bem como sua alocação em bases de dados, oferece os elementos 

básicos e, ao mesmo tempo, essenciais e estruturais de seu modelo: que objetos de 

informação podem, em última instância, ser reconhecidos ou extraídos, representados ou 

processados e suas partes armazenadas ou alocadas nas mais diversas infraestruturas. Isso 

permite que ideias e metodologias variadas possam operar em cima desta estrutura, 

estendendo-a e adaptando-a aos mais diversos contextos. 

 

 

4.3 Escopo e Requisitos do Modelo Proposto 

 

 O modelo ora proposto visa o processamento de objetos não estruturados, como 

objetos multimídia, mediante processos complementares ao do modelo de Soergel, a saber, 
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destilação ou extração de metadados e, após, adição de vocabulários semânticos visando 

agregar sentido à representação e recuperação de tais objetos. Conforme visto, objetos 

multimídia já são uma parcela significativa dos ativos informacionais das organizações, seja 

como material de treinamento ou registros de áudio e vídeo referentes aos diversos processos 

organizacionais. Por este motivo, tais objetos constituem-se como o foco do presente 

modelo.  

 

O modelo tem como escopo a atuação dentro do ecossistema informacional, porém 

nem todos os aspectos são enfocados pelo modelo. Ao operar dentro do âmbito da Gestão 

do Conteúdo Corporativo (ECM), o foco na perspectiva do conteúdo direciona os parâmetros 

do modelo, que pretende aplicar elementos de inteligência semântica aos objetos de 

informação considerando os atores, processos e outros objetos de informação. Desta 

maneira, aspectos como Curadoria e Gestão Arquivística, ou mesmo o conceito tradicional 

de gestão do ciclo de vida documental não compõem o escopo do presente modelo, visto que 

enfocam mais o caráter comprobatório dos objetos enquanto registro e testemunho de ações 

e operações. Por outro lado, a relação do modelo com o ECM se dá pela perspectiva do 

conteúdo mais dinâmico e mais informativo dos objetos, visando a tomada de decisões mais 

agilizadas.  

Assim, pode-se estabelecer como escopo geral do modelo: 

• Âmbito do ECM, perspectiva do conteúdo; 

• Foco no caráter informativo e dinâmico dos objetos para tomada de decisões; 

• Utilização da infraestrutura informacional e tecnológica pré-existente; 

• Utilização de padrões de vocabulários, metodologias e ferramentas de licença livre; 

• Estabelecimento de um modelo de ecossistema semântico com base na web. 

 

Isso posto, cabe ressaltar que o escopo do modelo não contempla: 

• Aspectos de curadoria e custódia de objetos; 

• Aspectos de segurança e preservação dos objetos; 

• Aspectos de gestão arquivística de objetos com caráter comprobatório o de mero 

registro; 

• Construção de ontologias de domínio ou de aplicação; 
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• Utilização de ontologias prontas pré-existentes. 

 

Para o processamento dos objetos, vários requisitos de infraestrutura encontram-se 

presentes na maioria das grandes organizações empresariais. O modelo proposto foi 

desenvolvido para aproveitar a infraestrutura geral de funcionamento das organizações, 

considerando os elementos constituintes típicos da infraestrutura tecnológica e ferramental 

que suporta os processos de negócios. Além disso, ferramentas adicionais requeridas pelo 

modelo, como aquelas que possibilitam a inserção de anotações nos objetos, da mesma forma 

aproveitam as vantagens de licença livre, bem como os padrões e vocabulários utilizados. 

Também estruturas como os mais diversos tipos de sistemas de armazenamento e sistemas 

de informação podem ser aproveitadas para o suporte operacional necessário para a 

aplicação do modelo. Neste sentido, no que se refere aos requisitos de infraestrutura para o 

funcionamento ou aplicabilidade do modelo, os seguintes elementos são necessários, 

conforme exposto no quadro 17: 

Quadro 17: Requisitos de infraestrutura do modelo. 

Requisitos Técnicos de Infraestrutura para 
Implementação 

Aplicação 

 

Sistemas de Armazenamento 

• Data Lake  

• BD NoSQL 

• Data Pond 

• Data Mart 

• Data Warehouse 

• Bases Multimídia 

• Base de Taxonomia Corporativa 

 

 

Armazenamento em várias instâncias dos 

objetos de informação operacionalizados pelo 

modelo, como os objetos multimídia 

 

Ferramentas 

• Sistemas de Informação que suportem 

tecnologias semânticas 

• Ferramentas de Anotação e 

Enriquecimento Semântico de Objetos 

 

 

Inserção de anotações e vocabulários 

semânticos aos objetos; 

As ferramentas devem possuir funcionalidades 

referentes ao processamento dos padrões 

exigidos, como o MPEG-7 e padrões de 

metadados do entorno da Web Semântica 

 

Fonte: O autor. 
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 Conforme apontado no quadro 17, a operacionalização do modelo requer dois tipos 

de elementos para seu funcionamento: um relativo aos sistemas de armazenamento dos 

objetos de informação nos seus variados estágios; e outro relativo às ferramentas de 

manipulação e processamento dos objetos de informação. Tais ferramentas devem ser 

capazes de operar nos padrões MPEG-7 para destilação de metadados e também nos padrões 

dos vocabulários do entorno da Web Semântica. Conforme apontado anteriormente, muitas 

destas ferramentas encontram-se disponíveis em licença aberta, embora outras possuam 

licença proprietária. Diversas ferramentas podem ser utilizadas, como por exemplo: Anvil; 

ELAN, Lemo, MPEG-7 Library, MPEG-7 Video Annotation Tool, Ontolog, Open Semantic 

Search, Polysema, SeViAnno, Vanalyser, VideoAnnEx. Cabe ressaltar que a lista de 

ferramentas acima não é exaustiva, mas sim sugerida, visto que muitas outras similares 

podem ser utilizadas. A infraestrutura requerida pelo modelo, assim, necessita apenas destes 

dois elementos, bem como as ferramentas mencionadas para dar suporte aos processos de 

destilação e enriquecimento semântico dos objetos de informação.  Como representação em 

nível mais amplo, o modelo proposto apresenta os seguintes aspectos e fases (figura 46): 
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Data Lake 

Figura 46: Esquema geral do modelo proposto. 

Fonte: O autor. 

 Num sentido mais descritivo, o quadro a seguir apresenta de modo detalhado as 

etapas do modelo proposto (quadro 18): 
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Quadro 18: Passo a passo do processo de destilação e enriquecimento semântico dos objetos 

de informação. 

Entrada Entrada 
Entrada de objetos no Data Lake ou Lago de Dados: os objetos são 
armazenados no seu estado bruto, sem qualquer restrição de esquema 
ou estrutura.  
 
Inscrição de Metadados de baixo-nível 
Metadados automáticos inseridos no objeto: no momento da criação ou 
da captura dos objetos de informação, metadados de baixo-nível são 
associados e inseridos automaticamente nos objetos. 
 

Destilação Reconhecimento de entidades 
Processo de destilação ou extração de conteúdo dos objetos multimídia: 
Ferramentas de decomposição de padrão MPEG-7 reconhecem de 
maneira automática vários recursos inerentes à mídia, representando 
aspectos diversos nos metadados criados no momento do 
reconhecimento. 
 
Comparação  
Ferramentas de decomposição de padrão MPEG-7 são executadas; 
comparações são feitas com os metadados de negócios proveniente de 
fontes como Repositórios Multimídia ou a Taxonomia Corporativa de 
modo a reconhecer entidades e outros aspectos para extração de 
conteúdo.  
 
Destilação 
Reconhecimento de conteúdo: inserção de metadados de baixo-nível 
dos elementos reconhecidos no objeto; Saída em formato WSDL, XML 
Schema, dentre outros. 
 
Alocação 
Uma vez realizada a atribuição dos metadados de baixo-nível, o 
conteúdo é alocado nas lagoas de dados (Data Ponds). 
 

Enriquecimento 
Semântico 

Enriquecimento Semântico 
Nos Data Ponds serão realizados os procedimentos de enriquecimento 
semântico, com utilização dos vocabulários destacadas pelo modelo 
para suportar as descrições e referências semânticas relacionadas ao 
objeto. 
O enriquecimento semântico dos objetos é manual, isto é, necessita da 
participação humana para o processo. 
Serão inscritos vocabulários que representem atores, processos e 
outros objetos, juntamente com as anotações dos metadados de 
negócios 
 
Decomposição 
Partes dos objetos poderão ser decompostas. 
 

Saída Realocação 
Uma vez enriquecidos, serão decompostos nos Data Marts, bancos de 
dados ou na web. 
 

 

Fonte: O autor. 
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  Para a definição das referências a que os processos acima sejam submetidos, 

foram instituídos parâmetros que servirão de base para as etapas de destilação e também de 

enriquecimento semântico. Entendendo que as organizações podem ser muito diferentes 

entre si, alguns elementos foram considerados como essenciais e comuns ao funcionamento 

de toda empresa, podendo ser considerados como os elementos primários (quadro 19): 

Quadro 19: Elementos referenciais do modelo. 

ELEMENTO DESCRIÇÃO 

Objetos de 
Informação 

Objetos de informação são os elementos básicos não somente do 
ecossistema informacional corporativo, mas também um dos ativos mais 
essenciais ao funcionamento de uma organização. Dos insumos de 
informação saem produtos e serviços para o consumidor, além de 
vários processos internos e externos à organização. 

 

Atores Os atores são a razão de ser dos objetos de informação; eles são os 
produtores, veiculadores, processadores e consumidores de tais 
objetos. Também são os atores que executam os processos de 
negócios, mantendo uma organização funcional. Os atores podem ser 
pessoas, departamentos ou mesmo instituições. 

 

Processos Os processos são os movimentos padronizados, regulados e dinâmicos 
que mantêm as organizações em funcionamento. Geralmente são 
formalizados em procedimentos, etapas ou esquemas de modo a dar 
objetividade máxima à realização de tarefas. Os processos necessitam 
de atores e objetos de informação para serem executados. 

Fonte: O autor. 

 

 Sob qualquer aspecto, estes elementos estão presentes em todas organizações 

empresariais, ainda que difiram em tamanho ou setor de atuação. Esta tríade de elementos – 

objetos de informação, atores e processos – mais os metadados de negócio, compõem a 

estrutura de parâmetros referenciais do modelo a que os processos de destilação e 

enriquecimento semântico devem se basear, conforme o quadro 20: 
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Quadro 20: Relação entre os elementos referenciais e as etapas do modelo. 

ELEMENTOS DESTILAÇÃO 
OU EXTRAÇÃO 

ENRIQUECIMENTO 
SEMÂNTICO 

Objetos de Informação Reconhecimento de 
elementos de conteúdo de 
objetos 

 

Representação do objeto para 
associação a outros objetos, 
atores, processos e 
metadados de negócio 

Atores Reconhecimento de atores 
reconhecidos no conteúdo 
dos objetos 

 

Representação de atores para 
associação a outros atores, 
processos e metadados de 
negócio 

 

Processos Reconhecimento de 
processos reconhecidos no 
conteúdo dos objetos 

 

Representação de processos 
para associação a outros 
processos, objetos, atores e 
metadados de negócio 

 

Fonte: O autor. 

 Cada um destes elementos possui classes, atributos e propriedades que devem ser 

interligados entre si, configurando a teia de relacionamento do ecossistema informacional e 

que servirão de base para o processamento semântico. Em relação a estes elementos, 

propriedades associadas a cada um deles servirão de base para os processamentos 

necessários relativos às classes e relacionamentos a eles pertinentes. Desta maneira, os 

vocabulários semânticos utilizados para o enriquecimento dos objetos serão selecionados 

por suas propriedades de contemplação destes requisitos.  

 

 Além do uso de vocabulários para o enriquecimento semântico destes elementos, o 

modelo propõe a utilização complementar dos metadados de negócios, cujas anotações 

serão, da mesma forma, associadas aos elementos. De acordo com Inmon, O´Neil e Fryman 

(2008), metadados de negócios – ou business metadata – podem ser extraídos dos diversos 

tipos de materiais e objetos de informação dentro do ecossistema corporativo, como 

taxonomia, repositórios e bases de dados, dentre outras fontes, possibilitando aos atores de 

negócios entenderem os contextos relacionados aos objetos de informação. Por serem 

diversos, constituem-se em termos livres e necessitam ser anotados de forma manual 

juntamente com os vocabulários semânticos relacionados aos objetos, atores e processos. 
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 Os elementos de referência do modelo – objetos de informação, atores e processos – 

foram selecionadas pela sua ocorrência predominante no entorno corporativo. Da mesma 

forma, os atributos selecionados para compor cada classe cumprem propósitos descritivos 

que satisfaçam a montagem de uma rede relacional relacionada aos negócios e outros 

elementos do ecossistema informacional corporativo. No caso de objetos multimídia, ainda 

que as ontologias e vocabulários permitam uma descrição extremamente exaustiva de 

elementos diversos de tais objetos, muitos deles não se aplicam aos interesses corporativos, 

pois fogem às descrições dos metadados de negócios. Por exemplo, vídeos corporativos que 

integram materiais de treinamento possuem requisitos e referências contextuais muito 

diferentes de vídeos de filmes cinematográficos, nos quais aspectos como diretor, ator, 

gênero e outros tópicos não interessam aos contextos de negócios aqui tratados. Para tanto, 

o contexto corporativo norteará os atributos a serem extraídos ou inseridos nos objetos de 

informação. Assim, no caso de objetos de vídeo, por exemplo, referências a organizações, a 

pessoas ou áreas da empresa, bem como a processos de negócios – como produtos, clientes 

etc) fazem mais sentido serem representadas. 

 

 Existem variados tipos de vocabulários e ontologias que formalizam aspectos 

descritivos dos atributos de metadados. No que se refere às multimídias, as descrições destes 

vocabulários, na maioria das vezes, formam catálogos consideravelmente exaustivos – caso 

das multimídias – cobrindo praticamente todos os aspectos e atributos referentes aos recursos 

de informação. Por esse motivo, uma seleção de tais atributos, com suas respectivas sintaxes, 

deve ser feita de modo a descrever os elementos de metadados semânticos que interessam 

ao contexto a ser representado. Com esse entendimento, as classes ou elementos principais 

compõem o quadro semântico definido para o modelo, conforme a figura 47: 

Figura 47: Principais elementos do ecossistema semântico do Modelo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

Objeto 
de Informação 

Atores 

Processos 
de Negócios 
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 Estas classes possuem partes e relações interdependentes no ecossistema de 

informações corporativo, que podem assim ser definidas: 

• Objeto de Informação 

▪ Objeto Principal (Vídeo e Áudio) 

▪ Partes Constituintes 

• Atores 

▪ Pessoas 

▪ Departamentos 

▪ Organizações 

• Processos 

▪ Processos ou Atividades de Negócio 

  

 Estes elementos e suas partes formam o escopo do ecossistema semântico a que o 

modelo pretende representar e modelar, de modo a fornecer informações e interligá-los 

mediante relações. Cada um destes elementos tem classes e várias propriedades ou atributos 

selecionados como requisitos para representação por vocabulários semânticos e anotações. 

Em negrito encontram-se os atributos e elementos obrigatórios de interlace do registro, 

segundo seu tipo. Assim, as seguintes classes, subclasses e atributos foram definidos: 

 

Quadro 21: Atributos selecionados para classe de Vídeo. 

 

OBJETOS DE INFORMAÇÃO 

VÍDEO 

Classe/Atributo Descrição Sintaxe Vocabulário 

Tem Tipo Tipo do Objeto DCMI MovingImage DC; OA Annotation 
 

Tem Identificador  Identificador único do objeto Identifier DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation  

Tem Título Título do Objeto Title DC; OA Annotation 
 

Tem Formato Formato  HasFormat DC; OA Annotation 
 

Tem Duração Tempo de exibição Duration DC; OA Annotation 
 

Tem Data Data de criação Date DC; OA Annotation 
 

Tem Lugar 
 

Local do conteúdo 
 

ContentLocation 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 
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Tem Transcrição 
 

Transcrição do conteúdo 
 

Transcription 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 
 

Tem Descrição 
 

Descrição do objeto 
 

Description 
 

DC; OA Annotation 
 

Tem Período de Tempo 
 

Cobre período de tempo 
 

TemporalCoverage 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Espaço 
Geográfico 

Cobre espaço geográfico 
 

SpatialCoverage 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Parte 
 

Possui objeto-filho 
 

HasPart 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation  
 

Faz Referência A  
 

Referência a outra coisa 
 

Mentions 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Assunto 
Principal 

Assunto Principal do Objeto PrimaryTopic FOAF; 
OA Annotation 

Tem Assunto 
 

Assunto do conteúdo 
 

About 
 

DC; OA Annotation 

Tem Criador 
 

Criador do objeto 
 

Creator 
 

DC; OA Annotation 

Tem Contribuidor 
 

Co-autores do objeto 
 

Contributor 
 

DC; OA Annotation 

Tem Produtor  
 

Produtor do objeto 
 

Producer 
 

DC; OA Annotation 

Tem Fonte 
 

Organização do Criador 
 

SourceOrganization Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Texto Associado 
 

Conteúdo textual 
 

Text 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Posição 
 

Objeto inteiro ou sequencial 
 

Position 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Licença  
 

Licença de uso 
 

Rights 
 

DC; OA Annotation 
 

Tem Comentário 
 

Comentários ou anotações 
 

Comment 
 

DC; OA Annotation 

Tem Restrições de 
Acesso 

Controle de acesso ao objeto 
 

ConditionsOfAccess 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Patrocinador 
 

Patrocinador do objeto 
 

Sponsor 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Pessoas 
 

Pessoas no Objeto 
 

AgentClass – Person 
 

DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Grupo 
 

Grupo ou Departamento 
 

Department 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Assunto 
 

Assunto ou processo 
 

SubjectOf 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Descrição Descrição do objeto 
 

Description 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Palavras-chave Palavras-chave do Objeto 
 

Description/Keyword 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Público-alvo 
 

Atores interessados 
 

TargetAudience Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Tipo de Uso 
 

Material do uso pretendido 
 

LearningResourceTyp
e 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Local de 
Produção 

Local de produção do objeto 
 

RecordedAt 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Propósito Ação pretendida pelo objeto PotentialAction Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Evento Se relaciona a evento Event Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Fonte: O autor. 
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Quadro 22: Atributos selecionados para segmento de Vídeo. 

OBJETOS DE INFORMAÇÃO 

SEGMENTO DE VÍDEO 

Classe/Atributo Descrição Sintaxe Vocabulário 

Tem Tipo Tipo do Objeto DCMI MovingImage DC; OA Annotation 
 

Tem Identificador  Identificador único do 
segmento 

Identifier DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation  

Tem Título Título do Objeto Title DC; OA Annotation 
 

Tem Formato Formato  HasFormat DC; OA Annotation 
 

Tem Duração Tempo de exibição Duration DC; OA Annotation 
 

Tem Data Data de criação Date DC; OA Annotation 
 

Tem Data de Início Data inicial  StartTime Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Data de Fim 
 

Data final 
 

EndTime 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Lugar 
 

Local do conteúdo 
 

ContentLocation 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Transcrição 
 

Transcrição do conteúdo 
 

Transcription 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Descrição 
 

Descrição do objeto 
 

Description 
 

DC; OA Annotation 
 

Tem Período de Tempo 
 

Cobre período de tempo 
 

TemporalCoverage 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Faz Parte 
 

Possui objeto-pai 
 

IsPartOf 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation  

Faz Referência A  
 

Referência a outra coisa 
 

Mentions 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Assunto 
 

Assunto do conteúdo 
 

About 
 

DC; OA Annotation 

Tem Criador 
 

Criador do objeto 
 

Creator 
 

DC; OA Annotation 

Tem Contribuidor 
 

Co-autores do objeto 
 

Contributor 
 

DC; OA Annotation 

Tem Produtor  
 

Produtor do objeto 
 

Producer 
 

DC; OA Annotation 

Tem Fonte 
 

Organização do Criador 
 

SourceOrganization Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Texto Associado 
 

Conteúdo textual 
 

Text 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Posição 
 

Objeto inteiro ou sequencial 
 

Position 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Licença  
 

Licença de uso 
 

Rights 
 

DC; OA Annotation 
 

Tem Comentário 
 

Comentários ou anotações 
 

Comment 
 

DC; OA Annotation 

Tem Restrições de 
Acesso 

Controle de acesso ao objeto 
 

ConditionsOfAccess 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Patrocinador 
 

Patrocinador do objeto 
 

Sponsor 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 
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Tem Pessoas 
 

Pessoas no Objeto 
 

AgentClass – Person 
 

DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Grupo 
 

Grupo ou Departamento 
 

Department 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Assunto 
 

Assunto ou processo 
 

SubjectOf 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Descrição Descrição do objeto 
 

Description 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Palavras-chave Palavras-chave do Objeto 
 

Description/Keyword 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Público-alvo 
 

Atores interessados 
 

TargetAudience Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Tipo de Uso 
 

Material do uso pretendido 
 

LearningResourceTyp
e 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Propósito Ação pretendida pelo objeto PotentialAction Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Evento Se relaciona a evento Event Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Fonte: O autor. 

 

 

 

Quadro 23: Atributos selecionados para classe de Áudio. 

 

OBJETOS DE INFORMAÇÃO 

ÁUDIO 

Classe/Atributo Descrição Sintaxe Vocabulário 

Tem Tipo Tipo do Objeto DCMI Sound DC; OA Annotation 
 

Tem Identificador  Identificador único do objeto Identifier DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation DC 

Tem Título Título do Objeto Title DC; OA Annotation 
 

Tem Formato Formato  HasFormat DC; OA Annotation 
 

Tem Duração Tempo de exibição Duration DC; OA Annotation 
 

Tem Data Data de criação Date DC; OA Annotation 
 

Tem Lugar 
 

Local do conteúdo 
 

ContentLocation 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Transcrição 
 

Transcrição do conteúdo 
 

Transcription 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Descrição 
 

Descrição do objeto 
 

Description 
 

DC; OA Annotation 

Tem Período de Tempo 
 

Cobre período de tempo 
 

TemporalCoverage 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Espaço 
Geográfico 
 

Cobre espaço geográfico 
 

SpatialCoverage 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Parte 
 

Possui objeto-filho 
 

HasPart 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation  
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É assunto Principal Assunto Principal do Objeto PrimaryTopic FOAF; 
OA Annotation 

Faz Referência A  
 

Referência a outra coisa 
 

Mentions 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Assunto 
Principal 

Assunto Principal do Objeto PrimaryTopic FOAF; 
OA Annotation 

Tem Assunto 
 

Assunto do conteúdo 
 

About 
 

DC; OA Annotation 

Tem Criador 
 

Criador do objeto 
 

Creator 
 

DC; OA Annotation 

Tem Contribuidor 
 

Co-autores do objeto 
 

Contributor 
 

DC; OA Annotation 

Tem Produtor  
 

Produtor do objeto 
 

Producer 
 

DC; OA Annotation 

Tem Fonte 
 

Organização do Criador 
 

SourceOrganization Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Texto Associado 
 

Conteúdo textual 
 

Text 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Posição 
 

Objeto inteiro ou sequencial 
 

Position 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Licença  
 

Licença de uso 
 

Rights 
 

DC; OA Annotation 
 

Tem Comentário 
 

Comentários ou anotações 
 

Comment 
 

DC; OA Annotation 
 

Tem Restrições de 
Acesso 

Controle de acesso ao objeto 
 

ConditionsOfAccess 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Patrocinador 
 

Patrocinador do objeto 
 

Sponsor 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Pessoas 
 

Pessoas no Objeto 
 

AgentClass – Person 
 

DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Grupo 
 

Grupo ou Departamento 
 

Department 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Assunto 
 

Assunto ou processo 
 

SubjectOf 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Descrição Descrição do objeto 
 

Description 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Palavras-chave Palavras-chave do Objeto 
 

Description/Keyword 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Público-alvo 
 

Atores interessados 
 

TargetAudience Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Tipo de Uso 
 

Material do uso pretendido 
 

LearningResourceTyp
e 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Local de 
Produção 
 

Local de produção do objeto 
 

RecordedAt 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Distinções 
 

Desambiguação de sons 
 

DisambiguatingDescrip 
tion 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Propósito Ação pretendida pelo objeto PotentialAction Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Evento Se relaciona a evento Event Schema.org/RDF;  
OA Annotation 
 

Fonte: O autor. 
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Quadro 24: Atributos selecionados para segmento de Áudio. 

 

OBJETOS DE INFORMAÇÃO 

SEGMENTO DE ÁUDIO 

Classe/Atributo Descrição Sintaxe Vocabulário 

Tem Tipo Tipo do Objeto DCMI Sound DC; OA Annotation 
 

Tem Identificador  Identificador único do 
segmento 

Identifier DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Título Título do Objeto Title DC; OA Annotation 
 

Tem Formato Formato  HasFormat DC; OA Annotation 
 

Tem Duração Tempo de exibição Duration DC; OA Annotation 
 

Tem Data Data de criação Date DC; OA Annotation 
 

Tem Data de Início Data inicial  StartTime Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Data de Fim 
 

Data final 
 

EndTime 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Lugar 
 

Local do conteúdo 
 

ContentLocation 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Transcrição 
 

Transcrição do conteúdo 
 

Transcription 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Descrição 
 

Descrição do objeto 
 

Description 
 

DC; OA Annotation 
 

Tem Período de Tempo 
 

Cobre período de tempo 
 

TemporalCoverage 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Espaço 
Geográfico 
 

Cobre espaço geográfico 
 

SpatialCoverage 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Faz Parte 
 

Possui objeto-pai 
 

IsPartOf 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation  

Faz Referência A  
 

Referência a outra coisa 
 

Mentions 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Assunto 
 

Assunto do conteúdo 
 

About 
 

DC, OA Annotation 

Tem Criador 
 

Criador do objeto 
 

Creator 
 

DC, OA Annotation 

Tem Contribuidor 
 

Co-autores do objeto 
 

Contributor 
 

DC, OA Annotation 

Tem Produtor  
 

Produtor do objeto 
 

Producer 
 

DC, OA Annotation 

Tem Fonte 
 

Organização do Criador 
 

SourceOrganization Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Texto Associado 
 

Conteúdo textual 
 

Text 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Posição 
 

Objeto inteiro ou sequencial 
 

Position 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Licença  
 

Licença de uso 
 

Rights 
 

DC, OA Annotation 

Tem Comentário 
 

Comentários ou anotações 
 

Comment 
 

DC, OA Annotation 

Tem Restrições de 
Acesso 

Controle de acesso ao objeto 
 

ConditionsOfAccess 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 
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Tem Patrocinador 
 

Patrocinador do objeto 
 

Sponsor 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Pessoas 
 

Pessoas no Objeto 
 

AgentClass – Person 
 

DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Grupo 
 

Grupo ou Departamento 
 

Department 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Assunto 
 

Assunto ou processo 
 

SubjectOf 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Descrição Descrição do objeto 
 

Description 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem palavras-chave Palavras-chave do Objeto 
 

Description/Keyword 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Público-alvo 
 

Atores interessados 
 

TargetAudience Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Tipo de Uso 
 

Material do uso pretendido 
 

LearningResourceTyp
e 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Local de 
Produção 
 

Local de produção do objeto 
 

RecordedAt 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Distinções 
 

Desambiguação de sons 
 

DisambiguatingDescrip 
tion 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Propósito Ação pretendida pelo objeto PotentialAction Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Evento Se relaciona a evento Event Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Fonte: O autor. 

 

 

Quadro 25: Classes e subclasses selecionados para representação de Atores. 

ATORES 

Classe Subclasse Descrição Vocabulário 

Agente 
 

  Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

 Organização Subclasse de Agente; 
Organização ou Instituição 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

 Departamento Subclasse de Agente; 
Subclasse de Organização; 
Departamento ou Área 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Pessoa  Subclasse de Agente; 
Subclasse de Organização ou Instituição; 
Subclasse de Departamento; 
Indivíduo 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Fonte: O autor. 
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Quadro 26: Atributos selecionados para a subclasse Organização. 

ATORES 

ORGANIZAÇÃO 

Classe/Atributo Descrição Sintaxe Vocabulário 

Faz Parte De Compõe “Agente” IsPartOf: 
Agent 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation  

Tem Identificador Identificação única da 
organização 

Identifier DC;  
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Nome Nome da organização Name Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem departamentos 
ou Áreas 

Divisões e departamentos 
internos 

HasPart: 
Department 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Pessoas Funcionários e 
colaboradores 

HasPerson: 
Pessoas 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Endereço 
 

Endereço da organização Location Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Email E-mail da organização Email Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Página Web Página web da organização Url Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Telefone Telefone da organização Telephone Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Logotipo 
 

Logomarca da organização Logo Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Atua em Ramo de 
Negócio 

Setor de atuação Description Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Palavras-chave Palavras-chave da 
organização 

Description/Keyword 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Publicações Publicações em mídia 
impressa ou digital 

Publisher DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Produz Informação Produz objetos de 
Informação 
 

Creator DC, OA Annotation 

Possui Processos Possui processos de 
negócios 

SubjectOf DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Fonte: O autor. 
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Quadro 27: Atributos selecionados para a subclasse Departamento. 

 

ATORES 

DEPARTAMENTO 

Classe/Atributo Descrição Sintaxe Vocabulário 

Faz Parte De Compõe “Agente” IsPartOf: 
Agent 
Organization 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation  

Tem Identificador Identificação única do 
Departamento 

Identifier DC;  
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Nome Nome do Departamento Name Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Pessoas Funcionários e 
colaboradores 

HasPerson: 
Pessoas 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Email E-mail do Departamento Email Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Telefone Telefone do Departamento Telephone Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Atua em Área de 
Negócio 

Área de negócio SubjectOf Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Publicações Publicações em mídia 
impressa ou digital 

Publisher DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Descrição Descrição do departamento Description Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Palavras-chave Palavras-chave do 
departamento 

Description/Keyword 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Produz Informação Produz objetos de 
Informação 

Creator DC, OA Annotation 

Fonte: O autor. 
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Quadro 28: Atributos selecionados para a subclasse Pessoa. 

ATORES 

PESSOA 

Classe/Atributo Descrição Sintaxe Vocabulário 

Faz Parte De Compõe “Agente” IsPartOf: 
Agent; 
Organization; 
Department 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation  

Tem Identificador Identificação única da pessoa Identifier DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Nome Principal Nome da pessoa FirstName FOAF;  
OA Annotation 

Tem Sobrenome SobrenomeLastName  FOAF;  
OA Annotation 

É membro Pertence a organização e 
departamento 

MemberOf Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Se relaciona com  
Pessoas 

Funcionários, colaboradores 
e outros 

Knows FOAF;  
OA Annotation 

Tem Email E-mail da pessoa Email Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Telefone Telefone dda pessoao 
Departamento 

Telephone Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Criador Criador do objeto Creator DC, OA Annotation 

É Colaborador 
 

Colaborador na criação de 
objetos 

Contributor 
 

DC, OA Annotation 

É Produtor Produtor de objetos Producer DC, OA Annotation 

Atua em Área de 
Negócio 

Atua em projetos e 
processos 

Project FOAF;  
OA Annotation 

Se relaciona com 
Área de Negócio 

É relacionado a processos 
ou áreas de negócios 

Project FOAF;  
OA Annotation 

Atua em Projeto ou 
Processo 

Participou de Projeto ou 
Processo 

CurrentProject FOAF;  
OA Annotation 

Atua em Projeto ou 
Processo 

Participa de Projeto ou 
Processo 

PastProject FOAF;  
OA Annotation 

Tem capacitação Conhece atividades, tarefas 
e processos 

KnowsAbout Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Função Possui cargo ou função HasOccupation Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

É assunto de Objetos Referenciado por objetos SubjectOf Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Registro em 
Vídeo 

Tem registro de vídeo MovingImage DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Foto Tem registro de imagem StillImage DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Registro em 
Áudio 

Tem registro de som Sound DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Descrição Descrição do ator Description Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Palavras-chave Palavras-chave do ator Description/Keyword 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Fonte: O autor. 
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Quadro 29: Atributos selecionados para a classe Processos. 

PROCESSOS 

Classe/Atributo Descrição Sintaxe Vocabulário 

Tem Identificador Identificação única do 
processo 

Identifier DC;  
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Compõe uma 
Organização 

Compõe atividades de 
negócios da organização 

Organization Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Compõe um 
Departamento 

Compõe atividades de 
negócios de departamento 

Department Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Responsável Responsáveis pelo 
processo 

Sponsor Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Colaborador Possui equipes e 
colaboradores 

Contributor; 
Employee 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Pessoas Pessoas envolvidas Person; 
Duns 

FOAF; 
Schema.org/RDF; 
OA Annotation 

Tem Duração Tempo de exibição Duration DC; OA Annotation 
 

Tem Data Data de criação Date DC; OA Annotation 
 

Tem Data de Início Data inicial  StartTime Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Data de Fim 
 

Data final 
 

EndTime 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Se Relaciona a Outro 
Processo 

É composto por outros 
processos menores 

SuperEvent Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Se Relaciona a Outro 
Processo 

Compõe outro processo 
maior 

SubEvent Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Há apresentação de 
trabalhos 

Atividades relacionadas ao 
processo 

WorkFeatured Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Há execução de 
tarefas 

Tarefas relacionadas ao 
processo 

WorkPermormed Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Se relaciona com 
Área de Negócio 

É relacionado a processos 
ou áreas de negócios 

Project FOAF;  
OA Annotation 

Tem propósito Possui função nos negócios PotentialAction Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem assunto Se relaciona a assunto ou 
trabalho 

SubjectOf Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Descrição Descrição do processo Description Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Palavras-chave Palavras-chave do ator Description/Keyword 
 

Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Tem Propriedades 
Adicionais 

Possui valores e referências 
adicionais do processo 

AdditionalProperty Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

É composto por 
objetos de 
informação 

Necessita de objetos para 
ser efetuado 

Text; 
StillImage; 
MovingImage; 
Sound 

DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Produz Objetos de 
Informação 

Objetos de informação 
como produto do processo 

Text; 
StillImage; 
MovingImage; 
Sound 

DC; 
Schema.org/RDF;  
OA Annotation 

Fonte: O autor. 
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 Em relação ao elemento “Processos”, cabe ressaltar que o modelo entende processo 

como atividade contínua, sem tempo fixo para seu término. Por outro lado, um “Projeto”, 

classe que cabe nesta categoria, diferencia-se por possuir uma data de início e uma data de 

fim. Desta maneira, ambos são caracterizados como processos para efeito do modelo 

proposto. 

 

 Além dos vocabulários semânticos selecionados para descrever as classes e atributos, 

as anotações complementam o potencial descritivo dos elementos. Anotações são objetos de 

agregação ou metadados de negócios que são inseridos como valores ou strings livres a 

serem associados aos elementos principais do ecossistema semântico do modelo. Outro 

aspecto a ser destacado é que os objetos decompostos, ou seja, os segmentos de áudio e 

vídeo, herdam muito dos atributos dos objetos-pai, além de terem seus próprios e específicos 

atributos. 

  

 Após as declarações de classes, atributos e suas respectivas descrições e seleções de 

vocabulário, são declaradas as chaves ou relações que integram ou interligam os elementos 

do ecossistema semântico do modelo. Estas chaves encontram-se em negrito nos quadros 

acima e suas composições relacionais podem ser representadas da seguinte forma: 

Quadro 30: Chaves de relação entre os elementos do ecossistema semântico. 

Elemento Atributos-chave de relacionamento 

Objeto - Objeto IsPartOf 
HasPart 
Description 
Description/Keyword 
Mentions 
PrimaryTopic 
Transcription 
 
Annotation (Business Metadata) 

Objeto – Atores; 

Atores – Objeto  

SubjectOf 
MovingImage 
StillImage 
Sound 
Creator 
Contributor 
Producer 
Description 
Description/Keyword 
Mentions 
PrimaryTopic 
Transcription 
Organization 
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Department 
AgentClass – Person 
TargetAudience 
Mentions 
 
Annotation (Business Metadata) 

Objeto – Processos; 

Processos – Objeto  

MovingImage 
Sound 
Description 
Description/Keyword 
Mentions 
PrimaryTopic 
Transcription 
 
Annotation (Business Metadata) 

Atores – Atores  IsPartOf 
Agent 
Organization 
Department 
MemberOf 
Knows 
Description 
Description/Keyword 
 
Annotation (Business Metadata) 

Atores – Processos; 

Processos – Atores  

Project 
CurrentProject 
PastProject 
KnowsAbout 
HasOccupation 
Organization 
Department 
Sponsor 
Contributor; 
Employee 
Person; 
Duns 
 
Annotation (Business Metadata) 

Processos – Processos  SuperEvent 
SubEvent 
WorkFeatured 
WorkPermormed 
Project 
SubjectOf 
Description 
 
Annotation (Business Metadata) 

Fonte: O autor. 

 

 No que diz respeito às anotações livres realizadas manualmente, estas devem ser 

baseadas nos metadados de negócios, que deverão por sua vez ser padronizados por 

vocabulários ou taxonomias de modo a uniformizar os termos descritores. Desta maneira, 

todos os metadados – sintáticos e semânticos – terão padronizações e formalizações, 

minimizando, assim, inconsistências e incompatibilidades entre metadados e seus elementos 
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descritores. Por seu turno, as linguagens e vocabulários selecionados para representação dos 

elementos – classes, subclasses e atributos – são os seguintes: 

• RDF 

• Dublin Core 

• Schema.org 

• FOAF 

• W3C Annotation Vocabulary41 

 

 Uma representação ilustrativa da atuação dos vocabulários semânticos e das 

anotações baseadas em metadados de negócios no modelo pode ser assim concebida (figura 

48): 

Figura 48: Esquema de alimentação do ecossistema semântico. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

  

 Declaradas os elementos, classes, subclasses e atributos do modelo, a seguir serão 

vistos exemplos dos procedimentos recomendados pelo modelo. 

 

 

4.4 Processo de Destilação e Segmentação de Objetos Multimídia 

 

 Com a declaração dos parâmetros do ecossistema semântico, a seguir serão vistos 

exemplos de funcionamento do modelo proposto. Conforme mencionado, a primeira etapa 

refere-se ao processo de destilação e segmentação, isto é, reconhecimento de conteúdo e 

extração de metadados de baixo nível de objetos multimídia e sua decomposição e outros 

 
41 https://www.w3.org/TR/2017/REC-annotation-vocab-20170223/. (Acessado em 14/10/2019). 

Objeto 
de Informação 

Atores Processos 
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objetos. Serão expostos casos típicos que envolvam o uso de materiais como áudio e vídeo 

no ambiente corporativo, além dos atores e processos envolvidos.  

 

Quadro 31: Descrição de exemplo de uso de Áudio. 

 
TIPO: CHAMADA TELEFÔNICA 

 
Arquivo: ÁUDIO 

 
Descrição:  
 
Chamada telefônica de cliente insatisfeito com cobrança indevida no seu plano de 
assinatura pós-pago.  
No menu seletor, o cliente tecla o número correspondente ao assunto desejado - reclamação.  
A ligação gera um número de chamada e de protocolo, além de registro de data e hora.  
Já no atendimento, informa seu nome, CPF e ao atendente, que também se identifica.  
O conteúdo da conversa é registrado e ao final outro protocolo de finalização de atendimento 
é gerado, com a solução ou não do caso. 
O desejo da companhia é criar relatórios sobre a qualidade dos serviços prestados e o nível 
de satisfação do cliente num determinado recorte de tempo, bem como os planos mais 
problemáticos ou exitosos. 
 

 

Fonte: O autor. 

 O quadro acima faz referência a um tipo de uso de objeto de áudio nos processos de 

negócio. A sucessão de eventos será exposta a seguir, levando em conta as etapas do 

processo, os objetos e metadados gerados, além da descrição do processamento que ocorre 

em compasso com os fatos. 

Quadro 32: Processo de destilação de Áudio. 

Evento Metadados Processamento 

Momento do contato id_chamada 
opção_reclamacao; 

data_hora_inicial; 
tel_cliente; 
id_cliente; 
id_processo; 
inicio_chamada; 
id_atendente; 
depto_atendente; 
protocolo1. 

Geração de mídia em formato 
de áudio; 
Metadados iniciais são 
associados automaticamente 
na mídia; 
O padrão de áudio definido 
pela empresa não afeta o 
processo. 

Após o atendimento, a 
conversa tem início;  
Verbalização da identificação 
do usuário e do atendente 

Registro de voz A verbalização possibilita a 
gravação de som falado 
associado aos atores “cliente” 
e “atendente” 
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Conteúdo da conversa Verbalização de Termos Os termos verbalizados serão 
associados posteriormente a 
variados aspectos de 
negócios 

Conversa finalizada Protocolo2; 
data_hora_final; 
Nota_atendente; 
Nota_empresa. 

Metadados finais associados 
automaticamente à finalização 
do evento. 

Registro da mídia  O objeto bruto gerado é 
inserido no Lago de Dados 

Destilação id_chamada 
opção_reclamacao; 

data_hora_chamada; 
tel_cliente; 
id_cliente; 
id_processo; 
inicio_chamada; 
id_atendente; 
depto_atendente; 
protocolo1 
 
termo_verbalizado1; 

(cobrança errada, cobrança 
a mais, cobrança indevida 
etc) 

... 
termo_verbalizadoN. 

Ferramentas acionadas: 
 
Bases de dados e 
taxonomia possuem registros 
de termos textuais e termos 
sonoros associados aos 
processos de negócios, 
fornecendo base para 
consulta e comparação; 
 
Sistemas que utilizam o 
padrão MPEG-7 começam o 
processo de destilação: 
Metadados de baixo-nível são 
extraídos; 
 
Sistemas MPEG-7 efetuam 
comparações com a base de 
dados e taxonomia para 
reconhecimento automático 
de conteúdo verbalizado; 
 
Após comparação, elementos 
de alto-nível são 
reconhecidos 
automaticamente. 
 

 XML, XML Schema, WSDL: 
 
termo_reconhecido1; 
... 
termo_reconhecidoN. 
 
 

Formato de saída de 
metadados de baixo e alto 
níveis após a interpretação 
 

Alocação  Alocação do objeto com 
metadados extraídos nos 
Data Ponds 

Segmentação ou 
Decomposição 

 A objeto do exemplo 
geralmente será considerado 
de maneira completa, porém 
uma segmentação pode ser 
efetuada em recorte de tempo 
específico do conteúdo da 
mídia por interesses de 
departamentos ou grupos; 
como depende de interesses 
específicos, o recorte irá 
requerer intervenção humana. 
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Estas segmentações 
espaciais-temporais, com 
seus respectivos conteúdos, 
geram um segundo objeto, 
segmentário do primeiro, por 
ora ainda alocados nos Data 
Ponds.  

Fonte: O autor. 

 

 

Quadro 33: Descrição de exemplo de uso de Vídeo. 

 
CASO 2 

 
TIPO: REUNIÃO POR TELECONFERÊNCIA 

 
Arquivo: VÍDEO 

 
Descrição:  
 
Reunião de negócios com teleconferência.  
Os participantes em uma localidade fazem contato com participantes de outra localidade.  
A gravação é realizada em modo bidirecional, isto é, as duas equipes são registradas. 
A conferência gera um número de chamada e de protocolo, além de registro de data e hora.  
Os participantes estabelecem o diálogo, cujo conteúdo é registrado. 
O desejo da companhia é criar documentos como relatórios, atas, dentre outros objetos, de 
modo a registrar os nomes dos participantes, os assuntos da reunião e demais aspectos de 
interesse.  

 

Fonte: O autor. 

 

Quadro 34: Processo de destilação de Vídeo. 

Evento Metadados Processamento 

Momento do contato id_chamada; 
data_hora_inicial; 
 

Geração de mídia em formato 
de vídeo; 
Metadados iniciais são 
associados automaticamente 
na mídia; 
O padrão de vídeo definido 
pela empresa não afeta o 
processo. 

Conteúdo da conversa Verbalização de Termos; 
Visualização de Pessoas 
 

 

Conversa finalizada data_hora_final Metadados finais associados 
automaticamente à finalização 
do evento. 
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Registro da mídia  O objeto bruto gerado é 
inserido no Lago de Dados 
 

Destilação id_chamada 
data_hora_inicial; 
data_hora_final; 
 
termo_verbalizado1; 
... 
termo_verbalizadoN; 
 
pessoa1; 
... 
pessoaN; 
 
 
 

Ferramentas acionadas: 
 
Bases de dados e 
taxonomia possuem registros 
de termos textuais, termos 
sonoros e imagens de 
pessoas associadas aos 
processos de negócios, 
fornecendo base para 
consulta e comparação; 
 
Sistemas que utilizam o 
padrão MPEG-7 começam o 
processo de destilação: 
Metadados de baixo-nível são 
extraídos; 
 
Sistemas MPEG-7 efetuam 
comparações com a base de 
dados e taxonomia para 
reconhecimento automático 
de conteúdo verbalizado e de 
pessoas reconhecidas; 
 
Após comparação, elementos 
de alto-nível são 
reconhecidos 
automaticamente. 
 

 XML, XML Schema, WSDL: 
 
termo_reconhecido1; 
... 
termo_reconhecido N; 
 
 
pessoa_reconhecida1; 
... 
pessoa_reconhecidaN; 
 

Formato de saída de 
metadados de baixo e alto 
níveis após a interpretação 
 

Alocação  Alocação do objeto com 
metadados extraídos nos 
Data Ponds 

Segmentação ou 
Decomposição 

 A segmentação pode ser 
efetuada em recorte de tempo 
ou espaço específico do 
conteúdo da mídia por 
interesses de departamentos 
ou grupos; como depende de 
interesses específicos, o 
recorte irá requerer 
intervenção humana. 
 
Estas segmentações 
espaciais-temporais, com 
seus respectivos conteúdos, 
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geram um segundo objeto, 
segmentário do primeiro, por 
ora ainda alocados nos Data 
Ponds. 
 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 
Quadro 35: Descrição de exemplo de uso de Áudio e Vídeo. 

 
 

CASO 3 
 

TIPO: MATERIAL DE TREINAMENTO EM VÍDEO 
 

Arquivo: ÁUDIO E VÍDEO 
 
Descrição:  
 
Reunião de material de treinamento e capacitação.  
Vídeo produzido conjuntamente entre a organização e outra Instituição parceira. 
Vídeo 1: Treinamento em processos de negócios relativos a vendas 
Vídeo 2: Treinamento de segurança do trabalho 
O desejo da companhia é disponibilizar tais materiais para os departamentos pertinentes, 
acessíveis pelos funcionários destes departamentos. 

 

Fonte: O autor. 

 

 

Quadro 36: Processo de destilação de Áudio e Vídeo. 

Evento Metadados Processamento 

Momento da gravação data; 
local. 
 

Geração de mídia em formato 
de vídeo; 
Metadados iniciais são 
associados automaticamente 
na mídia; 
O padrão de vídeo definido 
pela empresa não afeta o 
processo. 

Conteúdo do Treinamento termo_verbalizado1; 
... 
termo_verbalizadoN; 
 
pessoa_1; 
... 
pessoa_N; 
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Registro da mídia  O objeto bruto gerado é 
inserido no Lago de Dados 
 

Destilação id_chamada 
data_produção 
 
termo_verbalizado1; 
... 
termo_verbalizadoN; 
 
pessoa_1; 
... 
pessoa_N; 
 
 
 

Ferramentas acionadas: 
 
Bases de dados e 
taxonomia possuem registros 
de termos textuais, termos 
sonoros e imagens de 
pessoas associadas aos 
processos de negócios, 
fornecendo base para 
consulta e comparação; 
Sistemas que utilizam o 
padrão MPEG-7 começam o 
processo de destilação: 
Metadados de baixo-nível são 
extraídos; 
 
Sistemas MPEG-7 efetuam 
comparações com a base de 
dados e taxonomia para 
reconhecimento automático 
de conteúdo verbalizado e de 
pessoas reconhecidas; 
 
Após comparação, elementos 
de alto-nível são 
reconhecidos 
automaticamente. 
 

 XML, XML Schema, WSDL: 
 
termo_reconhecido1; 
... 
termo_reconhecido N; 
 
pessoa_reconhecida1; 
... 
pessoa_reconhecidaN; 
 

Formato de saída de 
metadados de baixo e alto 
níveis após a interpretação 
 

Alocação  Alocação do objeto com 
metadados extraídos nos 
Data Ponds 
 

Segmentação ou 
Decomposição 

 A segmentação pode ser 
efetuada da seguinte maneira: 
 
Segmentação em Áudio 
somente (por. ex para 
criação de podcast); 
Segmentação em Vídeo 
com Áudio; 
 
Recorte de tempo ou espaço 
específico do conteúdo da 
mídia por interesses de 
departamentos ou grupos; 
como depende de interesses 
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específicos, o recorte irá 
requerer intervenção humana. 
 
Estas segmentações 
espaciais-temporais, com 
seus respectivos conteúdos, 
geram um segundo objeto, 
segmentário do primeiro, por 
ora ainda alocados nos Data 
Ponds. 
 

Fonte: O autor. 

  

 No processo de destilação de objetos multimídia, os termos verbalizados e a parição 

de pessoas nas mídias fornecerão os elementos para comparação com bases de dados e 

taxonomias corporativas, processo a ser executado pelas ferramentas com base no padrão 

MPEG-7. Caso eventualmente pessoas ou termos não sejam reconhecidos de modo 

automático pelas ferramentas, na etapa posterior de enriquecimento semântico isso pode ser 

executado. Também segmentações ou decomposição deverão atender a interesses e negócios 

específicos, motivo pelo qual cortes espaço-temporais nas mídias deverão ser realizados por 

humanos, uma vez que as ferramentas não podem distinguir automaticamente espaços ou 

momentos que possam ser de interesse.  

 

 Os metadados de saída das ferramentas de base MPEG-7 deverão ser regidos pelos 

termos e designações reconhecidos e validados pela taxonomia corporativa, de modo a 

manter a unicidade ou uniformidade dos metadados corporativos. Tais metadados, já 

devidamente uniformizados, poderão ser utilizados nas anotações da etapa seguinte, 

juntamente com os vocabulários semânticos. 

 

 Importa também ressaltar que os objetos brutos, após a sua geração ou captura, são 

armazenados no Data Lake, uma vez que este tem o propósito de receber objetos não 

estruturados, repetitivos ou não. O modelo proposto recomenda que durante o processo de 

destilação, os objetos, bem como seus metadados de saída, isto é, metadados com os 

elementos reconhecidos no conteúdo dos objetos, sejam alocados em Data Ponds, estruturas 

intermediárias, visto que o processamento dos objetos ainda não teve sua finalização. Nos 

Data Ponds, assim, inicia-se o processo de enriquecimento semântico e anotação. 
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4.5 Processo de Enriquecimento Semântico de Objetos Multimídia 

 

 Uma vez realizada a destilação dos objetos multimídia, a etapa seguinte consiste no 

processo de enriquecimento semântico de tais objetos, mediante uma engenharia de adição 

de vocabulários semânticos e anotações padronizadas de metadados de negócios aos objetos. 

Os elementos a serem inscritos ou inseridos pode ser embarcados no próprio objeto ou, mais 

comumente, registrados em bases de dados tendo o objeto como referência. Sob qualquer 

forma, os objetos poderão, assim, ser recuperados de igual maneira. A seguir, e em 

continuação aos exemplos dados anteriormente, o processo de enriquecimento semântico 

será exposto: 

 

Quadro 37: Processo de enriquecimento semântico de Áudio. 

CASO 1 – CHAMADA TELEFÔNICA 

PROCESSO DE DESTILAÇÃO 

Evento Metadados Processamento 

Momento do contato id_chamada 
opção_reclamacao; 

data_hora_inicial; 
tel_cliente; 
id_cliente; 
id_processo; 
inicio_chamada; 
id_atendente; 
depto_atendente; 
protocolo1. 

Geração de mídia em formato 
de áudio; 
Metadados iniciais são 
associados automaticamente 
na mídia; 
O padrão de áudio definido 
pela empresa não afeta o 
processo. 

Após o atendimento, a 
conversa tem início;  
Verbalização da identificação 
do usuário e do atendente 

Registro de voz A verbalização possibilita a 
gravação de som falado 
associado aos atores “cliente” 
e “atendente” 

Conteúdo da conversa Verbalização de Termos Os termos verbalizados serão 
associados posteriormente a 
variados aspectos de 
negócios 

Conversa finalizada Protocolo2; 
data_hora_final; 
Nota_atendente; 
Nota_empresa. 

Metadados finais associados 
automaticamente à finalização 
do evento. 

Registro da mídia  O objeto bruto gerado é 
inserido no Lago de Dados 

Destilação id_chamada 
opção_reclamacao; 

data_hora_chamada; 
tel_cliente; 
id_cliente; 
id_processo; 

Ferramentas acionadas: 
 
Bases de dados e 
taxonomia possuem registros 
de termos textuais e termos 
sonoros associados aos 
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inicio_chamada; 
id_atendente; 
depto_atendente; 
protocolo1 
 
termo_verbalizado1; 

(cobrança errada, cobrança 
a mais, cobrança indevida 
etc) 

... 
termo_verbalizadoN 

processos de negócios, 
fornecendo base para 
consulta e comparação; 
 
Sistemas que utilizam o 
padrão MPEG-7 começam o 
processo de destilação: 
Metadados de baixo-nível são 
extraídos; 
 
Sistemas que utilizam o 
padrão MPEG-7 efetuam 
comparações com a base de 
dados e taxonomia para 
reconhecimento automático 
de conteúdo verbalizado; 
 
Após comparação, elementos 
de alto-nível são 
reconhecidos 
automaticamente. 
 

 XML, XML Schema, WSDL: 
 
termo_reconhecido1; 
... 
termo_reconhecidoN; 
 

Formato de saída de 
metadados de baixo e alto 
níveis após a interpretação 
 

Alocação  Alocação do objeto com 
metadados extraídos nos 
Data Ponds 

Segmentação ou 
Decomposição 

 A objeto do exemplo 
geralmente será considerado 
de maneira completa, porém 
uma segmentação pode ser 
efetuada em recorte de tempo 
específico do conteúdo da 
mídia por interesses de 
departamentos ou grupos; 
como depende de interesses 
específicos, o recorte irá 
requerer intervenção humana. 
 
Estas segmentações 
espaciais-temporais, com 
seus respectivos conteúdos, 
geram um segundo objeto, 
segmentário do primeiro, por 
ora ainda alocados nos Data 
Ponds.  
 

PROCESSO DE ENRIQUECIMENTO SEMÂNTICO 

Evento Vocabulários Semânticos; 
Anotações 

Processamento 

Conformidade e ajustes XML, XML Schema, WSDL: 
 
termo_reconhecido1 
... 

Ainda nos Data Ponds: 
Correção de eventuais erros 
de processamento automático 
executado anteriormente 
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termo_reconhecidoN; 
 
som_reconhecido1 
... 
som_reconhecidoN; 
 
termo_nao_reconhecidos1 
... 
termo_nao_reconhecidosN; 
 
som_nao_reconhecido1 
... 
som_nao_reconhecidoN. 
 

pelas ferramentas que 
utilizam o padrão MPEG-7; 
 
Detectar, termos, e sons que 
não foram devidamente 
reconhecidos. 

Enriquecimento  
Semântico 
 
 

DCMI Sound 
Identifier 
Title 
HasFormat 
Duration 
Date 
ContentLocation 
Transcription 
Description 
TemporalCoverage 
SpatialCoverage 
HasPart 
Mentions 
About 
Creator 
Contributor 
Producer 
Source 
Organization 
Text 
Position 
Rights 
Comment 
ConditionsOfAccess 
Sponsor 
AgentClass – Person 
Department 
SubjectOf 
Description 
Description/Keyword 
TargetAudience 
LearningResourceType 
RecordedAt 
Disambiguating 
Description 
PotentialAction 
Event 
 
 

Inserção de elementos de 
alto-nível, mediante uso de 
vocabulários semânticos 
pertinentes ao objeto, atores, 
processos e metadados de 
negócios a ele relacionado; 
 
Este processo pode ser 
progressivo e gradual, à 
medida que objetos, atores, 
processos e metadados forem 
reconhecidos; 
 
Novos recortes e 
segmentações podem ser 
realizadas nesta etapa, de 
modo a criar novos objetos-
filho. 

Segmentação 
 

Estrutura: 
 

DCMI Sound 
IsPartOf 
Identifier 
Title 

Inserção de vocabulários 
específicos para o objeto 
segmentário; 
Muitas características são 
herdadas do objeto-pai, não 
sendo necessária a 
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HasFormat 
Duration 
Date 
StartTime 
EndTime 

 
Conteúdo: 
 

SubjectOf 
Description 
Description/Keyword 
Mentions 
Event 
About 
Person 
Department 
Organization 
ConditionsOfAccess 

 
Annotation: Strings, Tags 
 

replicação, a menos que 
necessária; 
 
Adição complementar de 
anotações com base na 
taxonomia e metadados de 
negócios 
 
 
 
 

Alocação  Estas segmentações, 
divididas em estrutura e 
conteúdo, geram objetos 
derivados, podendo, por fim, 
serem alocados tanto em 
Data Warehouse central 
quanto em Data Marts das 
áreas interessadas.  
 

Fonte: O autor. 

 

 

Quadro 38: Processo de enriquecimento semântico de Vídeo. 

CASO 2 – REUNIÃO POR TELECONFERÊNCIA 

PROCESSO DE DESTILAÇÃO 

Evento Metadados Processamento 

Momento do contato id_chamada; 
data_hora_inicial; 
 

Geração de mídia em formato 
de vídeo; 
Metadados iniciais são 
associados automaticamente 
na mídia; 
O padrão de vídeo definido 
pela empresa não afeta o 
processo. 

Conteúdo da conversa Verbalização de Termos; 
Visualização de Pessoas 
 

 

Conversa finalizada data_hora_final Metadados finais associados 
automaticamente à finalização 
do evento. 
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Registro da mídia  O objeto bruto gerado é 
inserido no Lago de Dados 
 

Destilação id_chamada 
data_hora_inicial; 
data_hora_final; 
 
termo_verbalizado1; 
... 
termo_verbalizadoN; 
 
pessoa_1; 
... 
pessoa_N; 
 
 
 

Ferramentas acionadas: 
 
Bases de dados e 
taxonomia possuem registros 
de termos textuais, termos 
sonoros e imagens de 
pessoas associadas aos 
processos de negócios, 
fornecendo base para 
consulta e comparação; 
 
Sistemas que utilizam o 
padrão MPEG-7 começam o 
processo de destilação: 
Metadados de baixo-nível são 
extraídos; 
 
Sistemas que utilizam o 
padrão MPEG-7 efetuam 
comparações com a base de 
dados e taxonomia para 
reconhecimento automático 
de conteúdo verbalizado e de 
pessoas reconhecidas; 
 
Após comparação, elementos 
de alto-nível são 
reconhecidos 
automaticamente. 
 

 XML, XML Schema, WSDL: 
 
termo_reconhecido1; 
... 
termo_reconhecido N; 
 
pessoa_reconhecida1; 
... 
pessoa_reconhecidaN; 
 

Formato de saída de 
metadados de baixo e alto 
níveis após a interpretação 
 

Alocação  Alocação do objeto com 
metadados extraídos nos 
Data Ponds 
 

Segmentação ou 
Decomposição 

 A segmentação pode ser 
efetuada em recorte de tempo 
ou espaço específico do 
conteúdo da mídia por 
interesses de departamentos 
ou grupos; como depende de 
interesses específicos, o 
recorte irá requerer 
intervenção humana. 
Estas segmentações 
espaciais-temporais, com 
seus respectivos conteúdos, 
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geram um segundo objeto, 
segmentário do primeiro, por 
ora ainda alocados nos Data 
Ponds. 
 

PROCESSO DE ENRIQUECIMENTO SEMÂNTICO 

Evento Vocabulários Semânticos; 
Anotações 

Processamento 

Conformidade e ajustes XML, XML Schema, WSDL: 
 
termo_reconhecido1 
... 
termo_reconhecidoN; 
 
pessoa_reconhecidas1 
... 
pessoa_reconhecidasN; 
 
termo_nao_reconhecidos1 
... 
termo_nao_reconhecidosN; 
 
pessoa_nao_reconhecidas1 
... 
pessoa_nao_reconhecidas_N. 
 

Ainda nos Data Ponds: 
Correção de eventuais erros 
de processamento automático 
executado anteriormente 
pelas ferramentas que 
utilizam o padrão MPEG-7; 
 
Detectar, termos, sons e 
pessoas que não foram 
devidamente reconhecidos. 

Enriquecimento  
Semântico 
 
 

DCMI MovingImage 
Identifier 
Title 
HasFormat 
Duration 
Date 
StartTime 
EndTime 
ContentLocation 
Transcription 
Description 
TemporalCoverage 
HasPart 
Mentions 
About 
Creator 
Contributor 
Producer 
Source 
Organization 
Text 
Position 
Rights 
Comment 
ConditionsOfAccess 
Sponsor 
AgentClass – Person 
Department 
SubjectOf 
Description 
Description/Keyword 
TargetAudience 

Inserção de elementos de 
alto-nível, mediante uso de 
vocabulários semânticos 
pertinentes ao objeto, atores, 
processos e metadados de 
negócios a ele relacionado; 
 
Este processo pode ser 
progressivo e gradual, à 
medida que objetos, atores, 
processos e metadados forem 
reconhecidos; 
 
Novos recortes e 
segmentações podem ser 
realizadas nesta etapa, de 
modo a criar novos objetos-
filho. 
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LearningResourceType 
PotentialAction 
Event 
 

Segmentação 
 

Estrutura: 
 

DCMI MovingImage 
IsPartOf 
Identifier 
Title 
HasFormat 
Duration 
Date 
StartTime 
EndTime 

 
Conteúdo: 

SubjectOf 
Description 
Description/Keyword 
Mentions 
About 
Person 
Department 
Organization 
Event 

 
Annotation: Strings, Tags 

Inserção de vocabulários 
específicos para o objeto 
segmentário; 
Muitas características são 
herdadas do objeto-pai, não 
sendo necessária a 
replicação, a menos que 
necessária; 
 
Adição complementar de 
anotações com base na 
taxonomia e metadados de 
negócios 
 
 
 
 

Alocação  Estas segmentações, 
divididas em estrutura e 
conteúdo, geram objetos 
derivados, podendo, por fim, 
serem alocados tanto em 
Data Warehouse central 
quanto em Data Marts das 
áreas interessadas.  

Fonte: O autor. 

 

Quadro 39: Processo de enriquecimento semântico de Áudio e Vídeo. 

CASO 3 – MATERIAL DE TREINAMENTO EM VÍDEO 

PROCESSO DE DESTILAÇÃO 

Evento Metadados Processamento 

Momento da gravação data; 
local. 
 

Geração de mídia em formato 
de vídeo; 
Metadados iniciais são 
associados automaticamente 
na mídia; 
O padrão de vídeo definido 
pela empresa não afeta o 
processo. 
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Conteúdo do Treinamento termo_verbalizado1; 
... 
termo_verbalizadoN; 
 
pessoa_1; 
... 
pessoa_N; 
 

 

Registro da mídia  O objeto bruto gerado é 
inserido no Lago de Dados 
 

Destilação id_chamada 
data_produção 
 
termo_verbalizado1; 
... 
termo_verbalizadoN; 
 
pessoa_1; 
... 
pessoa_N; 
 
 
 

Ferramentas acionadas: 
 
Bases de dados e 
taxonomia possuem registros 
de termos textuais, termos 
sonoros e imagens de 
pessoas associadas aos 
processos de negócios, 
fornecendo base para 
consulta e comparação; 
 
Sistemas que utilizam o 
padrão MPEG-7 começam o 
processo de destilação: 
Metadados de baixo-nível são 
extraídos; 
 
Sistemas MPEG-7 efetuam 
comparações com a base de 
dados e taxonomia para 
reconhecimento automático 
de conteúdo verbalizado e de 
pessoas reconhecidas; 
 
Após comparação, elementos 
de alto-nível são 
reconhecidos 
automaticamente. 
 

 XML, XML Schema, WSDL: 
 
termo_reconhecido1; 
... 
termo_reconhecido N; 
 
 
pessoa_reconhecida1; 
... 
pessoa_reconhecidaN; 
 

Formato de saída de 
metadados de baixo e alto 
níveis após a interpretação 
 

Alocação  Alocação do objeto com 
metadados extraídos nos 
Data Ponds 

Segmentação ou 
Decomposição 

 A segmentação pode ser 
efetuada da seguinte maneira: 
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Segmentação em Áudio 
somente (por. ex para 
criação de podcast); 
Segmentação em Vídeo 
com Áudio; 
 
Recorte de tempo ou espaço 
específico do conteúdo da 
mídia por interesses de 
departamentos ou grupos; 
como depende de interesses 
específicos, o recorte irá 
requerer intervenção humana. 
 
Estas segmentações 
espaciais-temporais, com 
seus respectivos conteúdos, 
geram um segundo objeto, 
segmentário do primeiro, por 
ora ainda alocados nos Data 
Ponds. 
 

PROCESSO DE ENRIQUECIMENTO SEMÂNTICO 

Evento Vocabulários Semânticos; 
Anotações 

Processamento 

Conformidade e ajustes XML, XML Schema, WSDL: 
 
termo_reconhecido1 
... 
termo_reconhecidoN; 
 
pessoa_reconhecidas1 
... 
pessoa_reconhecidasN; 
 
termo_nao_reconhecidos1 
... 
termo_nao_reconhecidosN; 
 
pessoa_nao_reconhecidas1 
... 
pessoa_nao_reconhecidas_N. 
 

Ainda nos Data Ponds: 
Correção de eventuais erros 
de processamento automático 
executado anteriormente 
pelas ferramentas que 
utilizam o padrão MPEG-7; 
 
Detectar, termos, sons e 
pessoas que não foram 
devidamente reconhecidos. 

Enriquecimento  
Semântico 
 
 

DCMI MovingImage 
DCMI Sound 
Identifier 
Title 
HasFormat 
Duration 
Date 
StartTime 
EndTime 
ContentLocation 
Transcription 
Description 
TemporalCoverage 
HasPart 
Mentions 

Inserção de elementos de 
alto-nível, mediante uso de 
vocabulários semânticos 
pertinentes ao objeto, atores, 
processos e metadados de 
negócios a ele relacionado; 
 
Este processo pode ser 
progressivo e gradual, à 
medida que objetos, atores, 
processos e metadados forem 
reconhecidos; 
 
Novos recortes e 
segmentações podem ser 
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About 
Creator 
Contributor 
Producer 
Source 
Organization 
Text 
Position 
Rights 
Comment 
ConditionsOfAccess 
Sponsor 
AgentClass – Person 
Department 
SubjectOf 
Description 
Description/Keyword 
TargetAudience 
LearningResourceType 
PotentialAction 
Event 
 

realizadas nesta etapa, de 
modo a criar novos objetos-
filho. 

Segmentação 
 

Estrutura: 
 

DCMI MovingImage 
DCMI Sound 
IsPartOf 
Identifier 
Title 
HasFormat 
Duration 
Date 
StartTime 
EndTime 

 
Conteúdo: 
 

SubjectOf 
Description 
Description/Keyword 
Mentions 
About 
Person 
Department 
Organization 
Event 

 
Annotation: Strings, Tags 

Inserção de vocabulários 
específicos para o objeto 
segmentário; 
Muitas características são 
herdadas do objeto-pai, não 
sendo necessária a 
replicação, a menos que 
necessária; 
 
Adição complementar de 
anotações com base na 
taxonomia e metadados de 
negócios 
 
 
 
 

Alocação  Estas segmentações, 
divididas em estrutura e 
conteúdo, geram objetos 
derivados, podendo, por fim, 
serem alocados tanto em 
Data Warehouse central 
quanto em Data Marts das 
áreas interessadas.  
 

Fonte: O autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo principal pretendido nesta tese foi o estabelecimento de um modelo de 

ecossistema semântico aplicável ao contexto corporativo, com foco no tratamento de objetos 

de informação não estruturados, como os multimídia. Para tanto, teve como base o modelo 

conceitual de D. Soergel, o Universal Document Model, que prevê a decomposição de 

documentos em estrutura e conteúdo e sua alocação em bases hipermídias para montagem 

de documentos dinâmicos. De acordo com o levantamento bibliográfico, o processamento 

de informações massivas, sobretudo de natureza não estruturada, constitui-se num dos 

grandes desafios impostos à gestão da informação contemporânea. Ainda que o 

armazenamento e processamento de informações já possuam desempenhos bastante 

satisfatórios, ainda assim tais tecnologias e infraestruturas não têm tido eficiência satisfatória 

em retornar altos índices de informação relevante e precisa aos usuários corporativos. 

 

 Conquanto disciplinas e práticas como a Ciência de Dados tenham sido instituídas 

para tratar informações heterogêneas e massivas, suas ações aplicam-se à visualização 

quantitativa da informação, uma vez que o aspecto qualitativo é implícito e inferido pelo 

usuário. Também iniciativas na área de Inteligência Artificial tem feito esforço no sentido 

de entender e emular vários aspectos psicológicos, sociológicos e cognitivos para o 

processamento de informações, sobretudo no que se refere a objetos de informação textuais 

e numéricos. Entretanto, objetos multimídia, que necessitam de interpretação em um grau de 

precisão relativamente elevado, têm oferecido dificuldades consideráveis para um 

processamento automático de seu conteúdo. De qualquer maneira, segundo a literatura 

levantada, os progressos nesse sentido têm sido crescentes e as perspectivas se mostram 

otimistas. Outra iniciativa de inteligência artificial, segundo constata Chu (2010) é o uso de 

tecnologias semânticas para uso em ambientes web. Tais tecnologias também têm sido 

amplamente utilizadas e têm se consolidado como ontologias, muitas já prontas, instituídas 

para relacionar aspectos dos domínios de que tratam. 

 

 De acordo com as pesquisas, todas estas iniciativas são bastante variadas entre si e 

muitas já têm sido testadas em ambientes corporativos, com diferentes níveis de desempenho 

e satisfação. Muitas provêm de modelos e metodologias cujas propostas, também, enfocam 

procedimentos variados, muitos de maneira inventiva e inédita. Percebe-se assim, que o 
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ambiente ou ecossistema informacional de qualquer organização contemporânea é um solo 

fértil e aberto a iniciativas que se propõem a tratar um dos mais valiosos recursos ou ativos 

de hoje: a informação. Assim, neste cenário de possibilidades, experimentos mostram-se 

bem-vindos, sobretudo aqueles que possam ser facilmente implementáveis, adaptáveis e, 

sobretudo, que possam ser desenvolvidos através de soluções menos onerosas possíveis.  

 

 O presente modelo apresenta-se como uma destas iniciativas para atuar no contexto 

informacional de organizações, visando a maximização do poder informativo e a 

potencialização do ecossistema de informações corporativo, sugerindo a aplicação de 

elementos de inteligência aos ativos de informação. Sua proposta sugere o uso de 

vocabulários semânticos, reunidos sob critérios específicos, a serem atribuídos aos mais 

variados elementos que compõem o ecossistema de informações corporativo, configurando 

uma rede de relações inteligentes ou semântica de modo a recuperar informação de maneira 

mais ajustada às necessidades de busca e à tomada de decisões. O modelo proposto tem 

como base o modelo de Soergel, que por ser embrionário apresenta lacunas em relação a 

situações e problemas que foram percebidas como uma grande oportunidade de pesquisa, 

sobretudo pelo fato do próprio autor declarar que seu modelo é aberto a adaptações e 

extensões. Neste sentido, o modelo aqui proposto pretende estendê-lo a um contexto 

específico – o corporativo – bem como adicionar etapas complementares, como destilação e 

enriquecimento semântico a objetos entendidos como complexos, como os multimídia. Além 

disso, é oferecido como uma empreitada que visa uma implementação de baixo custo, uma 

vez que permite aproveitar as infraestruturas muitas vezes já existentes de armazenamento 

de dados, bem como utilizar elementos gratuitos, como vocabulários e ferramentas de 

processamento semântico de informações.  

  

 Isso posto, a seguir serão feitas as seguintes considerações acerca de aspectos 

diversos tratados nesta pesquisa. 

 

5.1 Considerações Sobre o Modelo Proposto 

 

 O modelo proposto procurou soluções no uso de tecnologias semânticas para o 

tratamento do problema levantado, visando o processamento de materiais multimídia, 

notadamente não estruturados, e que constituem grande parte do ativo informacional das 
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organizações contemporâneas. Como se trata de um modelo conceitual, ele é recomendatório 

e, ao tempo da pesquisa, somente tratou casos típicos do ambiente informacional corporativo 

de maneira simulada e simplificada em relação aos cenários reais exigidos. De todo modo, 

as seguintes inferências podem ser feitas, com base em reflexões lógicas e causais, sobre as 

possibilidades percebidas do modelo: 

• Tal qual o modelo de Soergel, no modelo proposto os objetos multimídia, podem ser 

decompostos em estrutura e conteúdo. 

• A operacionalização do modelo pode ser realizada em duas etapas, a fase de 

destilação de objetos e a fase de enriquecimento semântico destes objetos.  

• No que diz respeito ao processo de enriquecimento semântico, este possui uma frente 

formal, com utilização de vocabulários semânticos formalizados, e uma frente 

informal, com utilização de metadados de negócios livres à nomeação de cada 

organização, embora seja necessária uma uniformização por taxonomia. 

• Metadados de negócios uniformizados por taxonomia são elementos valiosos no 

processo de enriquecimento semântico proposto pelo modelo, de modo a facilitar 

agregações e a potencializar o caráter de interoperabilidade dos objetos e seus 

segmentos. 

• Conquanto o processo de destilação seja automático, é necessária a participação 

humana para acompanhamento e correção de eventuais erros de interpretação das 

ferramentas de destilação, bem como adição daqueles metadados que não tenham 

sido reconhecidos pelas referidas ferramentas. 

• Também o processo de enriquecimento semântico requer a participação humana 

como uma condição necessária, visto que interpretações de alto-nível obedecem a 

aspectos pragmáticos pertinentes contextos e interesses, fator que foge aos processos 

automáticos de interpretação por máquinas; 

• Ferramentas de destilação com base em MPEG-7 podem, além de extrair conteúdo 

dos objetos, inserir marcações e recortes espaço-temporais nos objetos, de modo a 

criar objetos secundários separados por estrutura e conteúdo. 
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• A criação de objetos segmentários pode herdar propriedades e atributos do objeto-

pai, embora por vezes seja necessária a replicação de atributos especificamente 

relacionados ao objeto derivado. 

• Os vocabulários semânticos possuem um amplo potencial descritivo e, no universo 

de possibilidades, foram selecionados para o modelo aqueles que se julgou 

pertinentes à instituição de um ecossistema semântico satisfatório para 

operacionalização dos objetos de informação na maioria das organizações. 

• A utilização de vocabulários semânticos requer um ecossistema ambientado na web; 

ainda que o ecossistema corporativo não forneça informações para o ambiente 

exterior – a menos que as regras de negócios assim o defina – é possível um retorno 

de informações mais ricas e relevantes advindas de fontes externas à organização. 

• A operacionalização do modelo proposto permite de modo pleno a composição de 

objetos dinâmicos, montados em tempo de execução de consulta, fornecendo 

informações customizadas ou personalizados reunindo segmento de vários objetos 

pertinentes às necessidades informacionais do interessado; 

• Os vocabulários semânticos utilizados para declarações de requisitos e atributos de 

objetos multimídia selecionam aspectos descritivos não exaustivos; desta forma, o 

modelo proposto foi construído para representar contextos corporativos mais 

genéricos e universais, não sendo indicado para empresas jornalísticas ou meios de 

comunicação de massa, uma vez que estas organizações, por operarem de maneira 

nuclear com material audiovisual, necessitam de padrões descritivos de mídia bem 

mais complexos ou mesmo ontologias de mídia específicas para suas necessidades; 

No caso de adaptação a estes tipos de organizações, uma nova seleção de 

vocabulários semânticos se fará necessária de modo a atender às demandas 

informacionais do uso de tais objetos. 

• O modelo é aberto, isto é, passível de atualização, revisões, reconfigurações e 

adaptações sempre que necessário; para tanto, checagens de conformidade periódicas 

impõem-se como necessárias; Tais procedimentos implicam em escolha de novos 

vocabulários ou novas classes e atributos do vocabulário utilizado. 
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• O modelo emula todas as propriedades e possibilidades do seu modelo de base, o 

Universal Document Model de Soergel, cumprindo seu propósito de extensão do 

mesmo. 

 

 Estas características sugerem que o modelo proposto pode ser confirmado como uma 

proposta viável de extensão do modelo de Soergel, pelo fato de possibilitar decomposições 

em estruturas e conteúdos e possibilitar recomposições dinâmicas dos objetos processados. 

Além disso, o caráter de extensão pode ser constatado pelo fato de simular aplicações em 

outro tipo de objeto, mais complexo e não estruturados, como os multimídia e também 

devido a adição de etapas e procedimentos complementares em relação ao modelo que o 

antecede. Assim, entende-se que, por se tratar de uma extensão e melhoramento do Universal 

Document Model, a contribuição original do modelo proposto, bem como desta pesquisa, é 

plenamente justificada. 

 

5.2 Considerações Sobre as Questões de Pesquisa 

 

 A primeira questão que motivou esta pesquisa, baseando-se no Universal Document 

Model de Soergel, é “Como o processo de decomposição e realocação de objetos de 

informação proposto por Soergel pode ser estendido e aplicado a objetos não estruturados, 

como as multimídias, visto que correspondem a uma parcela significativa dos recursos 

informacionais das organizações contemporâneas e cuja composição e conteúdo não 

possuem demarcações espaciais ou temporais claramente definidas?”. Conquanto o modelo 

de Soergel forneça exemplos de processamento de objetos textuais estruturados, a presente 

pesquisa pretendeu tratar de objetos não estruturados como os multimídia, que modificam 

seu conteúdo durante sua exibição no tempo. Ao instituir métodos, padrões e ferramentas 

que processem o conteúdo de tais objetos, mediante extração automática de elementos de 

baixo nível neles reconhecidos, o modelo institui também o acompanhamento humano para 

uma intepretação adicional mais acurada, de modo a adicionar elementos de alto-nível ao 

processo de destilação e decomposição. Para estas tarefas, as ferramentas recomendadas 

permitem manipulações dos objetos de vídeo o som, como edições e cortes espaciais e 

temporais da mídia, produzindo um objeto segmentário. Com isso, demarcações podem ser 

perfeitamente realizadas, de modo que os objetos possam ser decompostos por estrutura e 
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conteúdo, tal como também proposto no modelo original de Soergel. Esta possibilidade 

responde ao primeiro questionamento. 

 

 A segunda questão menciona o aproveitamento de infraestruturas pré-existentes nas 

grandes corporações. Para oferecer uma solução a esse questionamento, o modelo foi 

desenhado para aproveitar as ferramentas já disponíveis no cotidiano corporativo, utilizando 

tais estruturas como elementos e requisitos de seu funcionamento operacional. 

 

 A terceira questão levantada diz respeito às possibilidades de utilização de 

tecnologias semânticas para enriquecimento dos objetos de informação tratados, como 

multimídias. A pesquisa bibliográfica realizada para esta tese constatou uma diversidade de 

ofertas de padrões e vocabulários formalizados pelas instituições competentes e que 

constituem conquistas do entorno da web semântica. Acreditando no potencial de tais 

vocabulários, o modelo foi desenhado para utilizar uma seleção deles, mediante rigorosos 

critérios, de modo a aplicar semântica ao ecossistema informacional corporativo. Com isso, 

pretendeu-se evitar o uso de ontologias prontas já existentes no mercado, bem como o 

desenvolvimento oneroso e moroso de novas e grandes ontologias de domínio. Pode-se 

acrescentar que o próprio uso de vocabulários já se configura como uma ontologia, embora 

a proposta oferecida pelo modelo tenha a intenção de ser mais versátil e adaptável a 

contextos corporativos diversos. 

 

 A penúltima questão faz referência a dúvidas sobre a possibilidade de implantação 

do modelo em diferentes organizações. Para tratar desta questão, pensou-se num modelo que 

pudesse operar no núcleo dos elementos centrais constantes em todo ecossistema 

informacional, bem como nos elementos comuns dos aspetos corporativos. Entendendo que 

toda organização possui elementos universais, como pessoas, departamentos, processos e 

objetos de informação, foi possível estabelecer um modelo que considere estes aspectos para 

funcionamento. Assim, pode-se constatar que a arquitetura do modelo contempla estes 

elementos, oferecendo uma solução à questão apresentada. 

 

 Por fim, a última questão apresenta dúvidas iniciais sobre as possibilidades de 

construção de um modelo que pudesse ao mesmo tempo efetivar processos de decomposição 

de objetos e enriquecimento semântico destes. Pensado como uma solução desse 
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questionamento, o modelo proposto considerou as já mencionadas tecnologias de requisito 

e instituiu procedimentos que contemplassem as duas etapas, cada uma operando de forma 

independente e distinta, porém integrada. Ao apresentar descrições detalhadas destas fases, 

considera-se que o modelo tenha oferecido respostas a essa questão. 

 

5.3 Consideração Sobre os Pressupostos 

 

 A maioria dos pressupostos assumidos para esta pesquisa tiveram como base os 

questionamentos acima apresentados e, como consequência, alguns postulados foram 

considerados como possíveis de serem realizados. Um deles, conforme já exposto, é o de 

que os objetos multimídia podem ser decompostos em estrutura e conteúdo. De modo a 

reforçar este entendimento, nos exemplos simulados dados os objetos segmentários puderam 

ser perfeitamente decompostos nestes dois elementos. 

  

 Outra dos pressupostos seria a possibilidade das linguagens e dos vocabulários 

semânticos substituírem as ontologias existentes ou mesmo o desenvolvimento de novas 

ontologias. O levantamento bibliográfico confirmou que o desenvolvimento de grandes 

ontologias de domínio é demasiadamente onerosa e seu tempo de concepção foge ao timing 

exigidos pelos negócios contemporâneo. Dessa maneira, e de modo a confirmar este 

pressuposto, vocabulários semânticos funcionam como kits de ontologia flexíveis e 

adaptáveis aos mais diversos contextos, oferecendo um leque amplo de possibilidades de 

aplicação. Também, e para confirmar o último pressuposto assumido, esse modelo de uso de 

vocabulários foi construído para ser flexível e permitir, sempre que necessário, a adição, 

subtração ou substituição de padrões, vocabulários ou atributos; ao contrário de grandes 

ontologias de domínio, formalizadas e mais rígidas, o modelo permite grande flexibilidade 

no uso das tecnologias semânticas para aplicação aos objetos.  

 

5.4 Benefícios Percebidos pelo Modelo 

 

 Sendo desenhado para aproveitar a infraestrutura tecnológica já existente nas 

organizações e utilizar vocabulários semânticas de licença livre, o modelo pode oferecer os 

seguintes benefícios para as organizações comerciais: 
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• Flexibilidade e adaptabilidade aos mais diversos contextos de negócios, mediante a 

possibilidade de atualização, substituição ou adição de novos vocabulários; 

• Baixo custo de implementação, por prescindir de ontologias prontas e aproveitar a 

infraestrutura local; 

• Escalabilidade, podendo ser utilizado em ecossistemas informacionais de diferentes 

tamanhos; 

• Fácil implementação; 

• Possibilidade de revisão, atualização e melhorias contínuas. 

 

5.5 Limitações do Modelo 

 

 Para além dos benefícios proporcionados, cabe ressaltar algumas limitações 

percebidas na instituição do modelo: 

• O modelo tem grande possibilidade de operar mais eficientemente em organizações 

cujo ecossistema informacional tenha base na web. As tecnologias semânticas 

utilizadas processam os objetos de informação juntamente com aplicativos de 

navegação como os browsers, sendo este o cenário ideal de sua implementação. As 

tecnologias baseadas em Cloud Computing, Provedores como Serviço (PaaS), 

Aplicativos como Serviço (SaaS) e Infraestrutura como Serviços (IaaS) já são uma 

realidade, estando disponíveis em larga escala e muitas das grandes corporações já 

operam neste ambiente. Desde vendas online até comportamentos de consumidores 

em redes sociais, o ambiente web já não pode mais ser ignorado pelas organizações 

e ter seu ecossistema integrado à grande rede facilita sobremaneira os processos de 

negócio. A arquitetura do modelo proposto, ao usar tecnologias semânticas com base 

web, permite agregações de objetos internos e externos à organização. Assim, o 

desempenho do modelo proposto pode ser comprometido quando aplicado em 

contextos informacionais isolados do ambiente web. Ambientes com base web é, 

portanto, um requisito funcional do modelo. 

• Outro fator a ser destacado é que o modelo, embora criteriosamente descritivo de 

seus requisitos, etapas e processos, ainda não foi implementado em cenário real. Os 

cenários analisados foram simulações teóricas considerando um número limitado de 

fatores. Desta maneira, aplicações em cenários reais podem apresentar variáveis e 
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fatores não previstos, situações consideradas no modelo. De qualquer maneira, a 

arquitetura do modelo apresenta-se como bastante versátil e adaptável e sempre que 

novas demandas ou eventos assim exijam, pode-se realizar as adaptações necessários 

de modo a incluir tanto novos elementos do ecossistema informacional quanto novos 

vocabulários e atributos semânticos. Além disso, para a maioria dos casos, fatores e 

variáveis incidentais não previstos podem ser perfeitamente assimilados e tratados 

pelo modelo; 

• O modelo proposto visa operar num ecossistema corporativo que compõe grande 

partes das organizações de diversos tamanhos e tipos. Sua arquitetura de tratamento 

dos objetos de informação multimídia institui vocabulários semânticos 

especificamente selecionados para representar objetos e aspectos corporativos 

globais. Desta forma, o modelo tal como se apresenta desenhado nesta tese, não 

contempla os requisitos e necessidades de empresas específicas de mídia ou 

comunicação de massa, como redes de televisão, rádios e outros ramos de broadcast 

e cinematografia. Os requisitos descritivos dos objetos de informação exigidos por 

organizações desse tipo requerer muitos elementos adicionais a serem representados, 

como informações sobre diretor, cenas, atores, trilhas sonoras etc. Entretanto, ainda 

que o modelo não tenha sido desenhado nesta tese para tais ambientes, sua arquitetura 

prevê adaptações e adições de novos vocabulários semânticos para dar conta destas 

necessidades; sua estrutura dinâmica e operacional não muda, o que muda, então, são 

os requisitos e os critérios de seleção de elementos e atributos a serem contemplados.  

 Ainda que considerando os fatores acima, entende-se que o modelo, em sua forma 

estrutural, possui grande capacidade de adaptação e flexibilidade de expansão. Sendo 

expandido ou mesmo contraído, sua dinâmica de funcionamento continua homogênea, 

operando da mesma forma em qualquer dos casos. Pois sua arquitetura permite qualquer 

escalabilidade e adaptabilidade. 

 

5.6 Considerações em Relação à Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM) 

 

 Na literatura levantada, foi possível perceber várias iniciativas e abordagens 

inovadoras de tratamento da informação em áreas como Gestão da Informação e Gestão de 

Conteúdo Corporativo (ECM). Nesta última, em particular, várias frentes e perspectivas 
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podem ser reconhecidas, como aquelas voltadas para sistemas, outras para a organização, 

outras para processos e outras ainda para conteúdo. Tanto a pesquisa em si quanto o modelo 

proposto não pretenderam abranger todo o escopo de tais disciplinas. Aspectos arquivísticos, 

bem como assuntos relacionados especificamente a workflow e GED, além de curadoria e 

gestão custodial de dados, não foram considerados para fins desta pesquisa e nem como 

componentes do modelo do ecossistema semântico do modelo proposto. Para tanto, 

considerou-se a inserção no ECM pela Perspectiva do Conteúdo (Tyrväinen et. al., 2006) 

dos objetos de informação e as formas e abordagens inovadores para representá-los e 

recuperá-los. 

 

 No tocante às necessidades apontadas e sugeridas, pela literatura do ECM, de 

utilização de sistemas inteligentes e até mesmo processamento semântico da informação, 

entende-se que a presente pesquisa e o presente modelo conferem uma contribuição neste 

sentido. Conforme se pôde constatar, outras abordagens envolvendo anotações e também 

enriquecimento semântico são consideravelmente distintas entre si e diferem de maneira 

substancial daquelas aqui apresentadas, o que denota, todos esses esforços, uma grande 

pluralidade e inventividade de soluções frente aos desafios e problemas oferecidos pelos 

complexos contextos informacionais. 

 

5.7 Considerações em Relação à Organização da Informação e do Conhecimento 

 

 Além das disciplinas como Gestão da Informação e ECM, as pesquisas e propostas 

nesta tese enquadram-se nas temáticas de discussão da Organização da Informação e do 

Conhecimento. Tal disciplina, por sua vez, tem tido grande destaque e mesmo adquirido 

certa autonomia, com cursos e instituições de classe próprias. Conforme visto na seção 3, 

Marco Teórico, a presente pesquisa encontra-se plenamente ambientada nesta área, que 

estuda tradicionalmente os meios de organização, representação e recuperação da 

informação.  

 

 Os aportes teóricos e metodológicos levantados na literatura desta disciplina 

permitiram não somente um pleno entendimento dos temas, problemas e práticas que foram 

utilizados para esta tese, mas também das perspectivas históricas e epistemológicas que 

aprofundaram os entendimentos sobre as práticas, tanto as já tradicionais quanto as mais 
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inovadoras, de tratamento e processamento da informação visando sua representação e, 

como consequência, sua recuperação. 

 

 Desta forma, entende-se que além de ambientada, a presente tese visa proporcionar 

contribuições relevantes para o desenvolvimento desta disciplina, por tratar questões 

originais referentes ao seu núcleo epistemológico: as metodologias e ferramentas de 

mediação da informação. Soluções para enfrentamento de problemas relativos a esta área 

são invariavelmente interdisciplinares, o que fornece um cenário rico e diverso de ideias, 

abordagens, soluções e inovações.  

 

5.8 Considerações em Relação à Ciência da Informação 

  

 A relevância dos temas tratados nesta pesquisa para a Ciência da Informação vem ao 

encontro com uma das possibilidades e caminhos mais inovadores e desafiadores para a área. 

Conquanto as técnicas tradicionais tanto da própria Ciência da Informação quanto de áreas 

afins, como a Biblioteconomia e a Arquivologia, já tenham sido exaustivamente discutidas 

nas últimas décadas, os assuntos referentes à organização, representação e recuperação da 

informação a convocam para discutir tais assuntos ao lado de outras grandes áreas, como a 

Computação, as Ciências Cognitivas, a Psicologia, a Administração, dentre outras, 

obrigando os cientistas da informação a sair de sua zona de conforto tradicional e a debruçar-

se sobre novas demandas que se apresentam para a área. Outras disciplinas concorrem com 

a Ciência da Informação no papel de mediadoras entre o homem e a informação, como por 

exemplo a Ciência de Dados. Mesmo a Computação e Administração já constituem seu 

próprio corpo de teorias, metodologias e práticas de tratamento e uso da informação para 

seus respectivos públicos. Assim, é imperativo para a Ciência da Informação reinventar-se 

e atualizar-se nestes novos tempos de Big Data. Ainda que assuntos ligados às tecnologias 

semânticas e mesmo Web Semântica sejam abordados na literatura em sua literatura, eles 

constituem ainda uma pequena – embora crescente – parcela dos estudos e pesquisas na área. 

 

 Em adição, foi possível perceber que muitos dos temas abordados nesta tese são 

escassos na literatura de Ciência da Informação em língua portuguesa e, mesmo na literatura 

estrangeira, muitos dos textos não são publicados em periódicos tradicionais da área. Além 

disso, a Organização do Conhecimento começa a constituir-se e a consolidar-se como 
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disciplina autônoma, com cursos, eventos, veículos e mesmo comunidade própria. Desta 

forma, percebe-se que pesquisas nestas temáticas sejam especialmente importantes para a 

Ciência da Informação, de modo a aumentar sua visibilidade e sua demanda pela sociedade 

frente aos problemas de informação do mundo contemporâneo. Isso posto, considera-se que 

os problemas tratados nesta pesquisa, acrescidos de uma proposta de soluções baseada no 

desenvolvimento de um modelo de processamento semântico de objetos de informação são 

de grande relevância para a Ciência da Informação. 

 

5.9 Considerações em Relação ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da UFF 

 

 

 Dentro do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Federal Fluminense (PPGCI/UFF), a presente pesquisa se enquadra na linha de pesquisa 2, 

“Fluxos e Mediações Sócio-Técnicas da Informação”. Esta linha trata os fenômenos da 

informação sob uma perspectiva mais tecnológica e vanguardista, primando por estudos que 

comtemplam temáticas como Organização do Conhecimento e da Informação, bem como a 

Gestão do Conhecimento. Nestes termos, a presente pesquisa se faz no âmbito da linha 2, 

plenamente ambientada em seu contexto. 

 

 Assim como para as áreas de ECM, Gestão da Informação e a própria Ciência da 

Informação, espera-se que as contribuições desta tese para o PPGCI/UFF auxiliem no 

aprofundamento dos assuntos ligados a aspectos de mediação e processamento da 

informação, bem como aqueles ligados à organização, representação e recuperação da 

informação. 

 

5.10 Considerações em Relação aos Objetivos 

 

 Com tudo o que foi exposto, cumpre interligar as considerações aos objetivos da tese. 

O objetivo geral, tal como exposto na seção 1.5, declara que se pretende “Desenvolver um 

modelo conceitual de ecossistema semântico para os ativos informacionais corporativo, 

através de decomposição e enriquecimento semântico de objetos de informação não 

estruturados como os multimídia.”. Tendo como base um modelo anterior, o Universal 

Document Model, e declaradas as etapas, requisitos e configurações do modelo ora proposto, 
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pode-se concluir que o objetivo geral da pesquisa – e do modelo – foi atingido. Também as 

simulações em casos típicos do contexto corporativo, ao qual se aplica, mostram 

consistências que confirmem tal fato. 

 

 Em relação aos objetivos específicos, o primeiro deles declara que se pretende 

“Desenvolver um modelo conceitual de ecossistema semântico para os ativos informacionais 

corporativo, através de decomposição e enriquecimento semântico de objetos de informação 

não estruturados como os multimídia.”. Esta declaração, ainda que semelhante à do objetivo 

geral, contém especificidades de seu objeto de aplicação, isto é, os objetos multimídia. 

Cumprindo as etapas declaradas, pode-se entender que este objetivo específico foi, da 

mesma forma, atingido. 

 

 O segundo objetivo específico declara “Instituir parâmetros de requisitos e padrões 

de funcionamento do modelo para regulagem do ecossistema semântico proposto”. 

Considerando que o modelo, enquanto tal, tem parâmetros, requisitos e critérios claramente 

definidos, pode-se concluir que também este objetivo foi satisfeito.  

 

 O terceiro objetivo específico, “Fornecer um estado da arte das iniciativas, técnicas 

e processos contemporâneos de tratamento de objetos de informação multimídia, em 

ambientes corporativos”, pode ser considerado como tendo sido alcançado, uma vez que 

foram apontadas empreitadas precedentes, mas ainda assim recentes, de abordagem e 

tratamento dos problemas de pesquisa. Como já mencionado, estas iniciativas são diversas 

e operam de diferentes maneiras, através de diferentes propostas. 

 

 O quarto e último objetivo específico declara a intenção de “Contribuir para a 

expansão da Ciência da Informação no que se refere a aspectos transversais e fronteiriços 

entre esta e outras áreas como a Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), Ciência da Dados, 

Ciência da Computação, Administração.”. Conforme visto nas subseções anteriores, 

considera-se que este objetivo foi igualmente alcançado com as proposições desta pesquisa. 

Muitas fontes na literatura levantada relatam que forças-tarefa no sentido de aprimorar a 

potencialidade do ambiente informacional constituem sempre iniciativas louváveis. 
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5.11 Possibilidades de Estudos Futuros 

 

 Como últimas considerações, uma constatação chamou a atenção no levantamento 

da literatura, tanto nacional quanto estrangeira, para a produção da tese: na proposição de 

soluções inovadoras, como a utilização de tecnologias semânticas para o tratamento da 

informação, percebeu-se que mais de 80% do material levantado especificamente sobre estes 

temas foram publicados a partir de 2010. Nos últimos anos, e mesmo nos meses e dias que 

antecederam a conclusão desta pesquisa, novos e interessantes trabalho foram publicados 

com contribuições significativas. Essa proliferação de estudos mostra-se bastante salutar 

para as áreas envolvidas e para todos aqueles que se empenham em aperfeiçoar os fluxos e 

processos, e gestão da informação. Além disso, abrem grandes e novas possibilidades: de 

adaptação, de extensão e de várias perspectivas e caminhos futuros.  

 

 Conforme apontado por Chu (2010), a demanda das disciplinas de Organização, 

Representação e Recuperação da Informação por Inteligência Artificial é crescente. Neste 

contexto, junto com o processamento de linguagem natural (Natural Language Processing), 

aprendizado de máquina (Machine Learning) e aprendizado profundo (Deep Learning), as 

tecnologias semânticas têm sido vistas também como aplicações de inteligência artificial 

especialmente úteis para o processamento “inteligente” da informação em organizações de 

variados tipos e setores, sejam comerciais – indústrias, comércio e serviços – ou mesmo não 

comerciais – como bibliotecas, arquivos e demais instituições de memória e cultura – fato 

pelo qual encontram um amplo terreno para experimentos e aplicações. Na gestão da 

informação e de suas tecnologias associadas, técnicas híbridas combinadas e inventivas 

baseadas em tecnologias semânticas, como processamento automático ou assistido da 

informação, constituem-se em desafios motivadores para os profissionais e cientistas da 

informação, cujas pesquisas, experimentos, simulações e aplicações serão sempre tentativas 

válidas de contribuição para as áreas relacionadas, especialmente para a Ciência da 

Informação. 
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