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Resumo

Organização de informação usando classificação facetada é útil para melhorar a indexação
de documentos e a construção de sistemas de recuperação de informação corporativa.
Essa hipótese baseia-se na evidência de facetas comuns a documentos de diferentes em-
presas e na flexibilidade da organização facetada. Entretanto, a classificação e indexação
automáticas de um grande volume de documentos representam importantes obstáculos e
nossa principal motivação. A pesquisa é descritiva, aplicada e experimental e tenta respon-
der sobre a existência de características comuns a documentos do domínio corporativo e
a possibilidade de indexação facetada automática. Duas coleções são usadas para avali-
ação, uma pública e outra particular. Os termos usados por autores de documentos foram
obtidos através de documentos e expressões de busca. Foi empreendida uma análise preli-
minar do domínio corporativo, pela qual foram descobertas 12 categorias comuns e facetas
úteis para o contexto de cada coleção de avaliação. A distribuição de assuntos em catego-
rias apresentou alta correlação positiva usando o coeficiente de correlação de Spearman.
Dez expressões de busca de usuários foram avaliadas no contexto da coleção particular e
validaram as 12 categorias comuns. A avaliação empírica da trilha Enterprise da Text Re-
trieval Conference foi executada e os métodos de indexação, classificação e recuperação
automáticos de informação facetada melhoraram a eficiência da recuperação sem fazer
uso de serviços externos, como Wikipedia e metabuscadores, e sem fazer uso de estrutu-
ras hipertextuais presentes nos documentos da amostra. A avaliação empírica utilizou-se
principalmente das características espaciais, temporais, de documento e de pessoal. A téc-
nica de análise facetada mostrou-se promissora para os métodos de análise e comparação
de coleções corporativas sem que dados puros sejam expostos a terceiros. A tese aponta
direções de pesquisa para o uso dos métodos em outras coleções, para aperfeiçoamentos
da organização da informação facetada, e para novas aplicações dos métodos também em
outros domínios.

Palavras-chave: análise de domínio, análise facetada, recuperação de informação, infor-
mação corporativa.



Abstract

We hypothesise that information organisation based on faceted classification is useful to
improve enterprise information retrieval systems. The existence of similar facets in docu-
ments from different companies and the known adaptability of facet organisation strengthen
this hypothesis. We refer this work to the automated classification and indexing on large
amounts of text files. This work is descriptive, applied, and experimental. It aimed to expose
the main characteristics of the enterprise information, proposing a tentative generalisation to
the enterprise domain and presenting some facets we can use to organise it and to support
better information retrieval. It applied facet analysis to two enterprise collections and evalu-
ated the resulting faceted classification. Terms were selected from documents and queries.
We found twelve common categories and the distribution of document subjects across the
categories presents strong positive correlation by the Spearman’s rank correlation. Then,
we obtained ten user queries and we adopted them to validate the found categories. We
also used the Enterprise track of Text Retrieval Conference and its previous results as a
Cranfield-like evaluation. The automated prototype used spatial, temporal, document and
social characteristics. Thus, our empirical evaluation improved the information retrieval with
no external dependency like Wikipedia or metasearch engines. The facet analysis was use-
ful for comparing the companies with no desire to expose their information. The method can
guide and stimulate future work and other companies can become more willing to take part
in a research study.

Keywords: domain analysis, facet analysis, information retrieval, enterprise information.
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1 Introdução

“A resposta certa, não importa nada:
o essencial é que as perguntas estejam certas”.

Mário Quintana

As metodologias e técnicas tradicionais de organização de informação (OI) permitem
que informação seja coletada, indexada, classificada e recuperada, na Web ou em outros re-
positórios, tendo em vista seu consequente uso por uma comunidade de usuários. No entanto,
é comum a necessidade de se implementar métodos com foco em repositórios e conteúdos
de áreas específicas, por aqueles métodos tradicionais não suportarem o reconhecimento de
termos de todos os domínios ou não atenderem a necessidades muito específicas dos usuá-
rios de informação. Esse é o caso do tratamento de fórmulas químicas (SUN et al., 2007),
de citações bibliográficas (GILES; BOLLACKER; LAWRENCE, 1998) e de referências geográ-
ficas (OVERELL, 2009), assim como de repositórios de patentes (CHEN; CHIU, 2011) e de
informação corporativa (HU; SVENSSON, 2010).

Porém, ainda é comum que sistemas de recuperação de informação corporativa sejam
apenas sistemas tradicionais de recuperação de informação sobre repositórios de documentos
corporativos. Dessa forma, apenas pequena parcela da tecnologia é adaptada para atender
as necessidades das empresas e de seus usuários. Isso frequentemente leva a insatisfação
de usuários de informação e causa prejuízos aos processos organizacionais que dependam
de buscas (SOLOMON, 2002).

Adicionalmente, as tarefas de usuários corporativos normalmente exigem informação
de diferentes fontes de informação (HALEVY et al., 2005), tornando comum o acesso a tais
fontes por meio de diferentes sistemas de recuperação de informação. Apesar de complexo, o
acesso através de uma única e integrada interface é muito importante para qualquer usuário de
informação, além de recomendável para garantir uma gestão eficaz de recursos de informação.

Essas dificuldades são comuns em decorrência da complexidade naturalmente en-
contrada dentro de organizações, onde diferentes profissionais, atividades e unidades orga-
nizacionais são empregados para realizar trabalho. A recuperação mais eficaz de informação
corporativa e o desenvolvimento de metabuscas mais eficientes parecem depender da com-
patibilização e do controle de características que permeiem a informação da empresa, o que
sintetiza a justificativa desta pesquisa.

1.1 Justificativa

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se implementar sistemas automáticos
de recuperação de informação que deem suporte adequado à informação corporativa e às
tarefas dos usuários corporativos, mas também que favoreçam a provisoriedade da informação
e a interoperabilidade entre sistemas. Para isso, deve-se buscar uma compreensão mais geral
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da informação corporativa, que beneficie sua evolução contínua e não a limite a um cenário de
uso excessivamente reduzido.

Há diversas iniciativas que tentam aumentar o desempenho dos componentes de sis-
temas de recuperação de informação corporativa e dos processos que os suportam, da coleta
de documentos à interface com o usuário. As iniciativas mais comuns dependem de voca-
bulário controlado (BUKOWSKA et al., 2012), o que nem sempre é simples de gerir dentro de
empresas. A adoção de vocabulário controlado enfrenta um grande volume de informação pro-
duzida, a dificuldade de avaliar a conformidade de novos documentos, e ainda a realidade de
que nem toda empresa conta com profissionais de informação qualificados, sendo que suas
funções eventualmente são assumidas pelos próprios usuários corporativos. Adicionalmente,
nem todo usuário de informação possui habilidades suficientes para executar atividades de
produção, classificação, indexação e busca de informação da forma mais eficiente. Outras ini-
ciativas dependem de relacionamentos entre documentos em forma hipertextual, assim como
ocorre na Web. Esse não é um recurso muito comum em coleções corporativas, onde me-
morandos, notas fiscais, manuais, folhas de pagamento e balanços são conectados apenas
através de códigos textuais, nem sempre fáceis de se reconhecer automaticamente.

No entanto, a maioria dessas iniciativas continua a ser fortemente dependente da pers-
pectiva dos projetistas dos sistemas de recuperação de informação, com reflexos provenientes
da forma como a informação é estruturada nos diversos repositórios usados pela empresa; ou
da perspectiva dos usuários, com reflexos provenientes da forma como o conhecimento é orga-
nizado. Embora natural, essa dependência exige um grande esforço prévio de projeto ou então
provoca uma excessiva perda de flexibilidade para a evolução do sistema de recuperação de
informação.

Para contornar essas limitações, estruturas classificatórias facetadas têm sido adota-
das como base para um modelo mais flexível e incremental de desenvolvimento de sistemas
de recuperação de informação (BROUGHTON, 2006; GIRGENSOHN et al., 2010). Adicional-
mente, uma vez que documentos apresentam facetas significativas para o contexto do docu-
mento e do usuário da informação, normalmente consultas submetidas aos mecanismos de
busca também incluem estas facetas, como nomes de pessoas e de instituições, localidades e
datas (JONES; HASSAN; DIAZ, 2008; GIRGENSOHN et al., 2010; BAEZA-YATES; RIBEIRO-
NETO, 2011). Tal contextualização, além de favorecer a recuperação de informação, pode
contribuir para melhorar o ranking da informação e para criar novos serviços e funcionalidades
(BORGES et al., 2007).

As facetas mais significativas do domínio corporativo podem ser descobertas através
de um processo de análise de domínio. E por meio de facetas significativas, a organização
da informação pode ser aperfeiçoada e sistemas de recuperação de informação mais eficien-
tes são possíveis (ALBRECHTSEN, 1993). Porém, os requisitos para a análise de todo um
domínio e para a análise da informação de uma única empresa são diferentes (GOPINATH,
1992). Enquanto o domínio requer uma compreensão mais geral e consensual, a informação
de uma instituição admite perspectivas baseadas em maior empirismo e pragmatismo, sendo
útil apenas em um contexto mais limitado (HJØRLAND, 2002).
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As facetas normalmente restringem-se às mais importantes por razões econômicas e
práticas mesmo havendo muitas características potencialmente relevantes ao domínio (RAN-
GANATHAN, 1967). É possível descobrir características do domínio através de técnicas como
da análise facetada. No entanto, distinguir entre características importantes e essenciais só se
dá através de um rigoroso processo de análise de domínio (LYKKE-NIELSEN, 2011).

Por outro lado, as características locais da informação corporativa, a terminologia es-
pecífica de uma atividade econômica, as necessidades individuais de cada unidade organiza-
cional e o contexto geográfico e histórico da empresa também são importantes no processo
de análise de domínio. Além disso, elas são úteis para descrever a informação corporativa,
inclusive com uma precisão que supera aquela possibilitada por características mais gerais e
genéricas. Também, as características locais são representadas da mesma forma que aquelas
mais gerais do domínio (DOLBY et al., 2009; GIESS; WILD; MCMAHON, 2008; WILD; GIESS;
MCMAHON, 2009), mesmo não sendo compartilhadas por todas as empresas. No entanto,
sua adoção implica em uma modelagem que se afasta de um modelo genérico de empresa.

Em todo sistema de recuperação de informação corporativa, os usuários da informação
estão interessados tanto em dados explícitos presentes no conteúdo de documentos (GAR-
DIN, 1973) quanto em informação implícita e conhecimento informal distribuído nos sistemas
corporativos (ALWIS; HIGGINS, 2001; CHOO et al., 2008; MARCELLA; ILLINGWORTH, 2012;
NUNES et al., 2006; O’FARRILL, 2010), o que constitui um desafio adicional para a represen-
tação do domínio. Portanto, o domínio, no nível mais global ou mais individual, é dinâmico e
sua representação deve estar preparada para atualizações contínuas.

Exatamente por favorecer um processo incremental de análise de domínio, a análise
facetada parece apropriada. Porém, não há relatos da aplicação dessa técnica em documentos
corporativos na literatura. Desenvolvida sobre uma base teórica sólida a partir da Biblioteco-
nomia e da Ciência da Informação (GARFIELD, 1984), a análise facetada é mais popular na
sua área de origem e para a classificação bibliográfica, embora esteja se popularizando em
outras áreas (LA BARRE, 2010). São exemplos não exaustivos os documentos de engenha-
ria (GIESS; WILD; MCMAHON, 2008; WILD; GIESS; MCMAHON, 2009), sites corporativos
(WANG; CHAUDHRY; KHOO, 2008), documentos Web (HONG, 2006; VICKERY, 2008) e ca-
tálogos Web (SACCO, 2007). Como a diversidade de aplicações e ramos do conhecimento
tem aumentado, surgem também visões alternativas e um grande número de trabalhos sem
que todos os princípios originais de Ranganathan (1967) sejam respeitados (SPITERI, 1998;
WILD; GIESS; MCMAHON, 2009).

Dessa maneira, a organização da informação por meio de estruturas classificatórias
facetadas pode contribuir positivamente para a melhoria dos processos de classificação e
indexação de documentos, e para outras etapas da construção e uso dos sistemas de recupe-
ração de informação. Essa hipótese se baseia na presença de facetas comuns a documentos
corporativos e na flexibilidade desse método de organização.
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1.2 Problema

As seguintes questões constituem o problema desta pesquisa: A informação corpora-
tiva possui características que potencialmente sejam comuns a todo o domínio corporativo?
No contexto de uso de sistemas de recuperação de informação corporativa, as expressões
de busca de usuários apresentam as mesmas características que estão presentes nos do-
cumentos? A organização facetada da informação corporativa contribui para o aumento do
desempenho geral do sistema automático de recuperação de informação?

As características da informação, em documentos e expressões de busca, referem-se
a atributos que devem ser reconhecidos a partir do domínio corporativo. Adicionalmente, a con-
tribuição esperada da organização facetada da informação está associada à sua capacidade
de representar entidades por meio da totalidade ou de um subconjunto de suas características,
suportando a recuperação de entidades e consequentemente a recuperação de documentos
onde as entidades estão contidas. Finalmente, o desempenho do sistema de recuperação
de informação refere-se à sua capacidade atender às necessidades informacionais de seus
usuários, algo que pode ser parcialmente medido através de métricas discutidas na literatura.

1.3 Objetivos

Para responder ao problema proposto, o objetivo geral deste trabalho é propor um con-
junto de características da informação corporativa que favoreça a organização e a recuperação
da informação.

Também, objetivam-se mais especificamente:

1. Propor um conjunto de facetas que seja útil na organização automática da informação
corporativa e na interoperabilidade entre diferentes repositórios de informação da mesma
empresa ou de diferentes empresas;

2. Identificar as facetas pelas quais os usuários de informação especificam sua necessi-
dade de informação no contexto de trabalho;

3. Avaliar as implicações da organização facetada da informação corporativa no desempe-
nho dos sistemas automáticos de recuperação de informação.

Para responder as questões propostas e aos objetivos apresentados, pretende-se em-
preender uma análise preliminar do domínio corporativo a partir de dois exemplares do domí-
nio, avaliar como os usuários informacionais mobilizam as facetas mais comuns do domínio, e
implementar e avaliar um protótipo de sistema de recuperação de informação corporativa. Os
procedimentos metodológicos seguidos são apresentados no capítulo 2.

1.4 Estrutura da tese

Esta tese está estruturada em seis capítulos, ordenados pelo momento em que foram
concluídos dentro do ciclo de vida desta pesquisa, e anexos, a saber:
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• O capítulo 2 apresenta os procedimentos metodológicos através dos quais este trabalho
se desenvolve, o que inclui a formação das coleções de documentos para experimenta-
ção e avaliação, as etapas para o projeto do protótipo funcional, bem como as estratégias
de validação.

• As bases teóricas são apresentadas em seguida, no capítulo 3, o que inclui marcos con-
ceituais importantes para o contexto de sistemas de recuperação de informação corpo-
rativa e para a organização do conhecimento e da informação em estruturas facetadas.

• Uma análise preliminar de domínio é descrita no capítulo 4. Duas coleções de documen-
tos são investigadas para identificar as facetas mais comuns que possam constituir um
conjunto mínimo de facetas para representar entidades no domínio corporativo.

• No capítulo 5 é detalhada uma avaliação da coleção pública e é obtido um conjunto de
expressões de busca a partir de seus usuários sobre uma das coleções estudadas. São
então avaliadas a utilidade e a eficiência de um modelo de recuperação baseado em
facetas do domínio corporativo.

• Finalmente, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões e considerações finais, prin-
cipais contribuições, limitações e indicadas algumas direções para trabalhos futuros.

• A tese inclui parte dos seus resultados e produtos em anexos, tendo em vista que sua
extensão poderia comprometer a legibilidade do texto e a compreensão do leitor. As
coleções estudadas não são disponibilizadas entre os anexos pois isso violaria alguns
direitos de propriedade intelectual dos seus autores. A tese aponta outros meios de obter
uma cópia das referidas coleções.
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2 Procedimentos metodológicos

“Um bom começo é a metade”.
Aristóteles

A presente pesquisa é descritiva e exploratória do ponto de vista dos objetivos; apli-
cada do ponto de vista de sua natureza; qualitativa e quantitativa quanto à abordagem ao
problema; e pode ser classificada como pesquisa experimental na perspectiva dos procedi-
mentos técnicos, embora tenha mobilizado diferentes procedimentos técnicos em diferentes
partes, que merecem classificação diferenciada.

Os procedimentos metodológicos são organizados nas seguintes etapas:

1. reunir e estudar os principais trabalhos de organização de informação, especialmente
aqueles orientados a coleções corporativas – parte da pesquisa que pode ser classi-
ficada como bibliográfica e tornou-se fundamental para reconhecer características do
domínio corporativo que já foram explicitadas por outros autores, de diversas áreas do
conhecimento;

2. reunir dois exemplares do domínio corporativo, sendo que um deles é uma coleção pú-
blica, altamente reconhecida na literatura; e o outro é uma coleção particular criada es-
pecificamente para o trabalho desta tese, resultado da coleta e reunião de uma massa
de dados convencional de uma empresa, com diferentes tipos de documentos, idiomas
e gêneros linguísticos – parte da pesquisa que pode ser classificada como pesquisa
documental;

3. propor um conjunto mínimo de facetas que represente a informação corporativa das duas
empresas investigadas – parte da pesquisa que pode ser classificada como pesquisa
documental;

4. projetar e implementar um arcabouço de software que indexe a massa de dados de
documentos corporativos usando estruturas de dados específicas – parte da pesquisa
que pode ser classificada como estudo de caso;

5. avaliar os resultados usando as expressões de busca dos usuários da informação para
recuperar documentos da coleção particular – parte da pesquisa que pode ser classifi-
cada como levantamento;

6. avaliar o desempenho da organização facetada utilizando-se do método de avaliação de
Cranfield, observando os resultados da trilha Enterprise da Text Retrieval Conference
(TREC) – parte da pesquisa que pode ser classificada como pesquisa experimental;

7. preparar a coleção particular para que sirva como proposta para avaliação de técnicas
de recuperação de informação corporativa em conjuntos heterogêneos de documentos
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Figura 1 – Procedimentos metodológicos

Fonte: elaborada pelo autor

quanto ao tipo e gênero textual, em língua portuguesa – parte da pesquisa que pode ser
classificada como pesquisa participante.

As diferentes etapas são descritas mais detalhadamente nas próximas seções do pre-
sente capítulo e sintetizadas na figura 1.

2.1 Revisão da literatura

A revisão de literatura empregada neste trabalho resulta em dois conjuntos distintos de
trabalhos relacionados: i) a revisão do estado da arte em análise de domínio e recuperação de
informação; e ii) o levantamento bibliográfico dos principais resultados de trabalhos anteriores
que explicitaram características do domínio corporativo, com origem em diversas áreas do
conhecimento.

O estado da arte e da técnica em análise de domínio e recuperação da informação



Capítulo 2. Procedimentos metodológicos 22

é apresentado no capítulo 3. O contexto corporativo foi adotado para limitar o escopo deste
trabalho e torná-lo viável para estudos com usuários e para classificação intelectual de do-
cumentos. Com isso, trabalhos relacionados mais especificamente à informação corporativa
são especialmente de interesse. Na literatura sobre informação corporativa, também se busca
um conjunto de facetas para a informação corporativa, como se observa na figura 1. Carac-
terísticas da informação corporativa naturalmente permeiam os produtos tecnológicos de re-
cuperação de informação corporativa e são discutidas em trabalhos sobre o tema nas áreas
de Ciência da Computação e Biblioteconomia e Ciência da Informação. Entretanto, a frag-
mentação desse conhecimento torna difícil produzir um mapa das características do domínio
corporativo. Adicionalmente, como os trabalhos tendem a assumir uma perspectiva mais prag-
mática, as características corporativas já conhecidas tendem a ser úteis e restritas apenas ao
seu contexto original de estudo.

O segundo produto da revisão engloba um conjunto com os principais métodos auto-
máticos e semiautomáticos de classificação, indexação e ranking de informação, bem como
as métricas usadas para avaliação experimental do desempenho dos métodos. Devidamente
estudados, devem servir de base de comparação para projetar métodos mais adequados para
organizar e recuperar informação corporativa. O segundo produto é apresentado na seção
5.2, precisamente onde é adotado para validar os resultados deste trabalho sobre a coleção
pública.

2.2 Coleções de documentos

Neste trabalho, duas coleções de documentos corporativos são adotadas para a aná-
lise de domínio. A primeira coleção refere-se à coleção de referência usada na trilha Enter-
prise da Text Retrieval Conference (TREC) até o ano de 2008. Trata-se de uma coleção de
370.715 páginas Web públicas da Commonwealth Scientific and Industrial Research Organi-
sation (CSIRO). A segunda coleção refere-se a um conjunto mais amplo de documentos, o
que inclui atas, relatórios, memorandos, e-mails e páginas Web públicas.

A coleção de referência da Text Retrieval Conference é útil por facilitar a comparação
entre experimentos empíricos relatados na literatura e experimentos empreendidos nesta tese.
Porém, seu uso tem sido criticado por contar exclusivamente com páginas Web pública da
CSIRO, criando condições que em nada se parecem com aquelas presentes em um ambiente
real de busca corporativa.

Na tentativa de reduzir as limitações da coleção de referência, é adotada uma segunda
coleção de documentos. Trata-se de um conjunto de documentos de uma empresa pública
brasileira, com uma diversidade maior de tipos de documentos que aquela encontrada na
coleção de referência. Ela se caracteriza como um ambiente mais próximo da realidade de
uma empresa e das necessidades de informação de um usuário corporativo real, porém não
pode ser vista como uma substituta da coleção de referência da Text Retrieval Conference e
nem mesmo como uma coleção perfeita para todo e qualquer objetivo. Nesta tese, a segunda
coleção é denominada como coleção particular. No entanto, a coleção também se tornará
publicamente disponível no ano de 2015.
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Documentos da coleção pública são classificados para diferentes tarefas de busca.
As tarefas de busca são aquelas mais comumente realizadas por usuários de informação
reais, responsáveis pela classificação intelectual dos documentos para a avaliação, sendo que
os usuários não são conhecidos. Ao contrário, para estudos sobre a coleção particular está
disponível uma amostra de usuários reais.

A presença de duas coleções provoca impactos em vários procedimentos metodológi-
cos, como a figura 1 ilustra, requerendo dois experimentos e avaliações diferentes. Enquanto a
coleção particular faz uso de seus usuários para validar os resultados deste trabalho, a coleção
pública conta com resultados prévios obtidos em duas edições da Text Retrieval Conference,
em 2007 e 2008.

Finalmente, a coleção particular tem sido usada por seus usuários para a realização
de trabalho e para a tomada de decisão nos últimos anos. Portanto, partindo do pressuposto
que a coleção particular seja uma coleção corporativa válida, pretende-se validar também a
coleção pública como uma coleção corporativa ao demonstrar a compatibilidade de ambas.

2.3 Definição de um conjunto mínimo de facetas corporativas

O estabelecimento de um conjunto mínimo de facetas, que possa atender adequada-
mente as necessidades de diferentes empresas, requer uma análise de domínio. A partir das
duas coleções citadas na seção anterior, a análise de domínio adota as técnicas de análise de
assuntos e de análise facetada. Ambas as técnicas servem ao propósito de descobrir carac-
terísticas dos documentos corporativos e propor um conjunto de facetas comuns a ambas as
coleções.

A análise facetada permite ampliar facilmente esse conjunto de características, acomo-
dando-as em esquemas classificatórios hospitaleiros. Isso é útil para permitir que um esquema
classificatório mais generalista seja personalizado para uma empresa específica, ou para uma
unidade organizacional específica. Por outro lado, um conjunto genérico e realmente expres-
sivo de características é útil para a interoperabilidade entre sistemas de informação, para o
intercâmbio de informação corporativa, e principalmente para o projeto mais eficiente de siste-
mas de recuperação de informação corporativa.

Os procedimentos metodológicos do processo de análise de domínio, através da aná-
lise de assunto e da análise facetada, são descritos no capítulo 4.

2.4 Prototipação de um sistema de recuperação de informação corpo-
rativa

A prototipação baseada em software é descrita na figura 1 apenas como protótipo. O
protótipo de um sistema de recuperação de informação, implementado em linguagem Java e
usando a biblioteca Lucene, executa as funções de indexar e recuperar documentos apenas da
coleção pública para realizar um experimento empírico. O protótipo é documentado no capítulo
5.
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A metodologia de prototipação se baseia no trabalho de Anastácio (2009), pela adoção
de mecanismos comuns de coleta, classificação, indexação, busca e recuperação de docu-
mentos e sua adaptação para necessidades especiais. No contexto desta tese, os requisitos
do protótipo são: organização facetada, tratamento espaço-temporal, e reconhecimento de
entidades sociais, espaciais e temporais. Pela implementação desses requisitos, um sistema
de recuperação de informação comum torna-se um sistema de recuperação de informação
corporativa e facetada.

Os requisitos não-funcionais do protótipo incluem o tratamento geográfico através da
indexação espacial e da implementação de um gazetteer ; o tratamento temporal através da
indexação de indicadores de tempo; e a federação dos repositórios corporativos através da
extração de texto dos documentos coletados e a geração de um índice centralizado. Os requi-
sitos funcionais do protótipo corporativo e facetado incluem a indexação, a interface de busca
com o usuário, a busca em lote para avaliação de várias expressões de busca em conjunto, e
a recuperação de informação.

O controle de acesso a documentos, um importante requisito não-funcional dos siste-
mas de recuperação de informação corporativa, não é considerado pela natureza da coleção
de documentos da CSIRO, constituída apenas por dados acessíveis a todos os usuários. Os
efeitos dessa omissão não afetam o cenário de avaliação proposto pela trilha Enterprise da
Text Retrieval Conference.

Essa avaliação baseada em prototipação constitui um importante método de validação
de resultados desta tese. Porém, sua utilidade é limitada apenas a uma das duas coleções
de documentos adotadas, como se observa na figura 1. A validação de resultados da coleção
particular se dá através dos usuários de informação e não beneficia-se diretamente desse
método experimental.

2.5 Avaliação e validação

Dois cenários de avaliação são adotados e ilustrados na figura 1. O primeiro cenário de
avaliação refere-se à avaliação experimental da trilha Enterprise da Text Retrieval Conference,
pela comparação dos resultados desta tese com aqueles de outros trabalhos disponíveis na
literatura. Os principais resultados experimentais foram publicados no ano de 2008, quando
a trilha foi extinta. O segundo, por sua vez, refere-se exclusivamente à coleção particular e
baseia-se em seus usuários. Esse cenário de avaliação usa as expressões de busca elabora-
das pelos usuários de informação para avaliar se as características da informação corporativa
são reconhecidas por seus usuários.

Os métodos de avaliação e validação são detalhados no capítulo 5, juntamente com
os resultados da avaliação, sua análise e discussões.
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2.6 Anotação da coleção particular

A coleção pública de documentos, ou coleção de referência, conta com anotações
feitas por especialistas. Tais anotações referem-se a caracterização da coleção, listagem de
documentos e pessoas relevantes, e de buscas mais frequentes. A coleção particular, usada
primeiramente nesta tese, necessita desse tipo de caracterização para ser usada em futuros
trabalhos sobre organização da informação corporativa.

Como demonstrado na figura 1, a atividade de anotação dessa coleção é realizada
a partir da documentação do experimento sobre a coleção particular, constituindo o último
produto desta tese. Após a disponibilização de uma réplica da coleção particular, por seus
proprietários, a coleção e a sua anotação garantem que os resultados desta tese podem ser
repetidos e validados em trabalhos futuros.



26

3 Fundamentos históricos, teóricos e
metodológicos

“O período de maior ganho em conhecimento e experiência
é o período mais difícil da vida”.

Dalai Lama

O principal objetivo deste capítulo é apresentar os fundamentos históricos, teóricos
e metodológicos sobre os quais esta pesquisa é executada, além de mapear os principais e
mais recentes trabalhos em análise de domínio e organização da informação corporativa. As
seções seguintes reúnem os principais e mais recentes trabalhos que versam sobre análise
de domínio e organização da informação que impliquem direta ou indiretamente em processos
de classificação, indexação e recuperação de informação corporativa.

3.1 Análise de domínio

O objetivo desta tese é a caracterização do domínio corporativo visando favorecer a
atividade de recuperação da informação corporativa. Ou seja, o objetivo é a descoberta das
características que o domínio corporativo possui e apresenta, implícita e explicitamente, aos
membros da sua comunidade; e a exploração dessas características para o aperfeiçoamento
de sistemas automáticos de recuperação de informação corporativa.

A formalização das características do domínio é o produto de um processo denomi-
nado análise de domínio (ALVARENGA; DIAS, 2012), pelo qual as características tornam-se
explícitas através da observação e da interpretação do domínio em seu contexto de produção
e uso. Um domínio, porém, é uma comunidade discursiva imersa em uma história, uma cultura,
uma janela de tempo e um espaço. Portanto, o domínio refere-se a uma entidade intangível e
a análise de domínio precisa partir desse pressuposto (HJØRLAND; ALBRECHTSEN, 1995).

Para enfrentar a intangibilidade do domínio, a análise de domínio dá-se através de
abordagens que criam a impressão de que o domínio seja modular, sendo que a compreensão
do todo dar-se-ia pela análise e compreensão dos módulos que o compõem. Em linhas gerais,
“análise é feita com base nas informações oriundas das comunidades discursivas, a partir
da sua linguagem e de suas condições culturais e históricas” (DIAS; ALVARENGA, 2011, p.
182). Então, o processo da análise de domínio começaria pela definição da amostra ou dos
exemplares do domínio que tornar-se-ão objeto de observação e análise.

Entretanto, abordagens bem-sucedidas na análise de um domínio não devem ser con-
sideradas em outros, como se todos os domínios fossem similares (HJØRLAND, 2002). Alva-
renga e Dias (2012) explicam usando o domínio corporativo como exemplo:

a análise de domínio compreende o levantamento e estruturação dos entes que
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compreendem a realidade ôntica da empresa, como ser organizacional. Nor-
malmente o trabalho de rastreamento de entes de um domínio acadêmico ou
discursivo, na ciência da informação, é feito via literatura, tendo como suporte a
garantia da literatura; neste caso os focos são campos de conhecimento mais
ou menos sedimentados, não sendo, entretanto o caso dos seres organizacio-
nais. Para o exercício de suas funções relativas às áreas meio e áreas finalís-
ticas, as empresas têm como meta a identificação e descrição dos entes que
a compõem, de suas essências, acidentes e processos que deles decorrem.
Nesse desafio as entidades da realidade empresarial nem sempre se encon-
tram devidamente identificadas e caracterizadas, na literatura técnico-científica
publicada, mas podem estar presentes em documentos, administrativos, políti-
cos, legislativos, etc. (ALVARENGA; DIAS, 2012)

Assim, definidos os exemplares do domínio, se deve escolher as abordagens de aná-
lise de domínio que melhor correspondem aos objetivos da análise, adequados ao domínio
estudado e compatíveis com a área do conhecimento e com a área de formação dos analistas
do domínio. Como exemplo, os “processos arquivísticos podem ser vistos como verdadeiras
abordagens de análise de um domínio” (ALVARENGA; DIAS, 2012). Também, Hjørland (2002)
enumera outras 11 abordagens utilizadas em diferentes áreas do conhecimento que são apro-
priadas para a análise de domínio. Dentre elas, algumas são de interesse para este trabalho,
como métodos de classificação e construção de tesauros; métodos de indexação e recupe-
ração de informação auxiliadas por computador; estudos bibliométricos sobre coleções de
documentos corporativos; estudos de documentos e gêneros; estudos terminológicos, sobre
linguagens documentárias e de discurso; e estudos sobre semântica em bancos de dados.

As abordagens citadas anteriormente podem ser usadas, isoladamente ou conjunta-
mente, no processo de análise de domínio. Os produtos de cada abordagem citada são conhe-
cidos pela área da Biblioteconomia e Ciência da Informação: tesauros; gazetteers; modelos de
recuperação de informação; linguagens de indexação; classificações; metadados; padrões de
intercâmbio de dados e outros (LYKKE-NIELSEN, 2011). Para a análise de domínio, esses são
apenas subprodutos (ALBRECHTSEN, 1993). No exemplo específico do domínio corporativo,
“a análise de domínio, tal como preconizada na ciência da informação, prioritariamente se volta
ao planejamento e desenvolvimento de sistemas de recuperação de informações empresari-
ais, mas sabe-se que ela se encontra dentre os interesses de outros campos profissionais e de
pesquisa” (ALVARENGA; DIAS, 2012). Ou seja, o produto da análise de domínio é um modelo
de alto nível que favorece o projeto de sistemas de informação e serviços de informação, além
de outros produtos de interesse em outros campos.

O produto principal da análise de domínio, um modelo de alto nível que também pode
ser denominado como ‘análise de domínio’ ou ‘uma análise de domínio’, possui valor limitado
pela representatividade dos exemplares usados para os estudos; profundidade pela qual o do-
mínio foi observado; expressividade das abordagens usadas para empreender o processo de
análise; e pela utilidade dos subprodutos colocados à disposição dos profissionais da informa-
ção que trabalham dentro do domínio. Portanto, a análise de domínio não produz um produto
final, mas um modelo que deve ser aperfeiçoado na medida em que o domínio é descoberto,
e que deve ser atualizado na medida em que o domínio se desenvolve.
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3.1.1 Fontes para o processo de análise de domínio

Diversas fontes constituem matéria-prima potencial para o processo de análise de do-
mínio, as quais incluem literatura técnica-científica do domínio, exemplares documentais, en-
trevistas com profissionais do domínio, dentre outras. A escolha de uma ou várias dessas fon-
tes refletem a disponibilidade e a representatividade das fontes. Especificamente no contexto
do domínio corporativo, são encontrados baixa cobertura da literatura, baixa disposição para
participar de estudos que envolvam informação corporativa, alto sigilo profissional e grande
variedade de produtos de informação que dificulta seu uso em análise de domínio. Os docu-
mentos e os repositórios corporativos de várias empresas parecem ser o ponto de partida mais
apropriado para empreender a análise de domínio, embora ainda sejam difíceis de obter.

São vários os desafios de gerenciar repositórios de informação e recuperar documen-
tos a partir desses repositórios. Um desses desafios refere-se a descrição dos documentos
para subsidiar a construção de ferramentas de busca que suportem a pesquisa, a navegação,
a recuperação e até mesmo a ordenação adequada de resultados (BROUGHTON, 2006). Tal
descrição certamente depende de uma análise rigorosa do conteúdo do documento que faci-
lite sua representação, retratando o significado, os atributos e relacionamento do documento
com outros objetos (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008). Deve-se descrever também aquilo que não
está explicitamente presente no texto, como é o caso de conceitos e as relações mais diver-
sas de espaço, de tempo ou de papeis (ALVARENGA; DIAS, 2012). Esse significado deve ser
anotado utilizando-se de símbolos não necessariamente encontrados no texto. Esses símbo-
los permitem a representação da informação através de uma notação própria a qual pode ser
chamada de metalinguagem (GARDIN, 1973), linguagem documentária (TÁLAMO, 2001) ou
simplesmente linguagem de indexação (FUJITA, 2004).

As linguagens de indexação representam a informação por alguma estrutura que re-
flete os objetivos do sistema de organização de conhecimento no qual é aplicada. Hjørland
(2012) apresenta uma taxonomia de sistemas de organização de conhecimento com diferen-
tes estruturas, como listas de termos (glossários, dicionários, gazetteers), classificações e
categorias (cabeçalhos de assunto, taxonomias, esquemas de classificação), e esquemas de
categorização (listas de relacionamento, tesauros, redes semânticas e ontologias).

Há alguma compatibilidade entre as diferentes estruturas e portanto a transformação
de uma estrutura em outra é natural. Porém, não é nada trivial traduzir o significado de uma
estrutura para outra, uma vez que cada sistema controlado é construído com o propósito de
representar um domínio a partir das necessidades particulares de seus usuários. Buscas fe-
deradas ou integradas tornam-se então pouco eficientes, quando não se mostram impossíveis
(HALEVY et al., 2005; HJØRLAND, 2012). Ao tentar localizar e compreender informação de
múltiplos repositórios em organizações, por exemplo, Halevy et al. (2005) afirmam que frequen-
temente encontram-se situações em que a informação necessária parece não ser capturada
em qualquer repositório, ou é necessário um esforço significativo para compreender relações
semânticas entre os repositórios e só então integrá-los.

Apesar da existência de métodos para agregar significado a dados e garantir a ponte
semântica entre diferentes modelos de um mesmo domínio, a manutenção dos modelos e da
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compatibilidade semântica no tempo mostra-se ainda mais desafiadora (HALEVY et al., 2005).
Essa incompatibilidade semântica entre sistemas de informação não parece nada simples de
resolver, uma vez que há incompatibilidade até mesmo entre os modelos de indexação e as
ideias, ou modelos mentais, que os usuários têm da informação. Quando os modelos dos
usuários e dos indexadores não coincidem sua utilidade fica comprometida e leva o usuário
inevitavelmente ao sentimento de frustração e ao abandono do sistema de informação (HJØR-
LAND; ALBRECHTSEN, 1995; SOLOMON, 2002).

Para a área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, a função da organização de
informação inclui processos que partem da produção, seleção e coleção de objetos informacio-
nais, passam pelo trabalho de representação, atribuição de entidades a classes de um sistema
de classificação, recuperação e acesso; e chegam ao uso e implicações do uso da informação
pela sociedade (SOLOMON, 2002). Porém, o escopo desta pesquisa está restrito aos proces-
sos de representação e classificação visando a recuperação de informação. Mesmo assim,
há muitos outros processos importantes que vão além da recuperação de objetos relevantes.
Isso reflete uma mudança de paradigma que trata do conjunto de objetos mais pertinente, ao
invés de mais relevante, para suportar análises e tomada de decisão por pessoas no contexto
de seu trabalho (SOLOMON, 2002). Esse requisito é especialmente sério quando visto dentro
dos sistemas de recuperação de informação corporativa, dado seu caráter mais pragmático.

O primeiro processo de interesse, de representação da informação, corresponde então
a um processo que envolve a descrição do suporte físico, no qual se encontra a provável infor-
mação, e de conteúdo, no qual se encontra materializada alguma informação e mobiliza algum
conhecimento. O produto desse processo constitui um conjunto de atributos descritivos de um
objeto informacional, podendo representar apenas o objeto informacional, apenas a informa-
ção contida no objeto, ou ambos (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008). Para Bräscher e Café (2008),
a representação do domínio, diferentemente do que ocorre com a informação, reflete uma vi-
são consensual sobre a realidade representada, dentro de um determinado contexto e sob
uma determinada perspectiva. Então, para representar o domínio é necessária uma análise
de domínio apropriada para compreender como os diversos atores sócio-técnicos produzem e
interpretam o conteúdo.

O segundo processo de interesse, de classificação da informação, não objetiva ape-
nas encontrar e preencher os atributos que constituirão os metadados de um documento ou
conteúdo, mas empreender serviços e criar produtos que suportem o trabalho de atores sócio-
técnicos na realização de tarefas, tomada de decisões e julgamentos que dependam de conhe-
cimento e informação. Esses serviços e produtos, difíceis de implementar e atualizar, devem
atender às necessidades informacionais de seus usuários não só no momento da implantação,
mas também no futuro, quando novos objetos informacionais, novos usuários, novas necessi-
dades e novos conhecimentos devem também ser mobilizados (SOLOMON, 2002).

Para atender a esses requisitos, alguns esquemas de classificação aplicados a pro-
pósitos específicos incluem características e são influenciadas por fatores locais, que perten-
cem a um domínio ou, eventualmente, parecem pertencer exclusivamente a uma comunidade
interna àquele domínio. Embora essas classificações ainda possam atender seus objetivos
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originais, as características locais poluem a classificação e podem levá-la à inutilidade pre-
cocemente. Para Hjørland (1998), pesquisas em classificação, principalmente na área de Bi-
blioteconomia e Ciência da Informação, precisam evidenciar estratégias mais gerais para a
classificação, modificando-a para contextos específicos, enquanto que outras áreas do co-
nhecimento, como a Ciência da Computação, tendem a implementar estratégias orientadas a
aplicações particulares, muitas vezes baseadas em evidências empíricas e nem sempre fun-
damentadas teoricamente.

Hjørland (1998) pressupõe que classificações não são neutras e refletem uma visão
do domínio classificado, argumentando que teorias epistemológicas como o empirismo, racio-
nalismo, historicismo e pragmatismo devem prover uma base mais segura para a classificação
dos campos do conhecimento. A primeira teoria epistemológica, o empirismo, baseia-se no co-
nhecimento a partir da observação e tenta estabelecer uma generalização através dos dados
observados. A segunda, o racionalismo, se ocupa em estabelecer a busca da razão a partir
do raciocínio, da lógica e da objetividade, generalizando e reduzindo a realidade a uma única
estrutura de conhecimento, onde são sintetizados todos os interesses, propósitos e perspecti-
vas. O historicismo, por sua vez, estabelece os processos históricos e culturais como causas
da transformação do universo, podendo ser descritos e compreendidos com o objetivo de co-
nhecer a realidade humana e determinar tendências. Finalmente, o pragmatismo compreende
que a natureza apresenta fenômenos que podem ser reduzidos aos seus aspectos mais úteis
e práticos, sendo que os demais aspectos, caso não ofereçam qualquer vantagem para os
indivíduos, são desnecessários.

Especialmente para as duas últimas correntes, o historicismo e o pragmatismo, passa
a ser essencial também reconhecer o contexto da informação, dos seus atores e do seu uso.
No processo de análise de domínio, o contexto corresponde à configuração que os atores
sócio-técnicos apresentavam no momento da produção da mensagem contida no objeto in-
formacional e apresentam no momento da recepção da mensagem. O contexto implica nos
significados que a informação assume em diferentes cenários de acesso e uso, em diferentes
momentos da história, dentro de diferentes localidades, contida em diferentes suportes físicos
e estruturas de documentos, para diferentes grupos sociais e por diferentes remetentes. Abor-
dagens para a especificação do contexto, como o domínio, o ambiente de uso ou mesmo o
contexto da necessidade informacional, têm figurado mais na agenda de pesquisa em classifi-
cação como fundamental para a organização do conhecimento, tendo em vista a necessidade
de se implementar sistemas que adaptem a informação às tarefas e aos problemas das pes-
soas (SOLOMON, 2002).

Se para a análise de domínio é fundamental garantir a especificação do contexto, a
análise de conteúdo dos documentos não é suficiente para representar o domínio. De fato,
“não se deve esquecer de que aos documentos devem-se agregar outras fontes, visando-
se alcançar outra faceta da realidade organizacional: a que corresponde às idéias implícitas,
presentes no conhecimento tácito dos membros da comunidade e que contribui para o des-
velamento dessa mesma realidade” (ALVARENGA; DIAS, 2012). Neste trabalho, essas outras
fontes são denominadas fontes de evidência do contexto, as quais são exploradas em diferen-
tes áreas do conhecimento e identificadas através de diferentes abordagens.
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A partir da próxima subseção são tratadas brevemente as i) evidências empíricas, ii)
temporais, iii) linguísticas, iv) semânticas, v) sociais e vi) espaciais para organização e classifi-
cação da informação. Elas constituem fontes de evidência de contexto para a provável informa-
ção contida em um objeto informacional e colaboram para inserir documentos a um provável
contexto, isoladamente ou em conjunto.

3.1.2 Evidências empíricas

Principalmente na área da Ciência da Computação têm sido projetadas diversas técni-
cas baseadas em inteligência artificial que podem contribuir com a análise de domínio. No en-
tanto, as técnicas computacionais parecem negligenciar a natureza social, cultural e histórica
da informação (HJØRLAND, 2002). Segundo Hjørland (2002), o papel da Ciência da Compu-
tação e da Biblioteconomia e Ciência da Informação são diferentes. Enquanto a Ciência da
Computação tenta capturar um modelo mais generalizado dos usuários de informação, a área
de Biblioteconomia e Ciência da Informação está aberta a visões alternativas e demonstra
inclusive as incertezas da informação aos usuários.

Apesar dessas diferenças, em ambas as áreas muitos estudos são baseados em fenô-
menos puramente empíricos. Segundo Tálamo (2001), a própria atividade de classificação
em Biblioteconomia e Ciência da Informação mostra-se muito empírica, com a presença de
decisões arbitrárias do indexador. Um problema dos métodos empíricos é que a observação
de que um certo padrão ocorre não nos permite uma generalização e o empirismo não pode
garantir a continuidade daquele comportamento no tempo. O porquê da similaridade também
não pode ser respondido. Uma análise de domínio menos baseada em empirismo deve levar
a resultados mais duradouros, embora seja mais difícil de implementar.

Os sistemas de recuperação de informação tradicionais normalmente adotam técni-
cas estatísticas para indexar automaticamente a informação e para ordenar resultados de
recuperação automática de informação ao usuário. Tais técnicas são baseadas em evidên-
cias empíricas tais como frequência de ocorrência de termos em documentos (frequência de
termos, ou TF) e na coleção de documentos (frequência inversa de documento, ou IDF), ou co-
ocorrência de termos em documentos e na coleção (SALTON; BUCKLEY, 1988). No entanto,
técnicas estatísticas como TF-IDF (frequência de termo-frequência inversa de documento, do
inglês Term Frequency-Inverse Document Frequency ) apresentam limitações ao tratar de do-
cumentos com dimensões, conteúdos e contextos muito diferentes, o conjunto mais comum
em empresas (HU; BANDHAKAVI; ZHAI, 2003; WU et al., 2008).

Por outro lado, métodos estatísticos continuam a ser úteis e adotados em conjunto com
outros métodos mais sofisticados, dada a variedade de fontes de evidências presentes em
documentos corporativos (LIU et al., 2011). O principal problema reside em identificar quais
fontes de evidências empíricas são mais úteis em cada fração da coleção de documentos,
reconhecendo que adotar técnicas estatísticas, genéricas para toda a coleção, pode não ser
viável ao longo de todo o ciclo de vida do sistema de recuperação de informação, para todos
os usuários de informação, e em qualquer contexto e necessidade de busca.
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3.1.3 Evidências temporais

O tempo também representa uma variável importante na análise de domínio. Docu-
mentos e informação são veículos de um discurso que encerra seus interlocutores em um
determinado intervalo de tempo, momento no qual muitas vezes o indexador e o classificador
não se encontram. Esse problema está ainda mais presente quando o foco está em documen-
tos com menor formalização, resultado do diálogo instantâneo e sem compromisso de atores
sociais, mas com grande potencial de servir como mapa de conhecimento tácito e social de
uma corporação (SOUTHON; TODD; SENEQUE, 2002). Tálamo (2001, p. 150) nos faz recor-
dar que “no âmbito do simbólico, a organização da informação procede através de hipóteses
e não de verdades. [...] Nesse sentido, o modelo é que goza de universalidade; os objetos
empíricos devem ser avaliados na provisoriedade que lhes é própria”.

De fato, mesmo supondo uma corporação em que a informação esteja estática e ne-
nhum acréscimo ocorra, é preciso lembrar que o pressuposto de sistema fechado, em que
muitos sistemas de recuperação de informação se baseiam, não é válido para usuários de
informação. Mesmo que a corporação não produza mais informação ou altere seu conteúdo,
o conhecimento científico continua a se desenvolver e implica em mudanças de significado e
de conceitos para os usuários da informação (HJØRLAND, 2002, p. 426). Assim, mesmo um
conteúdo estático apresenta mudanças de significado com o passar do tempo. Apesar disso,
muitos sistemas classificatórios valorizam ou necessitam de estabilidade, resistindo às atua-
lizações e apresentando incompatibilidade de diálogo entre antigos classificadores e atuais
usuários de informação (SOLOMON, 2002, p. 25).

Para Hjørland (2002, p. 436, tradução nossa), “uma perspectiva histórica e métodos
históricos normalmente proveem uma perspectiva mais aprofundada, coerente e ecológica”,
o que requer a avaliação da informação pela compreensão das mudanças pelas quais pas-
sam organizações, pessoas, sistemas, documentos, conhecimento e informação, ao invés de
se tentar compreender a informação apenas no seu tempo de produção ou de classificação.
Tecnologicamente, trata-se de algo muito distante das datas de criação e publicação de docu-
mentos, pois o foco se expande para a temporalidade do conteúdo e do significado, além da
temporalidade do próprio documento.

De fato, parcela importante das fontes de evidência temporal encontra-se presente no
conteúdo do documento, em formas padronizadas e não padronizadas. Formatos tais como
25 de dezembro de 2013 ou 25/12/2013 são comuns, mas compartilham espaço com forma-
tos mais apropriados para os diferentes atores sociais (autores e leitores) que se comunicam
através desses documentos. É o caso de formas ambíguas como Natal de 2013, uma data
precisa no calendário ou um período entre novembro e dezembro para equipes de marketing e
vendas; períodos bem definidos como verão de 2013 e abreviados em relatórios como 4T2013
(para 4o trimestre de 2013); períodos imprecisos e altamente dependentes da localização geo-
gráfica como estação chuvosa de 2013; ou mesmo definidos através de um nome de evento
com significado local (confraternização de fim de ano ou lançamento do projeto X) ou
global (atentado de 11 de setembro, nos EUA em 2001, crise do apagão, no Brasil inici-
ada em 01/07/2001, e acidente nuclear de Fukushima, no Japão iniciado em 11/03/2011)
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(RULA et al., 2012).

Adicionalmente, há uma fração de evidências temporais que estão associadas à con-
temporaneidade implícita de dois eventos, indivíduos ou mesmo documentos. O reconheci-
mento de dois atores sociotécnicos como contemporâneos pode depender da identificação de
formas mais estruturadas de datas em documentos ou da análise de conteúdo dos documen-
tos, onde expressões temporais tais como antes, em, após ou entre precisam ser processadas.
Essa última condição depende de evidências linguísticas, as quais serão tratadas na próxima
seção.

3.1.4 Evidências linguísticas

Também encontram-se na literatura trabalhos que tentam atribuir significados a ter-
mos e documentos através do reconhecimento da linguagem natural presente no documento.
Por esta abordagem, significados e contexto poderiam ser reconhecidos através da leitura,
intelectual ou automatizada, do próprio texto, reconhecendo elementos léxicos, ortográficos,
gramaticais, semânticos e contextuais (LADEIRA, 2010).

De fato, o texto é constituído de elementos que favorecem esse reconhecimento, o qual
pode ser implementado em seus vários níveis de complexidade. Tais elementos são constituí-
dos pelo a) léxico; b) a estrutura sintagmática, composta por relações sintáticas e gramaticais;
e c) a estrutura paradigmática, composta por relações lógicas prévias, ditada por convenções
ou usos externos ao documento e muitas vezes denominada apenas como semântica (GAR-
DIN, 1973, p. 147).

O reconhecimento de estruturas sintagmáticas e paradigmáticas para identificar grupos
de documentos similares tem sido parcialmente alcançado por métodos empíricos baseando-
se no simples reconhecimento de padrões, ao invés de explorar o significado que se constrói
ou se destrói pelo jogo dos autores com o léxico. O que parece mais lógico seria o contrário,
tentar reconhecer o significado só após reconhecer os gêneros textuais, as estruturas dos do-
cumentos e a terminologia usados por uma certa comunidade, condição bem semelhante a
do conhecimento prévio, necessário para qualquer leitor, classificador ou indexador de infor-
mação. Essa visão parte da premissa de que “todo documento pertence a algum assunto e
cada assunto tem sua própria linguagem especializada” (LADEIRA, 2010, p. 48), que é inde-
pendente do idioma e portanto ultrapassa a informação provida pela sintaxe (JOYCE, 2011).

Exatamente por essa necessidade de conhecimento prévio (ou informação prévia),
Hjørland (2002, p. 437, tradução nossa) aponta a necessidade de que abordagens de estudo
de gêneros textuais sejam baseadas em teorias mais gerais de documentos e nos lembra
que “diferentes disciplinas e comunidades de discurso desenvolvem tipos especiais de do-
cumentos como adaptações para suas necessidades específicas”. Reconhecer esses tipos,
caracterizá-los e evidenciar a linguagem pela qual cada comunidade se manifesta deve supor-
tar a construção de métodos empíricos e linguísticos mais eficazes.

Exclusivamente do ponto de vista da linguística computacional, a partir da década de
1980, as principais teorias adotadas são a teoria linguística, teoria semântica e psicolinguís-
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tica, sendo as duas primeiras as mais comuns na literatura. Embora tenha havido um esforço
de pesquisa continuamente voltado para a sintaxe e seu uso na atribuição de sentido às pa-
lavras (NAVIGLI, 2009), houve um aumento de investimento na teoria semântica ao longo do
tempo quando se passou a integrar teoria linguística e teoria semântica, continuando como
principal questão “como a sintaxe e a semântica podem ser combinadas” (LADEIRA, 2010, p.
50). Evidências de contribuições de várias áreas podem ser encontradas, como da Biblioteco-
nomia, Ciência da Informação, Ciência da Computação e Linguística, migrando gradualmente
de esforços isolados e disciplinares para aqueles mais interdisciplinares e conjuntos. Porém,
historicamente, a linguística tem estado cada vez menos presente em estudos na área de re-
cuperação de informação se comparada à área de Biblioteconomia e Ciência da Informação,
à Ciência da Computação (no campo de inteligência artificial, principalmente) e à Psicologia
Cognitiva (GARDIN, 1973; LADEIRA, 2010). O próprio conceito de semântica nos estudos em
informação parece estar divorciado da linguística. As evidências supostamente semânticas
são tratadas na próxima seção.

3.1.5 Evidências semânticas

Para além das estruturas sintagmáticas tratadas na seção anterior, estruturas para-
digmáticas como fonte de evidência semântica para análise de domínio, classificação e re-
cuperação de informação são mais exploradas na Ciência da Computação e na Ciência da
Informação (LADEIRA, 2010). Isso explica-se por estruturas paradigmáticas serem compostas
por relações lógicas não presentes no texto, ditada por convenções sociais ou profissionais
(GARDIN, 1973, p. 147), o que exige maior conhecimento sobre usuários de informação, gê-
neros de documentos, fundamentos históricos e conceituais das disciplinas por trás do texto,
ou, em outras palavras, sobre a organização do conhecimento.

Em coleções relativamente homogêneas, a Ciência da Computação identifica essas
estruturas principalmente através de técnicas estatísticas sobre evidências empíricas. Com
o desenvolvimento da Web social, as estruturas sociais também passaram a ser exploradas,
baseando-se na presença de autores, leitores, recomendações e outras ações comuns do
ambiente virtual. Também é comum a adoção de estruturas semânticas previamente organi-
zadas, como tesauros (SALTON; BUCKLEY, 1988), ontologias (ALBANI; DIETZ; ZAHA, 2006;
SOSNOVSKY; DICHEVA, 2010; FERNANDEZ et al., 2011) ou mesmo sistemas de informação
estruturados. Em todos os casos, essas estruturas semânticas tentam servir como fonte de
reconhecimento e desambiguação de significado (HU; SVENSSON, 2010), ou para extração
(DOLBY et al., 2009) ou compatibilização de vocabulário corporativo (OMELAYENKO, 2002).

No entanto, ao arquivar, reunir ou mesclar documentos em bancos de dados (semân-
ticos ou não), significados implícitos do contexto anterior são perdidos. É preciso que esses
bancos de dados sejam elaborados de modo a enfrentar essa perda de significado ou reduzir
a perda ao máximo possível (HJØRLAND, 2002). Trabalhos que tentam manter esse contexto
compartilham uma visão de semântica incompleta e bastante restrita. O que muitos deles pro-
põem gira em torno de vocabulários controlados e esquemas virtuais de compatibilização de
vocabulários. Embora úteis, essas estratégias ainda se encontram muito distantes de capturar
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significados para diferentes grupos de usuários e em diferentes contextos.

No contexto das tecnologias Web, para escala mundial ou mesmo na menor escala
das intranets corporativas, os principais trabalhos têm apostado em esquemas que incorpo-
ram metadados e ontologias, usando XML como estrutura de dados (SOLOMON, 2002). No
entanto, essas estratégias dependem da disponibilidade e riqueza dos metadados usados e de
um controle de vocabulário muito maior do que tem ocorrido (LA BARRE, 2010; BUKOWSKA
et al., 2012).

3.1.6 Evidências sociais

Outra faceta do discurso materializado em documentos é sua construção social, seja
ela direta ou indireta. Além da presença explícita de autores do texto e outros autores cita-
dos, há presença também de leitores, os quais, em conjunto com os primeiros, constituem
uma comunidade onde símbolos, significados, gêneros textuais e estruturas documentais são
construídos em conformidade com a teoria construtivista social de semântica (TÁLAMO, 2001;
HJØRLAND, 2002).

Algumas fontes de evidência social são usadas direta ou indiretamente em técnicas
que organizam documentos em redes de autoria, coautoria, citação ou cocitação, presentes
principalmente em estudos bibliométricos (VANTI, 2002) e webométricos (PAGE et al., 1999).
A referência direta a indivíduos ou coletivos (equipes, departamentos, projetos em que esses
participam) suporta também a recuperação de entidades sociais, ao invés de documentos,
tarefa útil para alguns sistemas de recuperação de informação (GUY et al., 2012). A partir
do reconhecimento das entidades sociais mais relevantes para a necessidade do usuário de
informação outras entidades podem ser recuperadas, documentos inclusive.

Muito do discurso presente nos documentos é parte da explicitação do conhecimento
de um domínio ou de uma organização. Porém, também importam o conhecimento tácito,
as comunicações informais e as fases embrionárias dos documentos formais e finais, onde
técnicas informétricas associadas a evidências sociais e de outros tipos assumem maior im-
portância (VANTI, 2002; ALVARENGA; DIAS, 2012). Por exemplo, cientistas, funcionários e
governantes não têm usado serviços de informação formais para realizar algumas tarefas e
parecem preferir fontes de informação físicas ou informais, mesmo sabendo que a informa-
ção formal existe e que algum prejuízo pode ocorrer caso não a adotem (ALWIS; HIGGINS,
2001; NUNES et al., 2006; CHOO et al., 2008; O’FARRILL, 2010; MARCELLA; ILLINGWORTH,
2012). O porquê dessa predileção não é claro, mas essa administração integrada da infor-
mação formal e informal é importante para a gestão do conhecimento organizacional e da
informação corporativa.

Adicionalmente, é preciso saber o porquê de parte do discurso social informal não ocor-
rer diretamente sobre tecnologias de informação, tornando esse tipo de comunicação parte
preliminar da explicitação do conhecimento. Essa condição pode ocorrer por maior facilidade
da comunicação social face a face; ou ainda pode indicar uma fraqueza das tecnologias de
informação para permitir a comunicação informal, a construção colaborativa de documentos
e a recuperação eficaz de rascunhos. No entanto, pode ser útil para os atores sociais investir
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algum esforço no desenvolvimento metodológico e tecnológico para o tratamento do conheci-
mento organizacional como um todo, inclusive evidências de conhecimento tácito, potencial-
mente representadas por meio de informação em contexto e espalhada em vários locais da
empresa. Isso pode ajudar a reduzir o desperdício de propriedade intelectual já registrada, po-
rém classificada e indexada inadequadamente, e pode melhorar a organização da informação
em geral (CHOU, 2005).

As evidências sociais podem ser especialmente beneficiadas pelas fontes de evidên-
cias temporais, tratadas anteriormente na seção 3.1.3 e espaciais, apresentadas na próxima
seção, uma vez que indivíduos estão acondicionados em janelas de tempo bem definidas e,
apesar de contar com certa mobilidade, também podem ser georreferenciados. Assim como
as formas coletivas de se referir aos indivíduos, restrições temporais e espaciais constituem
boas formas de evidenciar redes sociais que sejam contemporâneas e conterrâneas.

3.1.7 Evidências espaciais

As mensagens contidas nos objetos informacionais muitas vezes incluem uma faceta
espacial, uma vez que autores, equipamentos, unidades organizacionais, negócios e usuários
informacionais atuam e ocorrem em espaços geográficos. Então, é preciso georreferenciar
documentos, conteúdo e consultas de usuários utilizando-se de meios que favoreçam a iden-
tificação do contexto do documento ou da coleção onde o documento se encontra. Isso ocorre
principalmente pelo aproveitamento de indicadores de localidade (LEVELING; HARTRUMPF,
2008), tais como nomes de lugar, nomes de empresas, códigos de endereçamento postal ou
endereços (AMITAY et al., 2004; BORGES et al., 2007), sejam esses indicadores explícitos ou
implícitos (LI et al., 2006).

No entanto, muitos dos trabalhos que se utilizam de evidências espaço-temporais o
fazem sem contar com o relacionamento semântico entre esses atributos e os outros tipos de
evidências citados anteriormente. Com isso, resultados de avaliações apontam que o desem-
penho das evidências espaço-temporais é igual ou menor que aquele dos modelos clássicos
de recuperação baseados em empirismo e estatística (CARDOSO; SANTOS, 2008). O porquê
dessa situação é uma questão de pesquisa em aberto, mas sistemas de recuperação de in-
formação espaço-temporais não devem travar uma disputa com os métodos clássicos, mas
adicionar potencial informação espacial e temporal às tentativas clássicas de inferência.

Para Jones et al. (2008), o uso de linguagem natural e a ambiguidade de nomes de
lugares, a necessidade de interpretação de relações espaciais e a necessidade de construção
de forma específica de ordenação de relevância espacial são algumas das principais dificul-
dades em se recuperar esse tipo de informação. Para reduzir essas dificuldades, o sistema
de recuperação de informação deve implementar formas de associar informação espacial a
documentos e criar conjuntos de referências, como os gazetteers, que permitam a inferência
espacial (HASSAN; JONES; DIAZ, 2009; LI; TORRES, 2009).

Trabalhos têm usado repositórios que contenham dados semiestruturados ou estrutu-
rados, como gazetteers ou a Wikipedia (BUSCALDI; ROSSO, 2007), ou reconhecem entida-
des geográficas em um conjunto restrito de documentos, como notícias de jornais, onde há
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vocabulário e estrutura gramatical controlados (HASSAN; JONES; DIAZ, 2009). Um problema
identificado em tais iniciativas é que não se mostram extensíveis a um conjunto de documentos
onde existam diversos idiomas, gêneros de documentos ou alta imprecisão geográfica.

Adicionalmente, como os gazetteers são de difícil construção, também são comuns os
trabalhos que tentam sua construção através da própria Web ou repositórios de notícias (GOU-
VÊA, 2009). Por outro lado, a Wikipedia começou a se mostrar como um repositório valioso
para a identificação de entidades geográficas, pela existência de versões em diversos idiomas
e pela atualização frequente da sua coleção. Trabalhos como de Santos et al. (2008), Overell
e Rüger (2008), Overell (2009) e Alencar, Davis Júnior e Gonçalves (2010) são recentes e
têm chegado a resultados eficazes ao substituir integralmente os gazetteers pela Wikipedia
ou como formas de avaliação ou de enriquecimento dos gazetteers por meio do conteúdo da
Wikipedia. Porém, baseiam-se muito em metodologias que adotam um repositório homogê-
neo e previamente classificado de documentos, como páginas Web de um único idioma ou
notícias de jornais (GOUVÊA, 2009; HASSAN; JONES; DIAZ, 2009), algo incompatível com o
ambiente corporativo. Por fim, o emprego de ontologias (CHAVES, 2009), também chamadas
de geo-ontologias, tem se mostrado menos comum para o geoparsing e a geocodificação nos
fóruns de avaliação, talvez pela complexidade no reuso e na manutenção das mesmas pe-
las comunidades de usuários. Outra fonte de evidência igualmente incomum para identificar o
contexto geográfico baseia-se no local onde o documento encontra-se como forma de inferir o
contexto espacial (AMITAY et al., 2004), quando endereços Internet Protocol (IP) de computa-
dores ou mesmo endereços físicos de documentos são adotados. No entanto, essas técnicas
normalmente levam a resultados imprecisos e incorretos.

3.2 Análise facetada e classificação facetada

No contexto do presente trabalho, o fundamento metodológico para a análise de do-
mínio baseia-se na teoria da análise facetada, a qual constitui sistema de organização de
conhecimento baseado em categorização de assuntos, mapeados em notação, pela qual do-
cumentos são indexados (CAMPOS, 2004). Embora termos e relações entre assuntos não
sejam componentes do sistema de classificação facetado, ele provê suporte para o desen-
volvimento também de outros sistemas de organização como aqueles baseados em termos,
como gazetteers e glossários, e em esquemas de categorização, como ontologias e tesauros
(CAMPOS, 2004). Como técnica, a análise facetada se mostra apropriada para um processo
exploratório de análise de domínio, do qual o produto esperado é um conjunto formal de ca-
racterísticas comuns da informação corporativa.

Shiyali Ramamrita Ranganathan desenvolveu a teoria motivado pela dificuldade de
representar assuntos compostos através dos sistemas de classificação enumerativos. Essa foi
a mesma motivação do Classification Research Group (CRG), criado em 1952 no Reino Unido,
ao dedicar-se ao estudo dos sistemas de classificação bibliográficos e ao adaptar a teoria de
Ranganathan para torná-la menos restritiva à classificação de qualquer sistema bibliográfico
(GARFIELD, 1984; BROUGHTON, 2006).

Feita a análise de um domínio, a partir de uma amostra representativa de seus docu-
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mentos, tornam-se conhecidas suas características mais comuns e podem ser empreendidas
tentativas de sintetizar tais características para melhor descrever e categorizar assuntos e do-
cumentos desse mesmo domínio. Pela técnica da análise de facetas, cada assunto do domínio
pode ser reconhecido por variadas características e representado em diferentes perspectivas
ou facetas (LIMA, 2004a, p. 58). A representação facetada dos assuntos é que permite a des-
crição ou indexação de documentos e sua futura recuperação a partir das várias perspectivas
que os usuários têm dos assuntos daquele domínio.

Como facetas são originadas da aplicação de um princípio básico de divisão, autores
como Hjørland (1998), Broughton (2006) e La Barre (2010) associam a teoria facetada ao ra-
cionalismo e a lógica como teorias epistemológicas de base. Porém, a maioria dos sistemas
de classificação, principalmente aqueles baseados em facetas, também está fortemente em-
basada no pragmatismo, sendo orientada aos propósitos de cada classificação (HJØRLAND,
2002; CAMPOS, 2004; BROUGHTON, 2006).

Uma faceta corresponde então a uma classe de conceitos com igual relacionamento e
pelo menos uma característica comum, aquela que foi usada para a divisão. Dentro de uma
faceta, subconjuntos de conceitos podem ser agrupados, pela aplicação de novos princípios
de divisão, constituindo subfacetas, que são novas classes de conceitos que possuem uma
ou mais características comuns (LIMA, 2004a, p. 58). Essas subdivisões sucessivas, de um
assunto mais geral para um assunto mais específico, formam uma estrutura hierárquica de
assunto conhecida como cadeia. As classes formadas a partir de uma única característica de
divisão, por sua vez, são conhecidas como renques (LIMA, 2004a, p. 62).

As facetas mais gerais do domínio são também conhecidas como categorias funda-
mentais, ou apenas categorias (SPITERI, 1998). Para Ranganathan, as seguintes cinco face-
tas poderiam servir como categorias fundamentais para qualquer domínio. São elas: Perso-
nality (personalidade), Matter (matéria), Energy (energia), Space (espaço) e Time (tempo),
normalmente conhecidas pela sigla PMEST (GARFIELD, 1984). Essas categorias fundamen-
tais poderiam ser então subdivididas em subfacetas ou mesmo expandidas para novas facetas
em função da necessidade do classificador (GOPINATH, 1992). Este é o caso do Classifi-
cation Research Group (CRG) que preconiza treze categorias em seus trabalhos, a saber:
Thing (coisa), Kind (tipo), Part (parte), Property (propriedade), Material (material), Process
(processo), Operation (operação), Agent (agente), Patient (paciente), Product (produto), By-
product (subproduto), Space (espaço) e Time (tempo) (BROUGHTON, 2006). No entanto, ne-
nhuma dessas categorias é obrigatória e as categorias fundamentais de uma classificação
facetada devem ser reconhecidas pelo classificador em conformidade com o domínio a classi-
ficar, seus propósitos e sua utilidade (SPITERI, 1998).

Nenhuma das categorias citadas anteriormente é característica exclusiva da informa-
ção corporativa. Entretanto, elas são potenciais candidatas por pertencerem às entidades cor-
porativas e não-corporativas presentes nos documentos produzidos pelas empresas. É um re-
quisito essencial que as categorias sejam boas candidatas a atributos permanentes; ou seja,
que organizem e relacionem as diversas entidades presentes na comunicação empresarial ao
longo do tempo e do espaço (LA BARRE, 2010). Com isso, tais candidatas potencialmente
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constituiriam um modelo de longo prazo para a organização da informação corporativa, re-
querendo poucas revisões e favorecendo o desenvolvimento de sistemas de recuperação de
informação corporativa, suficientemente flexíveis, para integrar toda e qualquer unidade orga-
nizacional da empresa (VAKKARI; JÄRVELIN, 2005). Dessa forma, as categorias e facetas,
descobertas a partir da análise facetada, seriam mapeadas em facetas de uma classificação
facetada para representar a informação corporativa.

Dentro das categorias – sejam elas categorias fundamentais, facetas ou subfacetas,
formando cadeias ou renques – estão os conceitos (no plano das ideias). Os conceitos são
unidades de pensamento que podem ser descritas por meio de termos próprios do domínio
classificado, sendo os termos representações verbais usando uma ou mais palavras da lin-
guagem natural (no plano verbal) (LIMA, 2004a, p. 62). Embora sejam os termos os presentes
nos documentos do domínio, a indexação de documentos dá-se normalmente através de uma
notação que descreve seu assunto (no plano notacional), o que simplifica tanto a organização
da informação quanto a futura atualização das classes e busca e recuperação da informação
(SPITERI, 1998).

O assunto a ser representado pela notação é constituído por zero, uma ou mais ideias.
Quando não há ideia isolada, ou isolado, como componente de um assunto, este é chamado
de assunto básico. Um assunto composto é então constituído de seu respectivo componente,
com um ou mais isolados, e um assunto básico de origem. O isolado, como uma ou mais
ideias, só determina realmente um assunto quando dentro de um contexto, ou seja, quando
combinado com um assunto. Situação análoga ocorre no plano verbal, onde um termo só
possui significado dentro de um contexto ou, em outras palavras, quando também combinado
com um assunto (CAMPOS, 2004). Como isolados são componentes dos vários assuntos
compostos presentes na classificação facetada, cada faceta também possui seu isolado como
componente. Porém, dentro das facetas também são encontrados grupos de isolados, como as
subdivisões das facetas/subfacetas, os quais são chamados focos e correspondem no plano
verbal aos grupos de termos associados às facetas (LIMA, 2004a, p. 61).

A teoria da análise facetada de Ranganathan (1967) constitui-se de 46 cânones, 13
postulados e 22 princípios e apresenta-se através de um texto considerado exigente para o
leitor, que requer muita atenção e releituras (SPITERI, 1998). Por outro lado, modificadas pelo
Classification Research Group (CRG) as exigências da teoria tornaram-se menos restritivas e
melhor ilustradas em classificações reais. Porém, a teoria de análise facetada do CRG “não se
encontra em fontes específicas, mas dispersa em vários trabalhos publicados pelos diferentes
membros do grupo” (LIMA, 2004a, p. 64). Essa condição motivou o trabalho de Spiteri (1998)
que pode ser sintetizado, em suas próprias palavras, como “um modelo de análise facetada
consolidado e simples de seguir” (SPITERI, 1998, Sec. 2, tradução nossa).

As principais diferenças entre os trabalhos de Ranganathan e do CRG podem ser
consultadas em fontes variadas como Lima (2004a), Lima (2004b), Spiteri (1998) e Broughton
(2006), cabendo a esta seção apresentar apenas a visão simplificada por Spiteri (1998) e
discutir os princípios assim como adotados nesta pesquisa. Na seção 3.2.1 são apresentados
os procedimentos para formação de assuntos prescritos por Ranganathan; na seção 3.2.2 são
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apresentados os princípios simplificados para formação de categorias e facetas; finalmente, na
seção 3.2.3 são ilustradas aplicações da teoria da análise facetada em trabalhos que também
objetivam melhorar o desempenho da recuperação de informação.

3.2.1 Formação de assuntos

Lima (2004a, p. 62) aponta que a noção de categoria é usada tanto na formação de
assuntos quanto na formação de categorias, sendo o processo de formação de assuntos an-
terior ao da categorização. O processo de Ranganathan para formação de assuntos dá-se
por meio de cinco métodos, i) dissecação, ii) laminação, iii) desnudação, iv) agregação e v)
sobreposição, os quais são apresentados brevemente nos próximos parágrafos.

O método da dissecação (dissecation) consiste em dividir o universo analisado em
lâminas, sendo que cada lâmina representa um assunto básico ou um isolado. Sucessivas
iterações dividem as lâminas em novas lâminas de níveis diferentes. Um exemplo possível e
não exaustivo do resultado da aplicação do método de dissecação é um renque com as áreas
profissionais mobilizadas em uma instituição, como Contabilidade, Direito, Engenharia, Gestão
de competências, Informática, Marketing e Vendas. Um segundo renque de exemplo, também
não exaustivo, é resultado da dissecação da lâmina do isolado Contabilidade, que poderia ser
Contabilidade de custos, Contabilidade financeira e Contabilidade tributária.

O segundo método, a laminação (lamination), consiste em formar assuntos compostos
a partir da combinação de assuntos básicos e isolados, a partir de duas facetas. Um exemplo
de assunto composto é Engenharia de embalagem, pela laminação do assunto básico Enge-
nharia e do isolado Embalagem. Outro exemplo de assunto composto pode ser Vendas de
dezembro, pela laminação do assunto básico Vendas e do isolado Dezembro.

O terceiro método é a desnudação (desnudation), pelo qual são identificados assuntos
com grande profundidade (intenção) a partir de assuntos mais gerais ou isolados. O resultado
é uma cadeia de assuntos em que a profundidade (intenção) aumenta e a extensão diminui a
cada iteração do método de desnudação. Uma cadeia de exemplo é formada pela hierarquia
entre os assuntos Contabilidade ∏ Contabilidade tributária ∏ Controle de registros fiscais ∏
Auditoria fiscal. O assunto Auditoria fiscal constitui um subconjunto de Controle de registros
fiscais, que constitui um subconjunto de Contabilidade tributária, que finalmente está contido
em Contabilidade.

Agregação (loose assemblage) é o quarto método. A agregação resulta em um as-
sunto complexo formado por um assunto básico ou composto e por isolados. Lima (2004a)
apresenta alguns exemplos de assuntos complexos dados por Ranganathan, como “Relação
geral entre a Ciência Política e a Economia, Análise estatística para gerentes de ferrovias, In-
fluência da Geografia na História”, e de isolados complexos, como “Influência do Budismo no
Cristianismo” e “Diferença entre vertebrados e invertebrados” (LIMA, 2004a, p. 63). Seguindo
os exemplos dos métodos anteriores, um assunto complexo possível é Contabilidade de cus-
tos da engenharia de embalagens em dezembro. Dois isolados complexos são Desempenho
da auditoria fiscal em dezembro, e Propostas da engenharia de embalagens para vendas de
dezembro.
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Finalmente, o quinto método corresponde à sobreposição (superimposition). Por meio
desse método são criados isolados compostos a partir de dois ou mais isolados que perten-
çam ao mesmo universo de isolados. Novamente o exemplo de Lima (2004a) parece útil antes
de voltarmos ao contexto corporativo. Tomando o isolado professor dividido em duas caracte-
rísticas, campo de atuação e habilidade retórica:

ele [Ranganathan] considera essas duas características como uma ideia quase
isolada, de maneira que os assuntos formados pela a [sic] reunião destas duas
características são ideias superpostas, como por exemplo, professor de quí-
mica brilhante, professor de zoologia medíocre (LIMA, 2004a, p. 63-64).

A partir dos exemplos do método anterior, é possível produzir os isolados compostos
Orçamento da engenharia de embalagens para vendas de dezembro; Orçamento do marketing
para vendas de dezembro; e Orçamento da informática para vendas de dezembro.

Pela aplicação de um ou mais métodos de formação de assuntos, é identificado e ana-
lisado um número ilimitado de conceitos, para que seja identificado e analisado um número
ilimitado de assuntos. Os assuntos devem servir de base para uma futura indexação, descre-
vendo os recursos informacionais e dando a eles um significado que é mapeado da relação
entre os assuntos para o objeto sendo classificado. No entanto, a relação entre os assuntos só
é obtida através da formação de categorias, facetas e subfacetas úteis para que esse mapea-
mento de significado ocorra – do sistema classificatório para os objetos, pelo indexador; e da
necessidade de busca para os objetos classificados, pelo usuário. Os princípios teóricos para
formação de categorias, facetas e subfacetas são tratados na próxima seção, 3.2.2.

3.2.2 Formação de categorias

Spiteri (1998) sintetizou os princípios do Classification Research Group (CRG) e os
cânones, postulados e princípios de Ranganathan em três conjuntos de princípios: i) o do
plano de ideias, com nove princípios, que dão suporte à síntese das ideias e características
do domínio para representá-lo através de facetas; do plano verbal, com dois princípios, que
estabelecem o protocolo para eleger termos significativos para representar as ideias do do-
mínio; e do plano notacional, com quatro princípios, onde termos em linguagem natural são
mapeados para uma notação pela qual ocorre a indexação. Os princípios serão apresentados
e discutidos nas próximas três subseções.

3.2.2.1 Princípios do plano das ideias

O primeiro grupo de princípios, do plano das ideias, reflete na escolha de facetas que
servem para a representação de assuntos do domínio e na escolha da ordem de citação
das facetas e também dos isolados dentro dos renques. Os nove princípios deste plano são
apresentados e explicados a seguir.

O princípio da diferenciação resulta na divisão de uma classe a partir de uma diferença
que seja comum entre os elementos dessa classe. Foi proposto por Ranganathan como um
cânone e um exemplo trivial de sua aplicação é a divisão de Seres humanos pela caracte-
rística Gênero, em Feminino e Masculino (LIMA, 2004a, p. 66-67). Outro exemplo possível,
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também trivial, é a divisão da classe de Atividade econômica (Economy) pela característica
Setor econômico (Degree of activity), em Setor primário (Primary stage), Setor secundário
(Secondary stage), Setor terciário (Tertiary stage) e Setor quaternário (Quaternary stage).

O princípio da relevância resulta em facetas significativas para usuários informacionais,
na medida em que realmente refletem o domínio e seus assuntos e os objetivos do sistema de
classificação. Foi proposto por Ranganathan como um cânone e pelo CRG como um princípio.
Um exemplo da aplicação desse princípio é a divisão das classes Meninos e Meninas pela
característica Grau escolar, dentro do escopo de uma classificação da disciplina Educação. A
divisão poderia resultar nas subclasses Ensino infantil, Ensino fundamental e Ensino médio
(LIMA, 2004a, p. 67). O exemplo da divisão de atividade econômica em setor econômico,
pertencente ao escopo do domínio corporativo e dado no princípio da diferenciação, também
atende ao princípio da relevância.

O princípio da verificação resulta em facetas a partir de características que possam
ser verificadas ou mensuradas. Foi proposto como um cânone por Ranganathan e mantido
como um princípio pelo CRG. Spiteri (1998) e Lima (2004a) divergem em seus pontos de vista
sobre um exemplo baseado na raça de cães. Pelo exemplo, Raça é uma faceta de Cão que
atende ao princípio da verificação, “uma vez que há fontes disponíveis que listam os vários
tipos de raças de cães e que são reconhecidas por criadores e veterinários” (SPITERI, 1998,
Sec. 5). Em termos modernos, exames de deoxyribonucleic acid (DNA) podem ser usados
para verificar se um cão é de uma raça ou não, mesmo que criadores e veterinários possam
listar raças de maneiras diferentes (LIMA, 2004a, p. 67). O exemplo da divisão de atividade
econômica em setor econômico pode ser verificado por garantia literária, na literatura da área
de economia, mesmo que outras formas de divisão estejam disponíveis. A divisão ilustrada é
a comumente encontrada na literatura em geografia, economia e em entradas enciclopédicas.

O princípio da permanência resulta em facetas que refletem características permanen-
tes da classe a ser dividida. Em outras palavras, “facetas usadas no sistema de classificação
devem ser mantidas enquanto não houver mudança no propósito do sistema” (SPITERI, 1998,
Sec. 3, tradução nossa). Foi proposto como um cânone por Ranganathan e foi mantido pelo
CRG. Porém, Spiteri (1998, Sec. 3, tradução nossa) defende que o exemplo de Ranganathan
“sugere que permanência não representa usar as mesmas facetas [facetas permanentes da
classe], mas usar facetas que refletem características permanentes da entidade em ques-
tão [características permanentes da entidade]”. Esta visão acabou prevalecendo em exemplos
diversos encontrados na literatura e na definição do princípio da permanência do CRG. No
entanto, a explicação dada (sobre o exemplo de raça de cão) por Spiteri (1998) e Lima (2004a)
não parecem melhores que a explicação original de Ranganathan (sobre cor de camaleão),
embora tanto o exemplo de raça de cão quanto o exemplo de cor de camaleão atendem per-
feitamente o princípio da permanência. Ambos os exemplos são explicados a seguir.

No exemplo da raça de cão, “um cão Dálmata será sempre um Dálmata, assim a faceta
raça representa uma característica permanente de Cão, apesar que se possa argumentar que
os tipos disponíveis de raça de cão possa mudar” (SPITERI, 1998, Sec. 3, tradução nossa). Ou,
“um cachorro de raça ‘Dálmata’ será sempre um dálmata” (LIMA, 2004a, p. 67). A explicação
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parece tão incompatível com a definição dada para este princípio que Spiteri (1998, Sec. 3)
tenta se desculpar: “It is perhaps this latter quality [características permanentes da entidade,
ao invés de facetas permanentes da classe] that is more important in this Canon, especially
since it is reinforced in a similar CRG principle”.

É preciso lembrar que a teoria da análise facetada está interessada em características
de ideias e assuntos e não em instâncias particulares que pertençam ao domínio e devam ser
indexadas a partir dos assuntos. Assim, se as características de uma entidade ou instância
podem mudar não é importante para o sistema de classificação. Se fosse, todos os exemplos
anteriores e a maioria daqueles encontrados na literatura não estariam em conformidade com
o princípio da permanência. Se um dálmata será sempre um dálmata não se tenta respon-
der nesta pesquisa. Porém, um menino X no 1o grau pode estudar e ingressar no 2o grau
ou, por uma mudança no sistema de ensino, ser reclassificado como no ensino médio? Um
menino X, masculino, pode trocar de sexo? Um gato Y, selvagem, pode ser domesticado?
A atividade Educação, no setor terciário, pode ser reclassificada para o setor quaternário? –
Sim, certamente, para todas as perguntas. Nada disso é permanente para as instâncias X, Y e
Educação. Por outro lado, na educação, estudantes serão sempre divididos em grau escolar?
Seres humanos serão sempre divididos em gênero? Animais serão sempre divididos em habi-
tat? Atividades econômicas serão sempre divididas em setor econômico? – Sim, acredita-se,
para todas as perguntas.

O exemplo de Ranganathan de quando não usar uma característica como faceta por
não atender o princípio de permanência é a cor de camaleão. “Ranganathan argues that the
facet ‘colour’ should not be used to divide CHAMELEONS, because these entities can change
their colour to match their environment” (SPITERI, 1998, Sec. 3). Ranganathan está correto,
cor não é uma característica diferenciadora para a classe de camaleões. A melhor defesa para
isso é o fato de que camaleões simplesmente não têm cor. Como seria possível reunir dez
exemplares de camaleão de cor amarela? Bastaria colocar dez exemplares quaisquer em uma
sala amarela, não importando sua cor no momento da coleta. Como comprovar que todos
os camelões podem ser amarelos? Basta colocar todos os exemplares do planeta na mesma
sala amarela. Uma vez lá, é possível torná-los verdes? Sim, basta tornar a sala verde. É
possível distribuir os exemplares em cores diferentes? Sim, sempre aleatoriamente colocando-
os em salas de cores diferentes. Finalmente, é possível manter em uma mesma sala de uma
só cor exemplares de camaleão de cores diferentes? Não, uma vez que eles assumirão as
cores uns dos outros, uniformemente, após reunidos. Assim, a Cor não é uma característica
diferenciadora para a classe Camaleão por não ser possível (ou útil) dividir seus exemplares
em subclasses baseadas em cor. Cor é uma característica externa ao camaleão. Para concluir,
este exemplo se parece com o de dividir Seres humanos pela característica Cor da roupa. Não
é possível porque Cor da roupa pertence à Roupa, não aos Seres humanos, os quais, apesar
de quase sempre usarem roupas, normalmente trocam suas cores em função de ocasiões,
humores e moda.

O princípio da homogeneidade resulta em facetas cujo conteúdo represente apenas
uma característica de divisão, não permitindo sobreposição (superimposition) de caracterís-
ticas que deveriam estar em diferentes facetas. O estabelecido por este princípio é atendido
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pelo cânone da concomitância de Ranganathan, mas foi proposto isoladamente como prin-
cípio pelo CRG. Um exemplo de sua aplicação pode ser derivado do exemplo do domínio
corporativo. Atividade econômica pode ser dividido por setor econômico, em Setor primário,
Setor secundário, Setor terciário e Setor quaternário. Setor quaternário pode ser subdividido
em Pesquisa, Desenvolvimento e Educação. Pesquisa poderia ser subdividida em Pesquisa
básica e Pesquisa Aplicada. Porém, por este princípio, Educação não poderia ser subdividida
em Educação à distância, Educação básica, Educação especial, Educação indígena, Educa-
ção infantil, Educação presencial, Educação profissional, Educação superior e Pós-graduação,
por exemplo. Isso porque nesse renque interno à Educação estaríam presentes características
– modalidades de ensino, tecnologias de ensino, metodologias de ensino e níveis educacionais
– que deveriam estar acomodadas em diferentes subdivisões.

O princípio da exclusividade mútua é complementar ao princípio da homogeneidade e
resulta em subclasses formadas por uma e apenas uma característica da classe de origem,
sem que a mesma característica esteja presente em mais que uma subclasse. O estabelecido
por este princípio é atendido pelos cânones da concomitância e da exclusividade de Ranga-
nathan, mas foi proposto isoladamente como princípio pelo CRG. Do exemplo do princípio
anterior, podemos dizer que Educação básica dividida pela característica nível educacional
em Educação infantil, Ensino fundamental, Ensino médio e Ensino técnico não é permitido.
Ensino médio e Ensino técnico são equivalentes quanto ao nível educacional. Para atender ao
princípio seria necessário dividir Educação básica em Educação infantil, Ensino fundamental e
Ensino médio. Finalmente seria possível subdividir Ensino médio em Ensino técnico integrado,
Ensino técnico com concomitância externa e Ensino técnico subsequente.

O princípio das categorias fundamentais define que não há categorias obrigatórias
para qualquer domínio ou assunto e que as categorias fundamentais devem ser determinadas
em função do domínio e dos objetivos do sistema de classificação (SPITERI, 1998). Foi pro-
posto apenas pelo CRG, diferindo do postulado das cinco categorias fundamentais de Ranga-
nathan. Segundo Spiteri (1998), a maioria dos sistemas de classificação facetada e tesauros
consultados usam a abordagem do CRG na escolha das categorias fundamentais, um con-
junto de treze categorias apenas sugeridas, mas que acabam muitas vezes sendo assumidas
arbitrariamente ou mecanicamente. As categorias fundamentais de Ranganathan (PMEST) e
do CRG já foram tratadas no início desta seção, 3.2.

Os dois últimos princípios deste plano “coordenam a organização dos focos dentro
de suas respectivas facetas e, consequentemente, a ordenação destes [sic] focos no renque”
(LIMA, 2004a, p. 68). O princípio de sucessão relevante resulta em uma ordem de citação
das facetas que seja relevante para o objetivo do sistema de classificação e para seus usuá-
rios. Spiteri (1998) apresenta alguns modelos de ordenação compatíveis com as propostas de
Ranganathan e do CRG, não apresentados nesta seção. Por todo o capítulo, as categorias
fundamentais de Ranganathan e do CRG são listadas na ordem original dos autores; e outras
facetas são ordenadas alfabeticamente. A exceção é o renque Educação infantil, Ensino fun-
damental e Ensino médio, ordenado cronologicamente. O princípio de sucessão consistente
resulta em facetas consistentemente ordenadas em todo o sistema de classificação, sofrendo
mudança na ordenação se e somente se houver mudança no propósito do sistema de clas-
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sificação. Como ilustração desse último princípio, não há mudança do método de ordenação
dos renques de facetas neste e nos próximos capítulos da tese, simplesmente por não haver
motivo para fazê-la, ficando como padrão a alfabética.

3.2.2.2 Princípios do plano verbal

Os próximos três princípios são específicos para o plano verbal, isto é, versam princi-
palmente sobre o reconhecimento e atribuição de significado à terminologia usada no sistema
de classificação.

O princípio do contexto resulta na atribuição de significado para um termo em função
da sua posição na estrutura do sistema de classificação, emprestando parte do contexto das
classes nas quais se encontra inserido e emprestando parte do seu próprio contexto para as
subclasses a partir da posição onde é isolado. Foi proposto por Ranganathan como cânone
do contexto, sem correspondência na teoria do CRG, mas ainda assim mantido no modelo
simplificado de Spiteri (1998). A utilidade do princípio está principalmente na resolução de
significado de homógrafos, como economia que pode ser a ciência social (se estiver dentro
de Disciplina), o conjunto de atividades desenvolvidas pelas instituições visando a produção,
distribuição e o consumo de bens e serviços (se for dividida em setores econômicos), ou o re-
sultado de uma operação eficiente sobre recursos (se estiver dentro da estrutura de resultados
de processos).

O princípio da terminologia usual resulta no reconhecimento das formas mais comuns
de se referir às entidades, às características e aos assuntos do domínio. Isso requer frequentes
revisões do sistema de classificação procurando atualizá-lo ao desenvolvimento tecnológico,
científico e terminológico que ocorre continuamente dentro daquele mesmo domínio. Uma das
principais vantagens da classificação facetada é a maior flexibilidade para atualização gra-
dual e contínua. Baseado no cânone da terminologia corrente (currency ) de Ranganathan,
não possui princípio correspondente no modelo do CRG. Um exemplo do não atendimento do
princípio seria a adoção de um termo historicamente muito antigo para Gestão de pessoas,
que evoluiu, em uma história mais recente, de Gestão de mão de obra, passando por Gestão
de recursos humanos, até Gestão de pessoas. Ou ainda Adestramento, sinônimo de Treina-
mento e de Capacitação, adotado até a década de 1940. Caso a terminologia não seja a mais
comum, certamente haverá uma incompatibilidade entre as visões do indexador e do usuário
informacional.

O cânone da reticência de Ranganathan não tornou-se um princípio no modelo do
CRG ou no modelo simplificado de Spiteri (1998), porém merece ser explicado como parte do
princípio da terminologia usual, embora esteja em conflito com este princípio, como definido
por Spiteri (1998). Pelo cânone da reticência a terminologia usada não pode refletir um viés
da visão de um grupo de classificadores ou qualquer preconceito. Spiteri (1998) defende que
o conflito desse cânone com o princípio da terminologia usual reside na possibilidade de que
a terminologia usual seja preconceituosa, sendo que adotar a politicamente correta significa-
ria reduzir a expressividade do sistema de classificação. Também apresenta um exemplo de
preconceito de gênero existente no Canadá pelo termo Fishermen e a tentativa de torná-lo
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politicamente correto pela substituição por Fishing people, mesmo sendo o primeiro termo o
mais frequente.

Apesar de ser simples resolver o problema de Fishing people na própria estrutura do
sistema de classificação, há problemas mais difíceis de resolver em um sistema de classifi-
cação e que devem ser tratados com muito cuidado. É o caso de características tais como
Cor da pele (ainda presente em muitos sistemas de informação de trabalho no Brasil, inclusive
em livros de registro de empregados) e Raça (algo em desuso para seres humanos, apesar
de ser uma característica provavelmente permanente para animais). No Brasil, estas carac-
terísticas são tão sensíveis que normalmente são preenchidas livremente por autodeclara-
ção, não podendo ser verificadas formalmente. Como não atendem o princípio da verificação,
normalmente não são boas candidatas a facetas. Há outras características que margeiam a
ilegalidade como Bom pagador, Mau pagador, Boa índole, Má índole, Honesto e Desonesto,
todas para a classe de Ser humano. No contexto de um sistema de recuperação de informa-
ção corporativa é muito importante que o cânone da reticência seja atendido, seja para evitar
constrangimentos para o próprio usuário da informação quanto para evitar tomada de decisão
sobre uma informação com viés.

3.2.2.3 Princípios do plano notacional

Finalmente, os quatro próximos princípios determinam o funcionamento da notação
do sistema de classificação, resultado da compilação dos termos do plano verbal, e principal
linguagem de trabalho do indexador e do usuário da informação.

O princípio de sinônimo, proposto por Ranganathan, assegura que um dado assunto
é representado apenas por um único número de classe da notação (SPITERI, 1998). Comple-
mentar ao anterior, o princípio de homônimo, também proposto por Ranganathan, assegura
que um número de classe da notação representa apenas um único assunto (SPITERI, 1998).

Proposto apenas pelo CRG, o princípio da ordem de fichamento determina que a no-
tação deve refletir a ordem de fichamento dos assuntos no sistema de classificação. Segundo
Spiteri (1998), este princípio é particularmente útil para permitir que o usuário da informação
possa seguir a ordem do sistema de classificação ao buscar por uma informação através da
navegação, seja em prateleiras ou em catálogos classificados. Finalmente, também proposto
apenas pelo CRG, o princípio da hospitalidade estabelece que o sistema de classificação e
principalmente a notação devem favorecer a inclusão de assuntos, facetas e isolados em qual-
quer ponto do sistema de classificação, sendo que o custo da mudança deve ser o mínimo
para a notação (SPITERI, 1998).

Apresentados os principais conceitos e princípios da teoria da análise facetada, a pró-
xima seção, 3.2.3, ilustra alguns trabalhos que têm usado facetas diretamente ou indiretamente
para melhorar o desempenho da busca, da recuperação, da ordenação e da visualização de
resultados em sistemas de recuperação de informação.
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3.2.3 Uso de facetas na busca e na recuperação de informação

A adoção da teoria da análise facetada é ampla na área da Biblioteconomia e Ci-
ência da Informação principalmente para o projeto de sistemas de classificação e tesauros
(BROUGHTON, 2006). Adicionalmente, em outras áreas do conhecimento tem havido uma
crescente adoção das técnicas de análise facetada ou da abordagem de facetas, mesmo que
os trabalhos não citem formalmente Ranganathan e o Classification Research Group.

Alguns trabalhos são ilustrados nesta seção como uma motivação tecnológica para a
adoção da teoria em implementações de sistemas de indexação automática e sistemas de re-
cuperação de informação, embora a maioria dos trabalhos externos à área da Biblioteconomia
e Ciência da Informação careçam de uma visão mais aprofundada do que seja a análise face-
tada, uma faceta e dos benefícios que a teoria pode prover para seus problemas de tratamento
da informação (LA BARRE, 2010). A figura 2 serve para associar esses conceitos, assim como
usados nesta pesquisa, a exemplos próprios do domínio corporativo.

Um exemplo para o relacionamento entre entidades, facetas e termos, pode ser ilus-
trado por meio de uma ata de reunião, um típico documento de registro em instituições. O
evento reunião teria acontecido em uma data, em um município e com participantes reconhe-
cidos por nomes completos e suas respectivas instituições de origem. Um indivíduo deno-
minado “José Silva” é uma entidade presente no documento, ilustrada na figura 2 como um
pentágono. Sua instituição de origem é a “Prefeitura Municipal de Montanhosa”, onde está no
cargo de “prefeito”. Nome, Instituição de origem, Cargo e Localidade são facetas importan-
tes para as entidades relacionadas a pessoas; e os termos “José Silva”, “Prefeitura Municipal
de Montanhosa” e “prefeito” estão associados às facetas na própria construção do texto da ata.
O termo “Montanhosa” estaria associado à Localidade por dedução a partir da sua instituição
de origem ou da localidade onde ocorreu a reunião. Facetas (em negrito) e seus respectivos
termos constituem diferentes dimensões do pentágono (a) da figura 2.

Reconhecer esse conjunto de facetas comuns a maioria dos documentos é essencial
para a organização automática da informação corporativa e para a interoperabilidade entre
diferentes repositórios. Partindo do mesmo exemplo anterior, ao ser incluída uma nova faceta
temporal Período no cargo, mesmo a data de início não tendo sido descrita na ata, sabe-se
que na data da reunião “José Silva” era o prefeito em exercício. Assim, a data de ocorrência
associada à reunião pode ser tomada como início do cargo de todas as entidades citadas no
documento, inclusive da entidade “José Silva”.

Essa associação entre localidades, datas, processos e entidades deve ser dinâmica
e depende do reconhecimento de características espaciais, temporais, descritivas e lógicas.
Nesse exemplo, a associação entre data de ocorrência da reunião e período no cargo de
“José Silva” não é definitiva e vigora até que um novo documento evidencie uma data diferente
para esta faceta, como é demonstrado na figura 2, em (b). Um documento de uma nova reunião
ocorrida em São Paulo teria produzido as mudanças refletidas na entidade da figura 2 (b),
onde uma nova possibilidade de nome ocorre, a presidência de uma associação é registrada e
o cargo de prefeito continua vigorando. A importância que esses novos termos assumem para
cada faceta depende de muitas variáveis, como tempo, espaço, atores sociais envolvidos, a
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Figura 2 – Exemplo de associação entre entidades, facetas e termos. Entidades permanentes apresentam facetas
permanentes que podem estar associadas a termos diferentes ao longo do tempo. É o caso do exemplo exposto
pela transição entre as entidades (a) e (b). Os termos diferentes são marcados por um apóstrofo.

Fonte: elaborada pelo autor

frequência e o uso dos novos e antigos termos nas mensagens que os documentos portam.

A organização facetada da informação também torna mais flexíveis o ranking e a vi-
sualização de resultados de busca. Na perspectiva de um usuário de informação, uma busca
textual por “negócios em montanhosa” poderia muito bem retornar documentos de projetos
em que “José Silva” seja citado mesmo que os termos “Montanhosa” ou “Prefeitura Muni-
cipal de Montanhosa” não estejam presentes. Adicionalmente, a própria desambiguação do
termo montanhosa, uma cidade onde a organização possui unidade ou um adjetivo que pode
pertencer a muitas entidades na coleção, é uma atividade necessária dentro do sistema de
recuperação. Esse tipo de inferência espacial seria naturalmente realizado por um classifica-
dor humano experiente. Para uma busca “negócios com prefeitura de montanhosa”, também
seria natural que projetos recentes e antigos fossem recuperados, desde que incluam os no-
mes de “José Silva” ou de antigos prefeitos de Montanhosa, mesmo que os termos “Prefeitura
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Municipal de Montanhosa”, “prefeito” ou “Montanhosa” não estejam explicitamente presentes
no conteúdo do documento. Um buscador experiente poderia expandir a expressão de busca e
incluir o nome dos vários prefeitos. Porém, uma organização de informação que inclua facetas
espaciais, temporais, descritivas e lógicas também poderia subsidiar esses tipos de inferência,
mas com a vantagem de considerar a temporalidade da informação, dos documentos e de
cada prefeito-entidade indexado. Ou seja, não bastaria o modelo ser facetado para suportar
buscas e recuperação de informação eficientes; o modelo precisa de facetas e tratamentos
que realmente ajudem a evidenciar o contexto de entidades e documentos ao longo de todo
seu ciclo de vida.

Uma motivação tecnológica refere-se à visão facetada do usuário. Uma visão do es-
forço de busca do usuário informacional é a de que, ao invés de fornecer termos de interesse,
o usuário normalmente fornece facetas de interesse. Por essa visão, caso o usuário de infor-
mação forneça um termo para espaço geográfico, como São Paulo, seu interesse ultrapassa a
existência do termo ou de uma notação para São Paulo, acrescentando à busca uma possibili-
dade de explorar a geografia do seu assunto de interesse. Na existência de um número como
1930 dado pelo usuário, se tem possivelmente uma faceta temporal pela qual a busca pode ser
contextualizada e para qual até mesmo a terminologia do sistema de classificação precisa se
adequar (HONG, 2006; BORGES et al., 2007; BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 2011). Como
exemplificado na seção anterior, se 1930 é um ano e São Paulo uma cidade ou estado, um
documento com conteúdo que inclua adestramento e mão de obra refere-se provavelmente
à capacitação dos funcionários das indústrias, o que requer um mapeamento de significado
entre dois sistemas de classificação muito diferentes.

Se explicar a intenção da busca em poucas palavras já parece difícil, mais difícil é a
mesma intenção para espaços geográficos e janelas de tempo muito diferentes do espaço e do
tempo da maioria dos documentos da coleção; e ainda mais difícil quando um componente de
software é o responsável por indexar e “interpretar” a necessidade de busca a partir de ideias
e conceitos, recuperar documentos que possuem pouco mais que palavras e apresentar os
resultados para o usuário de informação (HONG, 2006).

A dificuldade é ainda maior no contexto de um sistema de recuperação de informação
para documentos da World Wide Web (WWW), ou um sistema de recuperação de informação
de Internet. Na Internet estão documentos que versam sobre os assuntos mais diversos, em
linguagem natural, sem metadados, nos mais diversos idiomas e linguagens especializadas
(HONG, 2006). Neste caso, o sistema de classificação deve atender aos seguintes requisitos:

encontrar similaridade sem apenas encontrar padrões sem contexto; ser pre-
ciso e altamente descritivo; ser fácil de adicionar, apagar e atualizar classes
e vocabulário sem a necessidade de reclassificar; deve suportar documentos
digitais com uma informação que se expande continuamente (HONG, 2006, p.
46, tradução nossa).

Para grupos específicos de documentos na Internet, ou para comunidades específicas
de usuários, existe perspectiva de que as tecnologias de Web semântica e de dados ligados
(Linked data) farão maravilhas. Boa parte de seus trabalhos são baseados em metadados
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construídos voluntariamente por usuários, sem um compromisso adequado com o controle
terminológico para a manutenção de longo prazo dos repositórios.

Facetas, ou os atributos que são chamados de facetas, normalmente servem principal-
mente ao propósito de navegar parte desses grandes repositórios (OREN; DELBRU; DECKER,
2006). O reconhecimento de facetas facilita também a navegação nos resultados uma vez que
há um refinamento possível para cada faceta, algo não facilmente alcançável em um sistema
de recuperação de informação baseado em palavras do texto completo (SACCO, 2007; AUER;
LEHMANN; HELLMANN, 2009; GIRGENSOHN et al., 2010; MACULAN; LIMA, 2011; PON-
TES; LIMA, 2012). Porém, “sem um compromisso com vocabulários controlados, resta pouca
esperança de que as tecnologias da Web semântica alcancem seu fim” (LA BARRE, 2010, p.
269, tradução nossa), principalmente fora do escopo das coleções de documentos altamente
estruturados como é o caso de bibliotecas de teses e dissertações, de patentes e de bancos
de dados.

Hong (2006, p. 47) defende o uso de classificação facetada em sistemas de recupera-
ção de informação muito heterogêneos:

faceted classification focuses on the essential and constant characteristics/facets,
which is useful for micro-grained rapidly changing information repository. It can
be used to create deeper and more complex knowledge structures by exploring
variants of combination (HONG, 2006, p. 47).

A simplicidade dessa estrutura favorece os sistemas de recuperação de informação
em que usuários devem buscar informação sobre entidades, espaços e tempos conhecidos
(TODA et al., 2008; LIU et al., 2012), especialmente no momento da consulta (ANDRADE;
SILVA, 2006). Este é o caso principalmente do contexto dos sistemas de recuperação de infor-
mação geográficos, em que espaço e tempo, duas facetas importantes em quase todo sistema
de informação, são bem melhor estruturados e onde estão presentes alguns métodos de or-
denação espaço-temporal.

Como exemplo, Ehlen, Zajac e Rao (2009) e Toda et al. (2008) descrevem aplicações
para a ordenação baseada em múltiplas facetas, como a localização de documentos que per-
tençam à região de interesse do usuário, sendo que a relevância da faceta espacial é dada
pela menor distância do ponto onde o usuário se encontra, o que é particularmente útil em
serviços de localização e serviços móveis. A faceta temporal também é considerada em mui-
tas aplicações em que novidades sobre um certo fenômeno, ao invés de relatos históricos,
são preferíveis. É o caso de repositórios de notícias, serviços de monitoramento de catástrofe
ou de trânsito. De fato, o interesse é por um método que consiga mensurar a importância do
contexto geográfico, temporal ou temático em tempo de consulta (ANDRADE; SILVA, 2006) e
responda com eficiência ao usuário de informação (YU; CAI, 2007; GARCÍA-CUMBRERAS et
al., 2009).

Uma motivação metodológica refere-se à flexibilidade da classificação facetada. Como
a classificação facetada é flexível e, portanto, adequada para modelar domínios em contínua
expansão e mudança, mesmo os sistemas de classificação inicialmente implementados sem
um sólido embasamento teórico podem ser beneficiados (HONG, 2006; LA BARRE, 2010).
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Ou, em outras palavras, independentemente da qualidade da abordagem implementada pelos
sistemas de recuperação de informação que se encontram na literatura, a teoria da análise
facetada posta em prática no contexto desses sistemas e esses sistemas postos em avaliação
sob a lente da teoria da análise facetada constitui um passo importante para a área.

Na próxima seção são investigadas as principais pesquisas sobre avaliação de mode-
los de domínio e sobre avaliação de sistemas de recuperação de informação, do desempenho
dos processos de indexação e da recuperação de informação.

3.3 Avaliação de sistemas de recuperação de informação

Como a análise de domínio deve produzir um produto, um modelo de alto nível do
domínio em estudo, após validado ele precisa ter sua utilidade avaliada. Também há muita
diversidade de métricas de avaliação de utilidade desse tipo de instrumento, sendo que dife-
rentes métricas refletem os objetivos do modelo, exatamente como acontece com a escolha
dos métodos que são executados no processo de análise de domínio. Como o modelo resul-
tante desta tese objetiva favorecer a atividade de recuperação de informação, sua avaliação
se dá indiretamente, pela avaliação do desempenho da própria recuperação de informação.

A presença de uma coleção de referência favorece a comparação de sistemas de re-
cuperação de informação e a definição de valores que sirvam como base de comparação. O
contrário, quando experimentos são realizados em coleções privadas, a publicação de resul-
tados se baseia muitas vezes em informação protegida, não disponível publicamente e muitas
vezes sensível. Há muitas metodologias de avaliação de sistemas de recuperação de infor-
mação (VOORHEES, 2002; BUCKLEY; VOORHEES, 2004; BUCHER et al., 2005; SAKAI;
KANDO, 2008; PETERS et al., 2008), algumas delas bem aceitas na indústria e na academia.
Porém, há limitações para avaliação de sistemas corporativos pelas mesmas metodologias,
dadas suas especificidades (CRASWELL; VRIES; SOBOROFF, 2005).

Embora a trilha Enterprise da Text Retrieval Conference ofereça uma coleção de refe-
rência para sanar parte das limitações de avaliação; ao ser baseada apenas em documentos
da Web pública de uma empresa ela também se mostra insuficiente para avaliar a busca por
recursos de informação reais (BAILEY et al., 2007b). Porém, a dificuldade de melhorar o cor-
pus de avaliação está na dificuldade de expor dados sensíveis de uma empresa, seus clientes,
funcionários, fornecedores e suas estratégias de negócio. Mesmo uma empresa pública ou go-
verno conta com informação sensível, protegida por lei, não sendo necessariamente um bom
candidato a fornecedor de dados de avaliação. Por essa razão, muito do esforço de atingir
os objetivos da trilha Enterprise, que aconteceu até o ano de 2008, foi transferida para uma
nova trilha, Entity Search (ou, Busca por Entidades), que aconteceu até o ano de 2011, vislum-
brando reconhecer entidades humanas e não-humanas e em diferentes escalas, das intranets
de empresa à toda a Web (BALOG et al., 2008).

As técnicas e sistemas implementados têm sido confrontados com outros sistemas sob
o mesmo prisma de avaliação, onde são encontradas várias metodologias. No entanto, os dife-
rentes prismas e metodologias normalmente valorizam mais algumas fontes de evidências do
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que outros. É o caso da trilha GeoCLEF, do Cross-Language Evaluation Forum (CLEF), cons-
tituindo um framework através do qual sistemas que utilizem linguagens europeias podem ser
comparados sob os mesmos critérios e com a mesma massa de dados (DOMÈNECH, 2007;
CARDOSO; SOUSA; SILVA, 2008; ANASTÁCIO, 2009), visando reconhecer evidências espa-
ciais e linguísticas. Metodologia similar, porém específica para sistemas em língua portuguesa,
é denominada Avaliação de Reconhecimento de Entidades Mencionadas (HAREM) (SANTOS;
CARDOSO, 2007).

Outra estratégia de avaliação baseia-se na adoção direta dos usuários do sistema
de recuperação de informação. É o caso do Open Directory Project (ODP), onde são rea-
lizadas as mesmas atividades de avaliação e os resultados são comparados com aqueles
anotados manualmente por voluntários (AMITAY et al., 2004), e as metodologias de avaliação
que empregam os próprios usuários do sistema como forma de avaliação mais criteriosa dos
componentes de consulta e da qualidade percebida da resposta (BUCHER et al., 2005; YU;
CAI, 2007; PONTES, 2013). Em todas as metodologias de avaliação são adotadas métricas
muito próximas daquelas adotadas para sistemas convencionais, sendo que alguns trabalhos
sugerem a necessidade de estabelecer metodologias mais adequadas para alguns tipos es-
pecíficos de fontes de evidência e de coleções (DOMÈNECH, 2007; SAKAI; KANDO, 2008).

Um fórum que imponha o reconhecimento automático de diversos tipos de evidência,
como espacial, temporal, social, linguístico e temático, por exemplo, não está disponível atual-
mente. Sua ausência, apesar de dificultar a tarefa de avaliação de sistemas de recuperação de
informação, não representa o maior desafio de avaliação. O maior desafio continua a ser definir
critérios formais de relevância, coleções de referência e métricas empíricas de desempenho
adequados para diferentes atores sociais e contextos de uso. Por essa razão, esta pesquisa
adota os resultados de Bailey et al. (2007b) e Balog et al. (2008) como base de compara-
ção, mas não pode dispensar uma avaliação complementar, com coleção privada e usuários
reais, para garantir que os resultados realmente representem soluções de recuperação para
situações mais próximas da realidade corporativa.

Os procedimentos metodológicos para avaliação desta pesquisa sobre a coleção pri-
vada deve diferir pouco daqueles adotados por Bailey et al. (2007a). A principal diferença é
a perspectiva interpretativa adotada neste estudo; a importância dada à análise de domínio
como componente formal da construção da coleção de referência e do modelo do domínio;
o estabelecimento dos contextos de uso mais úteis para os usuários de informação; e o re-
conhecimento dos gêneros textuais e das linguagens adotadas por usuários e produtores de
informação corporativa (LYKKE-NIELSEN, 2011).
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4 Análise de domínio corporativo

“Não se possui o que não se compreende”.
Johann Goethe

Este capítulo trata da caracterização do domínio corporativo e objetiva explicitar quais
características da informação corporativa são comuns a diferentes instituições. Dessa forma,
o capítulo apresenta uma proposta de generalização do domínio corporativo e ilustra algumas
características descobertas a partir da análise de domínio utilizando as técnicas de análise
de assunto e análise facetada, empreendidas em cada uma das coleções de documentos
pesquisadas. Dentro do domínio corporativo, somente através de uma análise de domínio
rigorosa pode-se tentar responder se as facetas adotadas por empresas diferentes apresentam
alguma semelhança.

Os procedimentos metodológicos da análise de domínio foram executados como se-
gue: i-a) análise de assuntos e o levantamento de termos mais significativos em cada uma das
coleções de documentos; i-b) formação de assuntos pela leitura e pela aplicação das técni-
cas de dissecação e desnudação; ii) categorização dos assuntos pela aplicação da técnica da
análise facetada em cada coleção de documentos; e iii) consolidação das categorias, facetas
e subfacetas comuns às duas coleções de documentos.

Os procedimentos de análise, formação e categorização de assuntos (i-a, i-b e ii, res-
pectivamente) foram executados em cada coleção, isoladamente, pelo autor deste trabalho.
Os dois primeiros são reportados na seção 4.1 e a categorização é reportada na seção 4.2.
Todos os assuntos devidamente categorizados estão disponíveis nos anexos A, B e C.

Por último, a análise preliminar do domínio corporativo é encerrada pelo procedimento
de consolidação das facetas comuns às coleções e de avaliação do grau de similaridade que
tais facetas supostamente apresentam no domínio. Seus resultados são apresentados e dis-
cutidos na seção 4.3.

4.1 Análise de assuntos e formação de assuntos

A análise de assuntos constitui a análise intelectual dos documentos de cada coleção
com o propósito de interpretá-los e de representar seus assuntos por meio de termos em
linguagem natural. Em seguida, sobre os assuntos resultantes foram aplicadas as técnicas de
dissecação e desnudação para formação de assuntos adicionais. O processamento da análise
e formação de assuntos foi dividido em três fases e ocorreu linearmente sobre as coleções
particular e pública, nessa ordem.

A análise de assuntos foi realizada sobre duas coleções de documentos provenientes
de duas empresas, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFETMG)
e a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Como as cole-



Capítulo 4. Análise de domínio corporativo 54

ções pertencem a empresas diferentes, sua comparação dá-se pelos assuntos corporativos
que ambas tratam. Isto é, dois assuntos, mesmo representados por termos distintos, podem
ser considerados idênticos por uma avaliação intelectual do classificador. É o caso do assunto
país, representado igualmente por Brasil ou Australia; de instituição, representado por CE-
FETMG ou CSIRO; e de serviço, representado por Curso de graduação ou por Research. Por
outro lado, um mesmo termo pode referir-se a assuntos diferentes para cada empresa. Um
exemplo é o termo site que denota um Web site ou um local de funcionamento da empresa
para a CSIRO, enquanto só representa o primeiro assunto para a empresa CEFETMG.

4.1.1 Primeira fase de processamento: documentos da coleção particular

A primeira fase de processamento da análise de assuntos ocorreu sobre a coleção
particular de documentos que pertencem à empresa CEFETMG. A coleção particular foi pro-
duzida por um gerente da empresa como um conjunto significativo e útil de documentos para o
trabalho rotineiro e para tomada de decisão. Esses documentos estavam organizados em repo-
sitórios, sendo possível encontrar réplicas de um documento em um ou mais repositórios. Os
repositórios mobilizados constituem a principal fonte de informação que gerentes e usuários
de informação têm usado na empresa entre os anos de 2012 e 2013; portanto essa coleção
é mais eficaz que uma amostra aleatória do arquivo corrente para o propósito desta pesquisa.
A tabela 1 apresenta os repositórios a que pertencem os documentos com a quantidade de
documentos e páginas oriundos de cada um.

Tabela 1 – Composição da coleção particular

Documentos (D) Páginas (P) P/D

Formulários 9 11 1,2
Atas de Informática 11 28 2,5
Páginas Web 5 5 1
Atas da Congregação 55 124 2,3
Atas do Fórum de Coordenadores 14 45 3,2
Notícias externas 210 210 1
Notícias internas 384 384 1
Projetos 4 426 106,5
Normas internas 6 107 17,8
Normas externas 1 109 109
Correspondências 606 606 1

Total 1305 2055 1,6

Fonte: Elaborada pelo autor.

Um único profissional da área, autor desta tese, leu 1305 documentos produzidos entre
os anos de 2007 e 2013 e anotou os assuntos presentes na medida em que foram identifica-
dos. Nessa etapa, os assuntos foram anotados através do termo em linguagem natural que
melhor o representava, empregando a terminologia adotada pela instituição em pelo menos
um documento da coleção. O documento onde o assunto/termo aparecia pela primeira vez
também foi anotado, mas esse dado não é disponibilizado nesta tese por violar o acordo de si-
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Figura 3 – Novos assuntos descobertos em repositórios da coleção particular

Fonte: elaborada pelo autor

gilo. O objetivo é evitar constrangimentos por provável informação, e.g.: o termo Joseph ocorre
pela primeira vez em um processo disciplinar.

Após a leitura de cada documento e a anotação dos novos assuntos descobertos, fo-
ram aplicados os métodos de dissecação e desnudação para formação de assuntos adicionais.

Através do método de dissecação se divide o universo analisado em lâminas, sendo
que cada lâmina representa um assunto básico ou um isolado. Por meio de um processo itera-
tivo, as lâminas são dividas em novas lâminas de níveis diferentes. Um exemplo de formação
de assuntos pela aplicação do método de dissecação é o renque Manhã, Noite e Tarde para
turnos de trabalho.

Através do método de desnudação são identificados assuntos com grande profundi-
dade a partir de assuntos mais gerais ou isolados. O resultado é uma cadeia de assuntos em
que a profundidade aumenta e a extensão diminui a cada iteração do método. Um exemplo
de formação de assuntos pelo método de desnudação, é a cadeia Ensino ∏ Ensino médio e
profissional técnico de nível médio ∏ Ensino técnico. Ou seja, Ensino técnico é subconjunto
de Ensino médio e profissional técnico de nível médio, que está contido em Ensino.

Os demais três métodos de formação de assuntos, laminação, agregação e sobrepo-
sição, não foram utilizados na amostra, uma vez que foi usada a linguagem natural presente
na amostra, inexistindo vocabulário controlado para controle terminológico.

A figura 3 mostra a ordem de processamento, do repositório de formulários ao reposi-
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tório de Emails, e o número de novos assuntos descobertos em cada repositório da coleção
particular. Porém, caso outra ordem de processamento fosse seguida o total de assuntos des-
cobertos continuaria o mesmo. A análise e formação de assuntos na coleção particular con-
sumiu o tempo total de 29 horas e 20 minutos e resultou em 1643 assuntos que estão listados
no anexo A.

4.1.2 Segunda fase de processamento: queries e narrativas da coleção pública

A segunda fase de processamento da análise de assuntos ocorreu sobre a coleção de
referência pública usada na trilha Enterprise da Text Retrieval Conference (TREC) até o ano de
2008. Trata-se de uma coleção de 370715 páginas Web públicas da empresa CSIRO; além de
um conjunto de 77 narrativas e 77 queries disponibilizadas por funcionários da CSIRO como as
questões mais frequentemente respondidas por funcionários da CSIRO para clientes externos
(BAILEY et al., 2007a). Apenas as narrativas e queries foram adotadas nesta segunda fase.
As narrativas correspondem a uma questão de exemplo escrita por um cliente e enviada para
funcionários da CSIRO. Para responder a questão do cliente, um funcionário deve realizar
uma ou mais buscas no sistema de recuperação de informação da empresa. Essa busca é
constituída por um exemplo de query que retorna documentos pertinentes para responder a
questão.

As narrativas e as queries apresentam termos e assuntos que podem ser vistos como
índices para 19650 documentos classificados como “altamente relevantes” para as necessi-
dades de busca de seus clientes e funcionários, o que corresponde 5,3% de toda a coleção
composta por 370715 documentos. Dessa forma, as narrativas e as queries foram usadas par-
tindo do pressuposto de que elas são suficientes como índice para os termos e assuntos mais
frequentes para clientes e especialistas de informação da empresa.

O mesmo profissional da primeira fase leu as 77 narrativas e queries em pares en-
quanto anotava os assuntos presentes. Nessa etapa, os assuntos foram anotados através do
termo em linguagem natural que melhor o representava pelo emprego da terminologia adotada
pelo cliente (no caso das narrativas), pela instituição (no caso das queries) ou por ambos.

Após a leitura de cada par narrativa-query e a anotação dos novos assuntos desco-
bertos, foram aplicadas as técnicas de dissecação e desnudação para formação de assuntos
adicionais.

Tendo em vista que as narrativas e queries, as quais compõem a amostra da segunda
fase, apresentam um escopo mais limitado, nenhum assunto foi produzido por dissecação.
Através do método de desnudação, pelo qual se produz cadeias de assuntos em que a profun-
didade aumenta e a extensão diminui a cada iteração do método, houve formação de assuntos.
Um exemplo de formação de assuntos pelo método de desnudação nessa fase é a cadeia Aus-
tralia ∏ New South Wales ∏ Sydney para a hierarquia espacial da cidade de Sydney. Ou seja,
Sydney está contida em New South Wales, que está contida em Australia.

Os demais três métodos de formação de assuntos, laminação, agregação e sobrepo-
sição, não foram utilizados na amostra, uma vez que foi usada a linguagem natural presente
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na amostra, inexistindo vocabulário controlado para controle terminológico.

Os assuntos descobertos na primeira e segunda fases de processamento foram cate-
gorizados e as duas coleções sofreram uma primeira comparação antes que a terceira fase de
processamento acontecesse. Os procedimentos e o resultado da categorização encontra-se
na seção 4.2; os procedimentos e o resultado da comparação entre as coleções encontra-se
na seção 4.3; porém, a execução dos procedimentos e obtenção dos resultados da terceira
fase, descritos na próxima seção 4.1.3, caso realizados imediatamente após as duas primei-
ras fases, não alterariam a comparação entre coleções. A análise e formação de assuntos de
narrativas e queries da coleção pública consumiu o tempo total de 42 horas e 11 minutos e
resultou em 241 assuntos que estão listados no anexo B.

4.1.3 Terceira fase de processamento: documentos da coleção pública

Na terceira fase de processamento foi feita a análise de assuntos sobre a coleção
de referência pública usada na trilha Enterprise da Text Retrieval Conference (TREC) até o
ano de 2008. Porém, nesta fase o interesse eram os documentos da coleção e não mais as
narrativas e queries. Como a coleção é constituída por 370715 páginas Web públicas e sua
leitura demandaria mais tempo que aquele possível para a pesquisa, uma amostra de apenas
50 documentos foi analisada intelectualmente.

Para constituir a amostra, foram selecionados os 19650 documentos considerados al-
tamente relevantes para as 77 narrativas e queries processadas na segunda fase de proces-
samento. Os documentos foram ordenados pela quantidade de narrativas e queries em que
eram considerados altamente relevantes. Os 50 documentos mais frequentes em narrativas
e queries (0,254% do total de documentos altamente relevantes) foram então selecionados
para a terceira fase, sendo comuns a um mínimo de 25 narrativas e queries. Em média, os 50
documentos estão associados a 36,46 narrativas e queries com desvio padrão de 6,8756.

O mesmo profissional das duas primeiras fases leu os 50 documentos enquanto ano-
tava os assuntos presentes. Nesta fase, os assuntos foram anotados através do termo em
linguagem natural que melhor o representava pelo emprego da terminologia adotada pela ins-
tituição. Após a leitura de cada documento e a anotação dos novos assuntos descobertos,
foram aplicadas as técnicas de dissecação e desnudação para formação de assuntos adicio-
nais.

Através do método de dissecação são produzidos renques dentro de facetas. Um
exemplo de formação de assuntos pela aplicação da técnica de dissecação é o renque New
South Wales (NSW), Queensland (Qld), South Australia (SA), Tasmania (Tas), Victoria (Vic) e
Western Australia (WA) de estados australianos.

Através do método de desnudação são identificados assuntos com grande profundi-
dade a partir de assuntos mais gerais ou isolados.Um exemplo de formação de assuntos pelo
método de desnudação, é a cadeia não exaustiva Energy Technology ∏ Energy Centre ∏ Na-
tional Solar Energy Centre, de unidades organizacionais da divisão de pesquisa da CSIRO em
tecnologia energética. Ou seja, National Solar Energy Centre está contida na unidade Energy
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Centre, que está contida na diretoria de Energy Technology.

Os demais três métodos de formação de assuntos, laminação, agregação e sobrepo-
sição, não foram utilizados na amostra, uma vez que foi usada a linguagem natural presente
na amostra, inexistindo vocabulário controlado para controle terminológico.

Os assuntos descobertos foram categorizados e as facetas resultantes foram compa-
radas com aquelas das duas fases anteriores, como é visto nas seções 4.2 e 4.3 respectiva-
mente. A terceira fase de análise e formação de assuntos na coleção pública consumiu um
tempo adicional de 27 horas e 51 minutos e resultou em 913 assuntos que estão listados no
anexo C.

4.2 Categorização de assuntos através da análise facetada

Após o processamento de cada uma das três fases descritas na seção anterior, os
assuntos reconhecidos pelo processo de análise foram categorizados em uma estrutura clas-
sificatória com três níveis. O primeiro nível representa as categorias fundamentais, o segundo
nível representa as facetas pelas quais cada categoria é dividida, enquanto o terceiro nível
constitui as subfacetas pelas quais cada faceta é dividida.

Categorias, facetas e subfacetas emergiram da análise facetada pela necessidade de
categorizar os assuntos reconhecidos nas amostras. Isto é, a estrutura não foi definida arbi-
trariamente antes de o processo de categorização ocorrer. Os nomes das categorias, facetas
e subfacetas não servem para atribuir significado. Por outro lado, o significado de cada uma
delas pode ser deduzido facilmente pela posição em que cada uma ocupa na estrutura classi-
ficatória facetada.

As categorias, facetas e subfacetas consolidadas a partir das três amostras são:

• Categoria Associação – onde residem
os assuntos relacionados às instituições
associadas a instituição proprietária da
coleção – dividida em

1. Aquisição

a) Nome de empresa

2. Atendimento

a) Nome de recurso

3. Cliente

a) Nome de unidade

4. Comunicação

a) Nome de veículo

b) Tipo de veículo

5. Concorrência

a) Apelido de empresa

b) Nome de empresa

c) Nome de serviço

6. Financiador

a) Nome de empresa

7. Fornecedor

a) Nome de empresa

b) Nome de serviço

c) Fusão

8. Grupo

a) Nome de empresa

9. Influência

a) Apelido de pessoa

b) Nome de empresa
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c) Nome de pessoa

d) Nome de unidade

e) Papel de pessoa

f) Poder público

10. Parceria

a) Apelido de empresa

b) Modalidade

c) Nome de empresa

d) Nome de pessoa

e) Site de empresa

f) Tipo de parceiro

11. Parte

a) Função

b) Nome de empresa

c) Profissional

12. Sindicato

a) Nome de empresa

• Categoria Comunicação – onde resi-
dem os assuntos relacionados aos ca-
nais de comunicação mobilizados na
instituição – dividida em

1. Correspondência

2. Email

3. Internet

4. Rádio

5. Telefone

6. Televisão

• Categoria Conhecimento – onde resi-
dem os assuntos relacionados às áreas
de conhecimento e profissionais – divi-
dida em

1. Área

• Categoria Documento – onde residem
os assuntos relacionados aos documen-
tos, seu ciclo de vida, suas característi-
cas físicas e metadados – dividida em

1. Acervo

a) Banco de dados

b) e-book

c) Livro

d) Material

2. Anais

3. Artigo

4. Assunto

5. Atualização

6. Autorização

7. Avaliação

8. Blog

9. Coleção

10. Conjunto

11. Contrato

a) Alteração

12. Entrega

a) Data

b) Meio

13. Fluxo

14. Folheto

15. Formato de documento

16. Formulário

17. Gênero de documento

a) Ata

b) Carta

c) Certificado

d) Declaração

e) Edital

f) Extrato

g) Fluxograma

h) Laudo

i) Notícia

j) Parecer

k) Planilha

l) Portaria

m) Projeto
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n) Questionário

o) Resolução

18. Identificação

19. Idioma

20. Imagem

21. Legislação

22. Lista

23. Livreto

24. Livro

25. Manual

26. Mapa

27. Marca

28. Modelo

29. Norma

30. Palavra-chave

31. Parte

32. Podcast

33. Portifólio

34. Preservação

35. Produção

36. Regulamento

37. Relatório

38. Réplica

39. Requerimento

a) Assunto

b) Situação

40. Roteiro

41. Site

a) Endereço

42. Suporte

43. Tamanho

44. Versão

45. Vídeo

• Categoria Economia – onde residem
assuntos relacionados às características
das atividades econômicas e da moeda
– dividida em

1. Arranjo produtivo

2. Atividade econômica

a) Educação

3. Moeda

4. Porte

• Categoria Espaço – onde residem as-
suntos georreferenciáveis – dividida em

1. Cidade

a) Apelido de cidade

b) Bairro

c) Endereço

d) Equipamento urbano

e) Logradouro

f) Região

g) Região urbana

2. Continente

3. Distrito federal

4. Estado

a) Região estadual

5. Medida

6. País

a) Região

b) Rodovia

7. Região

a) Bloco econômico

• Categoria Instituição – onde residem
assuntos relacionados à empresa e às
unidades organizacionais da empresa –
dividida em

1. Apelido de empresa

2. Atualização
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3. Cultura

4. Nome de empresa

5. Tipo de instituição

6. Unidade

a) Papel

7. Visão

• Categoria Operação – onde residem
assuntos relacionados às atividades de
produção e de gerenciamento dos pro-
cessos organizacionais da empresa – di-
vidida em

1. Atendimento

a) Área de atendimento

b) Capacidade

c) Desempenho

d) Equipe

e) Expansão

f) Frequência

g) Interrupção

h) Método

i) Nome de evento

j) Pós-venda

k) Produto

l) Projeto

m) Tipo de evento

2. Cobrança

3. Compra

a) Pagamento

4. Controle

a) Alocação

b) Análise

c) Apresentação

d) Avaliação externa

e) Decisão

f) Desempenho

g) Discussão

h) Equipe

i) Frequência

j) Pendência

k) Reunião

l) Sanção

m) Seleção

5. Desenvolvimento

a) Avaliação

b) Equipe

c) Papel

d) Produto

e) Projeto

6. Divulgação

a) Instrumento

b) Meio

c) Nome de evento

d) Público-alvo

e) Tipo de evento

f) Venda

7. Estoque

8. Financiamento

a) Captação

b) Modalidade

c) Seleção

d) Informática

e) Nome de sistema

9. Manutenção

a) Equipe

10. Orçamento

a) Alocação

11. Pessoal

a) Admissão

b) Alocação

c) Avaliação

d) Capacitação

e) Competência

f) Demissão

g) Equipe

h) Inventário
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i) Licença

j) Nome de evento

k) Plano de saúde

l) Progressão

m) Remuneração

n) Seleção

o) Transferência

p) Vaga

12. Produto

13. Segurança

14. Situação

15. Suporte à operação

a) Apelido de recurso

b) Infraestrutura

c) Nome de recurso

16. Transporte

a) Equipamento

b) Evidência

17. Venda

a) Produto

• Categoria Patrimônio – onde residem
assuntos relacionados aos bens móveis
e imóveis – dividida em

1. Atualização

2. Depreciação

3. Equipamento

4. Imóvel

a) Construção

b) Equipamento

c) Infraestrutura

d) Projeto

5. Licença de software

6. Participação societária

• Categoria Pessoal – onde residem as-
suntos relacionados às pessoas natu-
rais, internas e externas à instituição –
dividida em

1. Cliente

a) Conjunto

b) Idade

c) Papel

d) Responsável

e) Situação

f) Tempo de vínculo

2. Comunidade

3. Desenvolvimento

4. Externo

a) Apelido

b) Nome

c) Papel

d) Profissão

e) Situação

5. Filiação

6. Fornecedor

a) Prestador de serviço

7. Grupo

a) Papel

8. Identificação

9. Profissional

a) Competência

b) Conjunto

c) Email

d) Equipe

e) Formação

f) Função

g) Lotação

h) Modalidade

i) Modalidade de contratação

j) Nome

k) Origem

l) Papel

m) Profissão

n) Remuneração

o) Sobrenome
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p) Status

q) Tempo de vínculo

r) Título acadêmico

10. Sexo

• Categoria Procedimento – onde resi-
dem assuntos relacionados a tarefas de-
senvolvidas internamente na instituição
– não dividida em facetas

• Categoria Tempo – onde residem as-
suntos de referência temporal – dividida
em

1. Alocação

2. Ano

3. Ano especial

4. Atualização

5. Calendário

6. Cronograma

7. Data

8. Década

9. Evento

a) Tipo de evento

10. Fuso horário

11. Hora

12. Hora especial

13. Horário

14. Mês

15. Período

a) Intervalo

b) Intervalo em anos

c) Intervalo em dias

d) Intervalo em horas

e) Intervalo em meses

16. Projeção

17. Século

18. Semana

19. Valor

Então, os assuntos passaram pelo processo de categorização da análise facetada e
as categorias encontradas podem ser vistas como um meio de comparação entre as coleções
públicas e privadas. A análise facetada ocorreu sobre cada um dos assuntos identificados em
cada fase do processamento de assuntos, com conferência e correções ao longo do processo.
Após concluir a análise facetada sobre os três conjuntos de assuntos, uma nova iteração de
correções e ajustes ocorreu com o objetivo de garantir consistência à categorização, entre os
assuntos e as coleções.

O processo de síntese da técnica de análise facetada, quando assuntos compostos
são formados pela combinação de conceitos, não foi implementado nesta tese. Isso se justifica
pela importância de se reconhecer assuntos e termos relevantes para autores e usuários de
cada coleção, ao invés de se tentar enumerar as quase infinitas possibilidades de assuntos
que podem ocorrer nas coleções.

A formação das categorias respeitou os nove princípios do plano das ideias compilados
por Spiteri (1998) e discutidos na seção 3.2.2.1. O reconhecimento e a atribuição de significado
à terminologia respeitou os dois princípios do plano verbal compilados por Spiteri (1998) e
ainda respeitou o cânone da reticência de Ranganathan (1967), explicados e discutidos na
seção 3.2.2.2. Os princípios do plano notacional não foram considerados nesta tese, uma
vez que não foi produzido um sistema notacional para o sistema de classificação. Em outras
palavras, a principal linguagem de trabalho usada pelo profissional da área e pelo usuário da
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informação foi a própria linguagem natural presente nos documentos.

Um exemplo de resultado da categorização é o termo “bluetongue disease”, categori-
zado como Operação-Desenvolvimento-Produto. Outros termos foram categorizados através
de dois níveis da estrutura de classificação. É o caso do termo “new south wales”, categorizado
como Espaço-Estado. Também há termos categorizados através de apenas um nível, tal como
o termo “identification” categorizado como Procedimento. Adicionalmente, um termo pode ser
categorizado diferentemente entre as coleções e documentos, uma vez que a atenção é vol-
tada para o significado e para a categoria do significado associados com o termo. No entanto,
o método de análise facetada tentou ajustar sua atenção para todo o domínio constituído por
ambas as coleções ao invés de restringir-se apenas ao escopo de um único e isolado docu-
mento, de apenas uma das coleções. Em outras palavras, a análise facetada não foi usada
para categorizar documentos ou termos, mas para representar os assuntos emergidos dos
documentos através de termos da linguagem natural.

Ao final, a avaliação da estrutura classificatória de três níveis ocorreu sobre o resultado
consolidado das duas coleções. As categorias, facetas e subfacetas resultantes são analisa-
das na próxima seção 4.3.

4.3 Avaliação de categorias, facetas e subfacetas

A avaliação da estrutura classificatória e a comparação entre as duas coleções deram-
se em cada um dos níveis da classificação, sendo que o primeiro nível está associado às
categorias fundamentais, o segundo nível está associado às suas facetas e o terceiro nível
está associado às subfacetas. Os três níveis são tratados nas subseções 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3,
respectivamente.

4.3.1 Categorias

Doze categorias emergiram da análise facetada e agrupam os assuntos resultantes
dos documentos da coleção particular, das narrativas e queries da coleção pública e dos
documentos da coleção pública. As categorias são Pessoal, Associação, Instituição, Docu-
mento, Comunicação, Economia, Conhecimento, Operação, Procedimento, Espaço, Patrimô-
nio e Tempo. A figura 4 ilustra a frequência com a qual assuntos foram categorizados em
cada uma das categorias do primeiro nível da estrutura classificatória, onde a coleção pública
ainda encontra-se dividida entre as narrativas e queries (queries da CSIRO) e os documentos
(documentos da CSIRO).

Em ordem decrescente, as categorias Operação, Documento e Pessoal são as cate-
gorias com mais assuntos em qualquer das coleções. Isso indica que o conteúdo corporativo
frequentemente apresenta características próprias para diferentes etapas da sua atividade
econômica, para diferentes gêneros de documento e para diferentes indivíduos que atuam
na empresa. Em outras palavras, é possível afirmar que o conteúdo corporativo orbita em
torno das suas operações; se manifesta em gêneros textuais e de documentos, que apesar
de poucos são explicitados por sua função de dar forma ao conteúdo; e são produzidos por e
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endereçados a indivíduos, ou ainda podem usar da autoridade de indivíduos para ter aumen-
tada sua difusão. No entanto, a categoria Operação isoladamente agrupa entre 30% e 50% de
todos os assuntos que ocorrem nas coleções, as categorias Documento e Pessoal, isolada-
mente, agrupam um máximo de 15% de todos os assuntos que ocorrem em cada coleção e
as demais categorias em média agrupam 10% de todos os assuntos.

A figura 4 também agrupa as 12 categorias resultantes pela sua natureza tal como En-
tidades sociais, Mensagens, Disciplinas científicas, Processos de negócios, Espaço e Tempo.
Por essa estrutura, o grupo de Processos de negócios, onde se encontra a categoria Ope-
ração, é aquele com o maior número de assuntos, mesmo sem o suporte da categoria Pro-
cedimentos. Entidades sociais, o segundo maior grupo, agrupa as categorias Pessoal (huma-
nos), Instituição (pessoas jurídicas) e Associação (relações entre humanos, pessoas jurídicas
e ambos). Em seguida, Mensagens posiciona-se como terceiro maior grupo principalmente
por agrupar os assuntos da categoria Documentos, mas equipara-se ao grupo de Espaço.
Espaço agrupa duas categorias, Espaço e Patrimônio, sendo que a primeira está ligada a no-
mes geográficos comuns ao ambiente corporativo e a segunda está ligada a equipamentos
corporativos que podem ser georreferenciados. O quarto maior grupo é o Tempo, constituído
por uma categoria com o mesmo nome, o que reflete a importância do tempo para as mensa-
gens corporativas, dando a elas contexto temporal e validade limitada. Finalmente, Disciplinas
científicas agrupa as categorias de Economia (atividades econômicas, principalmente) e Co-
nhecimento (profissões e campos de estudo, principalmente). O último grupo demonstra o
quanto esses assuntos são escassos nas mensagens corporativas, possivelmente porque as
profissões e áreas de conhecimento sejam conhecidas a priori pelos receptores das men-
sagens corporativas e portanto não precisam ser marcadas explicitamente no conteúdo das
mensagens.

Os seis agrupamentos de categorias são muito semelhantes às cinco categorias fun-
damentais de Ranganathan, sendo o grupo Entidades sociais compatível com a categoria
Personalidade; os grupos Mensagens e Disciplinas científicas compatíveis com a categoria
Matéria; o grupo Processos de negócios compatível com a categoria Energia; e os grupos Es-
paço e Tempo compatíveis com as categorias fundamentais de mesmo nome. Associando-os
dessa forma, a categoria fundamental energia constitui aquela com maior frequência nas cole-
ções investigadas (com cerca de 50% dos assuntos existentes), enquanto as outras categorias
fundamentais apresentam igual frequência (com cerca de 10% dos assuntos existentes, cada
uma).

As observações sobre categorias e grupos de categorias são comuns às duas cole-
ções. As figuras 5 e 7 demonstram graficamente a correlação entre o resultado da categori-
zação entre documentos da coleção particular e pública, e entre o resultado da categorização
entre documentos da coleção particular e narrativas e queries da coleção pública.

Adicionalmente, pela figura 6 pode ser observado que tanto as mensagens corporati-
vas quanto as buscas construídas por profissionais de informação, passando pelas mensagens
de clientes, apresentam a mesma distribuição de assuntos e facetas. Isto é, em uma busca,
os usuários informacionais tendem a incluir assuntos associados às facetas identificadas com
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Figura 4 – Frequência de assuntos em cada categoria

Fonte: elaborada pelo autor

alta correlação positiva se comparados aos assuntos presentes nos documentos de interesse.
A figura 6 compara documentos da coleção pública com narrativas e queries da coleção pú-
blica, enquanto a figura 7 compara documentos da coleção particular com narrativas e queries
da coleção pública.

Apesar de as coleções apresentarem semelhanças no nível mais alto da estrutura
classificatória, as diferenças surgem e aumentam na medida em que níveis mais precisos
de classificação são mobilizados. A próxima seção 4.3.2 avança um nível na hierarquia da
classificação e trata das facetas pelas quais cada categoria foi dividida.

4.3.2 Facetas de categorias

Ao avançar para o segundo nível da estrutura de classificação, as 12 categorias fun-
damentais são divididas em 148 facetas diferentes. Entre os assuntos da coleção particular,
do conjunto de narrativas e queries, e da amostra documentos da coleção pública, 97,56%,
95,02% e 98,13% dos assuntos são classificados pelo menos até o nível de facetas.

Em ordem alfabética, Associação é a primeira categoria, dividida em 14 facetas. Den-
tre elas, a faceta Parceria é a mais frequente e reúne assuntos relacionados a entidades que
tenham relação de cooperação com a empresa original. Outras facetas populares em ordem
alfabética são Comunicação, Concorrência, Fornecedor e Parte, relacionadas principalmente
a veículos externos de difusão de informação, entidades concorrentes, entidades fornecedoras
de produtos e serviços, e entidades onde a empresa possui participação societária, respectiva-
mente. No entanto, as coleções não apresentam correlação na distribuição de facetas dentro
da categoria Associação, o que sugere que as coleções tratam de interesses institucionais
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Figura 5 – Dispersão da categorização de assuntos presentes em documentos do CEFETMG e da CSIRO

Fonte: elaborada pelo autor

Figura 6 – Dispersão da categorização de assuntos presentes em documentos da CSIRO e em queries da CSIRO

Fonte: elaborada pelo autor
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Figura 7 – Dispersão da categorização de assuntos presentes em documentos do CEFETMG e em queries da
CSIRO

Fonte: elaborada pelo autor

diferentes. Se setores compatíveis de duas ou mais organizações possuem correlação é uma
questão em aberto.

A segunda categoria, Comunicação, é dividida em seis facetas que representam meios
de comunicação como Correspondência, Email, Internet, Rádio, Telefone e Televisão. Embora
assuntos associados a esses meios de comunicação sejam comuns, especialmente endereços
de email e números de telefone, não há correlação entre as coleções.

A terceira categoria, Conhecimento, ganhou uma única faceta pela aplicação da técnica
de desnudação. Assim, Conhecimento agrupou apenas o assunto de mais alto-nível ciência e
todas as áreas do conhecimento e profissionais foram agrupadas na faceta Área. Essa estru-
tura é acidental e não se justifica. Uma alternativa viável é tomar a categoria Conhecimento
como áreas profissionais e do conhecimento e não dividí-la em facetas, mantendo um único
nível. O número de assuntos na classe Conhecimento-Área é menor que 0,07% em todas as
coleções, o que torna opcional qualquer alteração em sua estrutura.

A quarta categoria, Documento, conta com 45 facetas. Não há correlação entre as co-
leções dentro da categoria Documento, porém as facetas mais populares em cada coleção
mostram-se úteis. A faceta mais comum na coleção particular é Gênero de documento, onde
estão gêneros textuais e tipos de documentos que se mostraram numerosos. Na coleção pú-
blica, por sua vez, gêneros textuais e tipos de documentos não são declarados no conteúdo de
documentos, embora algumas diferenças significativas entre documentos possam ser notadas.
Na coleção pública, muitos assuntos são classificados dentro da faceta Portifólio por represen-
tarem um pequeno guia (hub) que permite a navegação para mais informação supostamente
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de interesse ao usuário do portifólio.

Economia é a quinta categoria e foi dividida em quatro facetas. A faceta Arranjo pro-
dutivo tem elevado potencial de georreferenciamento e só foi usada na coleção particular. A
faceta Atividade econômica é mais comum em todas as coleções, uma vez que atividades
econômicas e profissionais são acomodadas comumente nessa faceta. As facetas Moeda e
Porte acomodam poucos assuntos normalmente associados ao câmbio e à classificação de ta-
manho de empresas mais comum para a região onde a coleção se originou. Não há correlação
entre as coleções na categoria Economia.

Espaço é a sexta categoria e foi dividida em sete facetas. As facetas são resultado
da desnudação baseada na hierarquia geográfica, onde temos as facetas Cidade, Continente,
Distrito federal, Estado, Medida, País e Região. Apenas a faceta Medida não merece participar
do renque por agrupar unidades de medida espacial ao invés de nomes de lugar. As facetas
mais comuns são Cidade, Estado e País, justificado pela forma como as pessoas se referem a
espaços na linguagem cotidiana quando não precisam de grande precisão geográfica. Exata-
mente por esse motivo, a distribuição de assuntos em facetas da categoria Espaço apresenta
alta correlação positiva entre as duas coleções.

A sétima categoria, Instituição, também foi dividida em sete facetas. As facetas con-
fundem-se com características organizacionais bem conhecidas, como Apelido de empresa,
Atualização, Cultura, Nome de empresa, Tipo de instituição, Unidade e Visão. As coleções não
apresentam correlação estatística, apesar do coeficiente indicar o contrário. Entre documen-
tos, uma correlação positiva próxima de 1 entre as amostras de documento apenas sugere
que ambas as empresas contam com muitas unidades organizacionais classificadas na faceta
Unidade, além de possuírem missão, visão, nome empresarial e outros atributos que real-
mente são características populares entre empresas. Com isso, foram as grandes estruturas
organizacionais, refletidas na faceta Unidade, que determinaram a similaridade entre as duas
coleções.

A estrutura organizacional também interferiu em Operação. A oitava categoria foi di-
vidida em 18 facetas, sendo que algumas facetas são atividades de unidades da instituição
(Instituição-Unidade), enquanto outras são atividades de setores administrativos não presen-
tes no organograma ou podem ser atividades administrativas presentes em diversos locais do
organograma. As facetas são Atendimento, Cobrança, Compra, Controle, Desenvolvimento,
Divulgação, Estoque, Financiamento, Informática, Manutenção, Orçamento, Pessoal, Produto,
Segurança, Situação, Suporte à operação, Transporte e Venda. Não há correlação estatís-
tica entre as duas coleções, o que sugere que o público-alvo e/ou propósito dos documentos
das coleções sejam diferentes. A hipótese de que documentos com público-alvo e propósito
compatíveis apresentem alta correlação estatística merece ser verificada, algo que requer um
estudo adicional fora do escopo da presente pesquisa. As facetas que em média apresentam
o maior número de assuntos são Desenvolvimento, Atendimento, Pessoal e Controle, que su-
gerem a complexidade da comunicação no desenvolvimento de novos produtos e serviços, no
atendimento de clientes, na administração de pessoas, e nos processos decisórios, respecti-
vamente.
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Patrimônio é a nona categoria e foi dividida em seis facetas. As facetas são Atualiza-
ção, Depreciação, Equipamento, Imóvel, Licença de software e Participação societária e não
apresentam correlação estatística entre as duas coleções. De fato, bens móveis e imóveis
são explicitados principalmente em função da atividade econômica, uma diferença importante
entre as duas empresas investigadas. Por outro lado, a distribuição de assuntos entre essas
facetas pode ajudar a classificar empresas do mesmo porte e da mesma atividade econômica.
As facetas que apresentam maior número de assuntos são Imóvel e Equipamento.

A décima categoria, Pessoal, foi dividida em dez facetas. As facetas são Cliente, Co-
munidade, Desenvolvimento, Externo, Filiação, Fornecedor, Grupo, Identificação, Profissional
e Sexo. Foi registrada alta correlação positiva na distribuição de assuntos entre as facetas da
categoria Pessoal, especialmente porque indivíduos têm sido representados de forma muito
semelhante em documentos das coleções investigadas. As facetas com maior média de assun-
tos são Profissional, Externo e Cliente que acomodam indivíduos que trabalham na empresa,
que colaboram com ou influenciam a empresa, e que fazem uso de serviços da empresa,
respectivamente.

A décima primeira categoria, Procedimento, não foi dividida em facetas ou em subface-
tas. No entanto, é possível que a ausência de documentos normativos das empresas explique
o fenômeno. Sua ausência sugere que as empresas não têm interesse de dar ampla publici-
dade a certos documentos, mantendo-os restritos exclusivamente aos funcionários para quem
os documentos se destinam.

Por último, as facetas da categoria Tempo são 19, sendo que as facetas Período, Ano,
Calendário e Cronograma apresentaram mais assuntos. Não há correlação na distribuição dos
assuntos de facetas da categoria Tempo entre as coleções.

Apesar de as coleções apresentarem semelhanças no nível mais alto da estrutura
classificatória, suas especificidades mostram-se óbvias no segundo nível de classificação. A
próxima seção 4.3.3 avança um nível na hierarquia da classificação e trata das subfacetas
pelas quais cada faceta foi dividida.

4.3.3 Subfacetas de facetas

Ao avançar para o terceiro nível da estrutura de classificação, as 148 facetas discutidas
na seção anterior foram divididas em 311 subfacetas. Entre os assuntos da coleção particular,
do conjunto de narrativas e queries, e da amostra documentos da coleção pública, 63,60%,
58,09% e 65,61% dos assuntos são classificados pelo menos até o nível de subfacetas.

Porém, comparando as duas coleções, a distribuição de assuntos em subfacetas,
no terceiro nível, não apresenta qualquer similaridade. As especificidades de cada coleção
tornaram-se evidentes e tentativas de acomodar assuntos de uma coleção em subfacetas co-
muns às duas coleções mostraram-se ineficazes.



Capítulo 4. Análise de domínio corporativo 71

4.4 Discussões

A generalização do domínio corporativo apresentada é preliminar e constitui apenas
uma proposta. Sua primeira restrição está na pequena razão entre o número de empresas
pesquisadas, apenas duas, e o grande número de empresas existentes no mundo. Além de
muito tempo necessário para analisar vários documentos e várias empresas, reunir informa-
ção de um grande número de empresas é especialmente desafiador uma vez que as empresas
normalmente não revelam sua informação. Afinal, revelar informação exporia clientes, funcio-
nários, parceiros comerciais e planos futuros (BAILEY et al., 2007a). A segunda restrição está
na própria natureza do domínio corporativo que reúne empresas de setores, atividades, idio-
mas, culturas, tamanhos e missões tão diversos. Assim, mesmo uma amostra composta de um
número elevado de empresas dificilmente bastaria para representar todo o domínio corpora-
tivo e para suportar o projeto de sistemas de recuperação de informação melhores para todas
as demais empresas (HALEVY et al., 2005). Finalmente, uma terceira restrição está na pro-
fundidade limitada da análise do domínio empreendida. Uma vez que o empirismo e métodos
estatísticos não remetem ao porquê e ao limite temporal da existência de certos padrões, sua
interpretação requer análise mais aprofundada, histórica e racional da natureza, do propósito e
do uso da informação do domínio corporativo (HJØRLAND, 2002), algo que mobilizaria muito
mais recursos que o faz um único trabalho exploratório, por um único pesquisador.

Mesmo com limitações, a análise preliminar do domínio baseada na análise facetada
foi útil por permitir um desenvolvimento gradual, incremental e flexível de uma classificação
facetada para o domínio corporativo. Seu resultado foi uma estrutura classificatória suficiente
para subsidiar a construção de um sistema de recuperação de informação corporativo que seja
comum às duas empresas analisadas, mas também constitui um esquema de classificação
mais facilmente ajustável às características da informação presentes em outras empresas.

O tempo de processamento da primeira fase, de documentos da coleção particular,
mostrou-se muito inferior ao tempo de processamento da segunda e da terceira fases, ambas
da coleção pública, mesmo para um número muito maior de ítens processados. A principal
justificativa para a diferença de tempo é o conhecimento prévio do único classificador empre-
gado sobre a empresa da coleção particular. A coleção pública requereu um tempo adicional
para estudar a empresa, seus processos, a terminologia adotada, o território australiano e
documentos complementares sobre o setor de atuação da empresa.

O número de documentos processados também difere entre as duas coleções. A cole-
ção particular apresenta um menor número de documentos se comparada à coleção pública,
embora a coleção particular pareça apresentar uma maior diversidade de tipos de documentos
e representar um maior número de unidades organizacionais. Por outro lado, a coleção parti-
cular exigiu a leitura de mais documentos que a coleção pública, uma vez que a última contou
com um índice construído previamente por terceiros que se mostrou adequado para o objetivo
de compará-las.

Ambas as coleções também diferem em idioma, unidades organizacionais, atividades
e público-alvo. Apesar dessas diferenças, os documentos processados são os mais frequen-
temente citados em ambas as coleções e há uma grande compatibilidade entre as facetas
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mobilizadas para classificar os assuntos de cada uma.

Antes de comparar ambas as coleções, é preciso discutir a compatibilidade entre o
conjunto de narrativas e queries e a amostra de documentos da coleção pública. Para isso,
uma amostra de 50 documentos da coleção pública serviu para validar as narrativas e queries
como índices para os documentos. A figura 6 demonstra graficamente a correlação estatística
entre os dois conjuntos e a alta correlação positiva sugere que seus usuários buscam e escre-
vem documentos mobilizando as mesmas facetas. Assim, as narrativas e queries constituem
um índice para os documentos públicos na medida em que são constituídos por termos signi-
ficativos para uma necessidade informacional e uma lista de documentos que são adequados
para aquela necessidade. Porém, não foram observadas diferenças na utilidade de cada uma
quando comparadas isoladamente com a coleção particular.

Por esse motivo, a comparação entre documentos da coleção particular e narrativas
e queries da coleção pública foi equivalente àquela entre documentos da coleção particular
e documentos da coleção pública. De fato, a utilidade de ambos os conjuntos da coleção
pública é a mesma e qualquer um deles pode ser usado para esse estudo sem quase qualquer
diferença, como ilustrado pelas figuras 5 e 7.

Enquanto a figura 7 compara as narrativas e queries da coleção pública com os docu-
mentos da coleção particular, a figura 5 compara os documentos da coleção pública com docu-
mentos da coleção particular. Usando correlação de Spearman, elas apresentam um fl muito
próximo, sendo respectivamente fl = 0, 8365, n = 12, p < 0, 0006932 e fl = 0, 8881, n = 12, p <

0, 00004583. Embora a correlação não possa ser usada para fazer generalizações sobre todo
o domínio corporativo, sua medida ajuda a explicitar similaridades e diferenças entre pares
de repositórios corporativos. Adicionalmente, ambas as coleções, pública e particular, podem
ser vistas como compatíveis e a alta correlação positiva demonstra que usuários diferentes
têm necessidades informacionais similares com características compatíveis. As necessidades
informacionais, expressadas por mensagens dos autores para os destinatários corporativos,
são representadas através de um grupo de facetas para pessoas, instituições, tipos de do-
cumentos, processos, espaço e tempo. A existência das mesmas facetas tornam ambos os
repositórios coleções corporativas válidas para testar sistemas de recuperação de informação,
uma vez que a coleção particular se mostra válida por garantia de usuário.

Como a categoria Operação isoladamente agrupa entre 30% e 50% de todos os as-
suntos que ocorrem nas coleções, isso explica o efeito positivo que estruturas classificatórias
baseadas em atividades de negócio causam na classificação, recuperação e ranking de docu-
mentos corporativos. As categorias Documento e Pessoal, isoladamente, agrupam um máximo
de 15% de todos os assuntos que ocorrem em cada coleção. As demais categorias em média
agrupam 10% de todos os assuntos. Essa distribuição desigual parece ter sido a motivação
para o desenvolvimento de modelos de recuperação de informação corporativa baseados ex-
clusivamente nas categorias e facetas mais populares. Por outro lado, percebe-se um grande
potencial de aumento de precisão dos modelos se forem consideradas outras facetas.

Isso é reforçado pela existência dos seis grupos pelas quais as 12 categorias são
agrupadas, como apresentado na figura 4. Os seis agrupamentos de categorias são muito
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semelhantes às cinco categorias fundamentais de Ranganathan, sendo o grupo Entidades so-
ciais compatível com a categoria Personalidade; os grupos Mensagens e Disciplinas científicas
compatíveis com a categoria Matéria; o grupo Processos de negócios compatível com a cate-
goria Energia; e os grupos Espaço e Tempo compatíveis com as categorias fundamentais de
mesmo nome. Associando-os dessa forma a categoria fundamental energia constitui aquela
com maior significado nas coleções investigadas (com cerca de 50% dos assuntos existentes),
enquanto as outras categorias fundamentais apresentam igual significado, com cerca de 10%
dos assuntos existentes, cada uma.

O postulado de Categorias Fundamentais de Ranganathan (1967) em conjunto com a
pequena amostra usada nesse estudo constituem evidência anedótica para uma generaliza-
ção do domínio corporativo, o que requer mais estudos tomando outras coleções corporativas.
Porém, ao observar a compatibilidade entre as categorias propostas e as categorias funda-
mentais de Ranganathan não deseja-se estabelecer nenhuma falácia genética. De fato, ne-
nhuma conclusão para o domínio pode ser feita a partir dessa observação sobre as coleções.

Mesmo assim, as categorias comuns às duas coleções são úteis para melhorar o mo-
delo de recuperação de informação corporativa, tanto para as empresas a que pertencem as
coleções quanto para aquelas em que sua informação apresente as mesmas facetas com dis-
tribuição compatível. As categorias do primeiro nível, por exemplo, podem produzir um impacto
no modelo de recuperação de informação corporativa das duas empresas, sem distinção. As
facetas e subfacetas, de segundo e terceiro nível, também podem produzir impactos no modelo
de recuperação, porém de forma diferente em cada uma das coleções.

Por outro lado, o conjunto de categorias, facetas e subfacetas produzido não deve ser
visto como o único ou o melhor. Todo o processamento de documentos foi realizado por um
único profissional da área, algo que favorece a consistência de categorização entre coleções
e assuntos, mas a utilidade da classificação resultante ainda deve ser avaliada por usuários
da coleção particular ou por meio de garantia literária no caso da coleção pública. No entanto,
embora outras soluções sejam possíveis pela adoção de outros profissionais-indexadores, não
importa ao propósito deste trabalho avaliar a consistência inter-indexadores e nem mesmo
produzir uma indexação, classificação e recuperação com o maior desempenho possível para
cada coleção.

O capítulo 5 apresenta a validação de um modelo de recuperação de informação ba-
seado na classificação facetada desenvolvida no presente capítulo. Para a validação foi imple-
mentado um protótipo funcional de sistema de recuperação de informação corporativa sobre
a coleção pública. Também, foram avaliadas as expressões de busca propostas por usuários
reais da coleção particular. Ambos, o protótipo e o conjunto de expressões de busca são de-
talhados e servem como resultados empíricos para validação da utilidade e da eficiência do
modelo facetado de representação.
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5 Recuperação automatizada da infor-
mação corporativa e facetada

“Há apenas um bem, o saber;
e apenas um mal, a ignorância”.

Sócrates

Este capítulo apresenta dois experimentos de recuperação de informação corporativa
que se utilizam das coleções particular e pública de documentos corporativos analisadas.

No primeiro experimento foi observado como os usuários de informação da coleção
particular constroem as expressões de busca e quais características são compartilhadas entre
as expressões de busca e os documentos da coleção particular. Essa é a mesma estratégia
adotada para análise e representação do domínio corporativo, descrita no capítulo 4, mas
desta vez realizada com um conjunto de usuários de informação em seu contexto de trabalho.

Esta pesquisa não dispensou uma avaliação complementar àquela predominante na
literatura, com a coleção particular e usuários reais, para garantir que os resultados realmente
retratem as influências das características específicas da informação corporativa nos métodos
de recuperação de informação em situações mais próximas da realidade corporativa. Sua
principal diferença é a importância dada à análise de domínio como componente formal da
construção da coleção particular, o estabelecimento dos contextos de uso mais úteis para os
usuários de informação e o reconhecimento das características mobilizadas e adotadas por
usuários e produtores de informação (LYKKE-NIELSEN, 2011).

Porém, embora pretenda validar as conclusões desta tese, o primeiro experimento es-
barra na dificuldade de reunir usuários de informação com as mesmas características daqueles
que observamos em outras empresas, e na dificuldade de ter acesso direto aos usuários de
informação. Portanto, a repetibilidade dos experimentos é comprometida e o problema deve
ser amenizado com a execução de experimentos adicionais.

No segundo experimento foi implementado um protótipo de sistema de recuperação de
informação corporativa (SRIC) com componentes adaptados para indexar e recuperar informa-
ção facetada. Esse segundo experimento objetivou explicitar como a organização facetada da
informação influencia os diferentes componentes do SRIC. O segundo experimento fez uso
dos documentos da coleção de referência da trilha Enterprise da Text Retrieval Conference.
Também fez uso do modelo de avaliação da eficiência de indexação e recuperação (BALOG
et al., 2008), reconhecido na literatura como avaliação de Cranfield.

A presença de uma coleção de referência favorece a comparação de trabalhos e a defi-
nição de bases de comparação. O contrário, quando experimentos são realizados em coleções
particulares, a publicação de resultados se baseia muitas vezes em informação protegida, não
disponível publicamente e muitas vezes sensível. Há muitas metodologias de avaliação de
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sistemas de recuperação de informação (VOORHEES, 2002; BUCKLEY; VOORHEES, 2004;
BUCHER et al., 2005; SAKAI; KANDO, 2008; PETERS et al., 2008), algumas delas bem acei-
tas na indústria e na academia. Porém, há limitações para avaliação de sistemas corporativos
pelas mesmas metodologias, dadas suas especificidades (CRASWELL; VRIES; SOBOROFF,
2005).

Na avaliação de Cranfield para informação corporativa, os critérios de relevância, co-
leções de referência e métricas de desempenho não parecem adequados para avaliar como
diferentes atores sociais recuperam informação corporativa nos mais diversos contextos de
uso. Entretanto, este trabalho adotou os procedimentos e resultados de Bailey et al. (2007b) e
Balog et al. (2008) como base de comparação, mas reconhece a impossibilidade de concluir
que aperfeiçoamentos arbitrários em um sistema de recuperação de informação, mesmo bem-
sucedidos sobre a coleção pública, sejam eficientes para toda e qualquer empresa. Mesmo
com essa limitação, esta tese procura interpretar a razão do sucesso e do insucesso de algu-
mas estratégias de recuperação, usadas aqui e na literatura que baseia-se na trilha Enterprise.

Os resultados sobre a coleção particular são apresentados na seção 5.1 e os resul-
tados sobre a coleção pública são apresentados na seção 5.2. As discussões dos resultados
ocorrem isoladamente dentro das seções citadas em função das especificidades de cada ex-
perimento.

5.1 Experimento sobre a coleção particular

No primeiro experimento, os procedimentos metodológicos empreendidos cumpriram a
função de caracterizar os documentos de uma coleção corporativa e as consultas de usuários
ao buscar por um conjunto de documentos. A coleção de documentos adotada é um conjunto
de documentos escritos em língua portuguesa, pertencente a um campus do Centro Federal
de Educação Tecnológico de Minas Gerais (CEFETMG), em Timóteo, Minas Gerais. São 1305
documentos que incluem principalmente e-mails, páginas Web, relatórios técnicos, notícias
internas e externas, e pautas e atas de reunião. Os documentos foram criados entre os anos
de 2007 e 2013 e têm sido acessados por seus usuários durante o período de 2012 a 2013.
Esses são os mesmos documentos usados na análise preliminar de domínio apresentada no
capítulo anterior.

De uma população de sete coordenadores, cinco se prontificaram a participar da pes-
quisa. Eles são familiarizados com o uso dos documentos da coleção e foram solicitados a pro-
por expressões de busca, denominadas também como simplesmente consultas neste capítulo,
que levassem para os mesmos dez documentos da coleção de documentos, pré-selecionados
aleatoriamente.

Os cinco participantes foram coordenadores durante o período de 2007 a 2014 ou
são coordenadores atualmente. Todos são professores do sexo masculino, sendo que dois
deles pertencem à área de Engenharia Elétrica e três à área de Ciência da Computação. Dois
concluíram o doutorado e três concluíram o mestrado antes de exercerem o cargo.

A proposta de participação na pesquisa foi enviada através do e-mail profissional. A
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mensagem do e-mail trazia a proposta da pesquisa, seu formato e aspectos éticos, as instru-
ções, exemplos de consulta e o endereço do formulário on-line através do qual as consultas de-
veriam ser registradas. A mensagem original encontra-se disponível no anexo D. A mensagem
incluiu onze documentos, um usado para algumas consultas de exemplo que simplesmente
ilustravam o que constituía uma expressão de consulta, e dez que compõem a amostra. Os
participantes registraram as consultas sem usar softwares ou repositórios da empresa, tendo
acesso irrestrito à Internet. Responderam a pesquisa quando estavam em casa, sem prazo
limite de participação, através de um formulário eletrônico como ilustrado no anexo E.

A escolha de documentos foi aleatória por não haver qualquer indício de vício na co-
leção, supostamente composta apenas por documentos conhecidos e úteis para a unidade
organizacional. O número de documentos, por outro lado, foi decidido considerando a utilidade
para a pesquisa e a viabilidade para os participantes. Era esperado que um número reduzido
de documentos permitisse aos participantes realizar as consultas de uma única vez, sem que
a participação fosse interrompida por obrigações profissionais ou domésticas.

A consulta proposta deveria ser escrita em linguagem natural, uma vez que não há
vocabulário controlado para aqueles documentos. No entanto, como cada documento de in-
teresse era consultado antes da elaboração de sua consulta, era esperado que o vocabulário
presente no documento fosse adotado por todos os participantes.

Para reduzir algumas das limitações do método e permitir pesquisas que possam ser
comparadas com a atual, os seguintes requisitos foram definidos: a amostra de documentos é
aleatória; uma cópia dos documentos foi entregue aos participantes, dispensando-os de aces-
sar qualquer repositório da empresa; os participantes foram instruídos a não usarem qualquer
recurso além dos documentos providos; não foi fornecida orientação sobre como se fazer uma
busca eficiente ou quais e quantos termos deveriam ser usados na consulta; e os participantes
foram orientados a consumirem o tempo de dez minutos para elaborar todas as consultas.

Um dos participantes é autor desta tese e foi o responsável pela categorização dos
documentos da coleção. Portanto, como o objetivo deste trabalho é comparar características
dos documentos e das consultas dos usuários, seu formulário foi descartado e os resultados
da pesquisa não usam as consultas propostas pelo autor. Sua participação serviu apenas para
testar o formulário e estimar o tempo de resposta.

Foi feita a análise de assunto e posteriormente aplicada a análise facetada para a de-
terminação das facetas nas consultas de quatro participantes, totalizando 40 consultas. Como
visto no capítulo anterior, os documentos foram indexados e categorizados por um único pes-
quisador. A indexação produziu uma lista de termos em linguagem natural que pertencem à
coleção, tendo sido categorizados ao final da indexação. São as categorias e dois níveis de
subcategorias os objetos de estudo neste trabalho, sendo que nem sempre os três níveis fo-
ram mobilizados. Um exemplo de termo em que apenas um nível foi mobilizado é ‘denúncia’,
categorizado como Comunicação. O termo ‘departamento’ mobiliza dois níveis, a categoria
Instituição e a subcategoria Unidade. O termo ‘diretor’, por sua vez, mobiliza os três níveis, a
categoria Pessoal, a subcategoria Profissional e o terceiro nível Papel.
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Figura 8 – Distribuição de assuntos entre as categorias

Fonte: elaborada pelo autor

As categorias e subcategorias resultantes foram usadas para comparar as caracterís-
ticas dos assuntos que compõem o conteúdo dos documentos e o conteúdo das consultas
dos usuários corporativos, respondendo aos objetivos deste capítulo. Para avaliar o padrão da
distribuição de assuntos entre coleção e consultas foi adotado o coeficiente de correlação de
Spearman. Ele se mostrou adequado para a comparação, além de não requerer uma análise
estatística excessivamente complexa. Portanto, o coeficiente de Spearman também é útil para
que os resultados presentes e de trabalhos futuros sejam comparados sem que os dados de
empresas sejam expostos.

5.1.1 Resultados do experimento sobre a coleção particular

O principal objetivo deste primeiro experimento foi identificar as categorias ou carac-
terísticas comuns a documentos corporativos e consultas de usuários enquanto buscam por
documentos pertinentes em seu contexto de trabalho. Para isso, dez expressões de busca fo-
ram produzidas por quatro participantes da empresa investigada, totalizando 40 consultas. O
tempo médio de produção de cada consulta foi igual a 1 minuto. A categorização dos termos
presentes nas consultas foi realizada pelo mesmo indexador dos documentos, o que consumiu
um tempo adicional de 2 horas e 22 minutos.

O indexador identificou 1643 termos/assuntos diferentes em toda a coleção de docu-
mentos e 47 termos/assuntos diferentes nas consultas de usuários. Os assuntos identificados
durante a indexação dos documentos e na formulação de consultas foram agrupados nas
12 categorias descobertas no capítulo 4. A figura 8 apresenta as categorias e a proporção
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Figura 9 – Correlação da distribuição de assuntos entre categorias

Fonte: elaborada pelo autor

de assuntos associados a cada uma delas. As categorias são Pessoal, Associação, Institui-
ção, Documento, Comunicação, Economia, Conhecimento, Operação, Procedimento, Espaço,
Patrimônio e Tempo. A proporção de assuntos em cada categoria é compatível entre a cole-
ção de documentos e nas consultas formuladas por usuários da informação corporativa. As
categorias que apresentaram maior compatibilidade entre os conjuntos avaliados são Ope-
ração, Documento, Associação e Patrimônio, com a frequência de assuntos quase idêntica
entre documentos e consultas. As categorias Economia, Comunicação, Procedimento e Co-
nhecimento, embora apresentem graficamente pontos próximos na figura 8, não apresentaram
qualquer assunto nas consultas formuladas e portanto devem ser descartados da análise.

A figura 9 ilustra a dispersão das frequências de assuntos em cada categoria entre os
documentos e as consultas de seus usuários. A distribuição apresenta alta correlação positiva
indicada por coeficiente de Spearman: fl(10) = 0, 860912, n = 12, p = 0, 0003231, usando as 12
categorias de mais alto nível.

Por outro lado, nos níveis mais baixos da categorização, houve uma reduzida correla-
ção positiva entre a distribuição de assuntos em facetas e subfacetas entre os documentos e
as consultas. Isso sugere a inexistência de correlação estatística na medida em que o nível de
classificação torna-se mais preciso.

Analisando exclusivamente as expressões de busca, os usuários participantes fizeram
uso de um total de 47 termos diferentes para elaborar as consultas que levariam aos dez do-
cumentos de interesse. A tabela 2 apresenta os termos adotados pelos usuários para os dez
documentos da amostra. Para cada documento, os termos usados pelos usuários que perten-
cem a mesma categoria foram alinhados horizontalmente. Assim, para buscar pelo documento
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1, os quatro usuários fizeram uso dos termos “congregação” e “ata” das categorias Operação
e Documento. Apenas dois fizeram uso do termo “2009” e um fez uso do termo “dezembro de
2009”, ambos da categoria Tempo. Três deles fizeram uso do termo “timóteo” da categoria Es-
paço e “cefet” de Instituição. Dois deles fizeram uso do termo “reunião” da categoria Operação.
Finalmente, apenas um deles fez uso do termo “campus” da categoria Instituição.

Tabela 2 – Termos usados em dez expressões de busca de quatro usuá-
rios da coleção particular

Doc. Usuário 1 Usuário 2 Usuário 3 Usuário 4
1 congregação

ata
2009

timóteo
cefet
campus
reunião

congregação

ata
dezembro de
2009

congregação

ata

timóteo
cefet

congregação
unidade
ata
2009

timóteo
cefet

reunião
2 regime disciplinar

discente
regime disciplinar
discente

regime disciplinar

cefet
timóteo

regime disciplinar
discente
cefetmg

3 palestra
edificações

timóteo

2010

palestra
edificações

incêndio

palestra

timóteo
cefet

combate incêndio

palestra
curso técnico
edificações
timóteo
cefet

fundamentos
para elaboração
projeto preven-
ção

Continua na próxima página
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Tabela 2 – continuação da página anterior
Doc. Usuário 1 Usuário 2 Usuário 3 Usuário 4

4 greve

professor

publicação ex-
terna
2012

greve
timóteo
professor

greve
timóteo

cefet

diário do aço

timóteo

cefet

dois meses
de paralisação

5 estrutura organi-
zacional
timóteo

2014

organograma

timóteo

estrutura organi-
zacional
timóteo
cefet

estrutura organi-
zacional
timóteo
cefet

6 requerimento
coordenação de
programa de es-
tágios

requerimento

estágio
carta

requerimento

cefet
timóteo
estágio

requerimento
coordenação
programa estágio

cefet
timóteo

7
curso

pró-técnico
2009

publicação ex-
terna

vestibular

pró-técnico
2010

vestibular

prefeitura
timóteo
cefet

vestibular
curso preparató-
rio

prefeitura
timóteo
cefet

Continua na próxima página
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Tabela 2 – continuação da página anterior
Doc. Usuário 1 Usuário 2 Usuário 3 Usuário 4

8 fórum dos coor-
denadores
ata

recuperação
sistema

fórum

ata
março de 2013

fórum

ata

cefet
timóteo

fórum coordena-
dores
ata
2013
cefet
timóteo

2
reunião

9 palestra
mark

2013
realidade aumen-
tada

palestra
mark

palestra
mark
cefet
timóteo

palestra
mark
cefet
timóteo

prof
10 congresso

abm

curso técnico
em metalurgia

congresso
abm

expominas

congresso
abm
cefet
timóteo

congresso
abm
cefet
timóteo

64
Fonte: Elaborada pelo autor.

As consultas apresentaram grandes diferenças entre si. A consulta 1 foi formulada com
o maior número de termos, 5 em média, e com o maior desvio-padrão 1,825. A consulta 2, por
sua vez, foi formulada com o menor número de termos, 1,75 em média. Como um todo, as
consultas foram formuladas com um número médio de termos igual 3,625, com desvio-padrão
de 1,314. As discussões de resultados deste experimento são apresentadas na seção 5.1.2.

5.1.2 Discussões de resultados sobre a coleção particular

A seção 5.1.1 apresentou os resultados da categorização de assuntos dos documen-
tos corporativos e das consultas formuladas pelos usuários da coleção particular pesquisada.
Os resultados atendem ao objetivo de explicitar características comuns aos documentos e
consultas por meio da distribuição de assuntos entre as categorias identificadas.
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Foram identificadas 12 categorias a partir da análise na análise preliminar de domí-
nio (capítulo 4). Portanto, a análise de domínio preliminar aconteceu antes de considerar os
usuários da coleção particular e suas consultas como objeto de estudo. A amostra de con-
sultas, apesar de reduzida, foi suficiente para determinar a compatibilidade das categorias
entre o conjunto de documentos e de consultas. Porém, ao incluir as consultas de usuários
foram obtidos 47 termos/assuntos, categorizados por meio de apenas oito das 12 categorias
originalmente encontradas nos documentos.

Em metade das oito categorias a frequência de assuntos que ocorrem na coleção de
documentos e nas consultas é quase idêntica. É esse resultado que justifica a adoção do
método em pesquisas futuras e merece ser verificado em outras empresas e em outras situa-
ções de trabalho da mesma empresa investigada. No entanto, a frequência desigual entre as
amostras de algumas categorias, os pontos mais distantes da linha de tendência da figura 9,
não significa prontamente que tais categorias sejam menos importantes. A figura 8 mostra as
categorias Tempo e Instituição, por exemplo, com mais de 15% dos assuntos informados nas
consultas pelos usuários. Claramente, isso significa que o tempo e as unidades organizacio-
nais são mais importantes no momento de consultar, restringindo a informação que se deseja
obter, do que no momento de produzir, quando o tempo segue seu curso natural e as unidades
organizacionais têm um ciclo de vida mais longo.

Outra categoria onde a frequência não é compatível é a Pessoal. Em uma amostra tão
reduzida, os participantes fizeram pouco uso de nomes de pessoas e papeis desempenhados
na instituição. E como citado acima, fizeram uso intenso de assuntos da categoria Instituição
aparentemente para impor um filtro artificial à informação, uma vez que reconhecem que seus
documentos de interesse constituem uma fração muito pequena da miríade de documentos
que sua instituição tem produzido ao longo dos anos. Tais fenômenos não ocorreram entre
os assuntos presentes nos documentos. Muitos atores sociais apareceram nas mensagens
e muitos são os seus papeis e cargos. Em número muito inferior ao de pessoas, as unida-
des organizacionais estiveram sempre presentes, mas se repetiram em vários documentos da
empresa, minimizando sua participação no conjunto de assuntos presentes nas mensagens.

Por outro lado, quatro categorias não apresentaram assuntos em consultas, a saber:
Economia, Comunicação, Procedimento e Conhecimento. Isso se justifica pelo tamanho da
amostra limitado a apenas dez documentos de interesse. O acréscimo de mais documentos
certamente produziria a ocorrência de assuntos de categorias não mobilizadas.

De qualquer forma, a correlação, ilustrada na figura 9, a partir das 12 categorias e não
apenas das oito que apresentaram assuntos nas duas amostras, confirma a compatibilidade
da frequência de assuntos em categorias entre o conteúdo dos documentos e o conteúdo das
consultas formuladas pelos usuários. As quatro categorias em que não houve assunto entre as
consultas também apresentaram escassez de assuntos (abaixo de 5%) entre os documentos,
como também se observa na figura 8.

As categorias mais numerosas foram Operação, Documento e Pessoal, que juntas
correspondem a aproximadamente 50% de todos os assuntos tratados nos documentos e
propostos por usuários nas consultas. Isso explica o porquê de os sistemas de recuperação



Capítulo 5. Recuperação automatizada da informação corporativa e facetada 83

de informação corporativa atuais serem principalmente baseados em ontologias corporativas
mais generalistas, em classificação de documentos por seu tipo ou gênero, e em reconheci-
mento de pessoas, especialmente especialistas e autoridades da empresa. Falta responder
se a outra metade de assuntos tem sido considerada por indexadores intelectuais e automáti-
cos apenas como termos comuns em uma busca em texto completo ou como características
especiais da informação corporativa.

A quantidade de termos usados nas consultas foi cerca de 1,6 vezes maior que a mé-
dia encontrada na literatura para usuários da Web, sendo que apenas 32,2% das consultas
apresentaram três ou mais termos (LIU et al., 2011; SPINK et al., 2001). No entanto, a maior
incompatibilidade é a própria definição do conceito de termo, sendo usado na maioria das ve-
zes como sinônimo de qualquer sequência de caracteres alfanuméricos, uma palavra (SPINK
et al., 2001). Comparando dessa forma, o número de palavras usadas por participantes é
ainda maior, em média 4,7 palavras por consulta, com desvio-padrão de 1,713, duas vezes
maior que a média de 2,16 palavras por consulta na Web.

Entretanto, considerar “new york” como dois termos, ao invés de um, não parece apro-
priado e muito menos necessário. Entre os 50 pares mais frequentemente encontrados por
Spink et al. (2001) também estão “united states”, “real estate”, “new jersey”, “north carolina”,
“for sale”, “university of”, “home page”, “high school”, “university state” e “chat rooms”, todos
candidatos a representarem apenas um termo composto por duas ou mais palavras, algo trivial
de resolver por meio de um dicionário. Assim, comparar o número de termos deste trabalho
com o número de palavras presente na literatura é mais apropriado e nosso número 1,6 vezes
maior parece compatível.

Uma hipótese útil refere-se ao comportamento do usuário em motores de busca na
Web estar sendo transferido para sistemas de recuperação de informação dentro da empresa.
Isso pode ser verdade especialmente quando observados usuários sem treinamento para o
uso do sistema de recuperação de informação corporativa ou sem formação acadêmica que o
especialize a recuperar informação específica.

Por outro lado, a categorização dos termos elaborados nas consultas apresenta valores
que diferem de resultados vistos na literatura para Web. Borges et al. (2007) sugerem que entre
14 e 18% das consultas formuladas na Web apresentam termos da categoria Espaço. Em
nosso contexto corporativo, os usuários 3 e 4 usaram um termo da categoria Espaço em todas
as consultas, sempre em conjunto com um termo da categoria Instituição com o propósito de
ajudar o sistema a recuperar apenas informação da unidade organizacional em que trabalham.
Porém, desconsiderados os usuários 3 e 4, em 50% das consultas pelo menos um dos demais
usuários fez uso de um termo da categoria Espaço aparentemente sem esse propósito.

Além da categoria Espaço, os usuários fizeram uso de muitos assuntos da categoria
Tempo para formular as consultas. Em oito das dez consultas, pelo menos um usuário fez uso
de um termo da categoria Tempo, o que sugere que a classificação temporal de documentos
corporativos seja essencial. Os usuários fizeram uso do tempo para filtrar a informação que
sabem ser abundante ou recorrente, para atingir o mais antigo ou o mais recente. Na Web,
estudos como o de Campos, Dias e Jorge (2011) sugerem que menos de 1,5% das consultas
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façam uso de termos explícitos da categoria Tempo.

Porém, a classificação espacial não se bastaria de um simples atributo ‘local’. Acostu-
mados a buscar em texto completo, os usuários fizeram um uso de localidade que pode ser
melhor explorada através de uma classificação facetada. Na busca pelo documento 10, os
usuários 2, 3 e 4 usaram localidades diferentes. Nesse caso, o evento aconteceu no ende-
reço “expominas”, que não está localizado em “timóteo”. Porém, os usuários 3 e 4 tentaram
recuperar um documento que descreve a participação de pessoas de “cefet timóteo” no evento
“congresso abm”, enquanto o usuário 2 tenta recuperar um documento que descreve o evento
“congresso abm” que aconteceu em “expominas”.

Também, a classificação temporal não se basta de um único atributo ‘data de criação’
pelo mesmo motivo. Para buscar pelo documento 7, os usuários 1 e 2 fizeram uso de dois
termos diferentes para a mesma categoria Tempo, “2009” e “2010”. O uso de anos diferentes
se explica ao observar a ordem em que foram usados na expressão de busca. O primeiro
como “pró-técnico 2009”, o segundo como “pró-técnico vestibular 2010”, significando que o
pró-técnico aconteceu em 2009 para um vestibular que ocorreria em 2010 ou cujo ingresso
ocorreria em 2010. Isso remete à importância de compreender como os usuários de infor-
mação constroem a mensagem que a expressão de busca carrega, associando corretamente
tempo e espaço às entidades certas por meio de uma classificação facetada.

De fato, se a informação corporativa, as buscas e seus usuários reúnem tantas par-
ticularidades que não são compartilhadas com outros contextos de busca, como da própria
Web, são necessários métodos e tecnologias especiais para tornar o processo de recupera-
ção mais eficaz e eficiente. Na seção seguinte, 5.2, é apresentado o experimento realizado
sobre a coleção pública.

5.2 Experimento sobre a coleção pública

No segundo experimento, os procedimentos metodológicos empreendidos cumpriram
a função de avaliar a eficiência da indexação e da recuperação de documentos da coleção
corporativa de referência, denominada como coleção pública, em algumas partes desta tese,
por estar disponível desde o ano de 2007 para toda a comunidade científica.

A coleção pública é um conjunto de documentos escritos em língua inglesa, perten-
cente à Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). São 370715
páginas Web de alguns dos repositórios da empresa, todos disponíveis para o público interno
e externo. Esses são os mesmos documentos usados na análise preliminar de domínio apre-
sentada no capítulo anterior.

A coleção de referência também inclui um conjunto de 77 narrativas e 77 queries dis-
ponibilizadas por funcionários da CSIRO como as questões mais frequentemente feitas por
clientes e respondidas pela CSIRO (BAILEY et al., 2007a). As narrativas correspondem a
uma questão de exemplo escrita por um cliente e enviada para funcionários da CSIRO. Para
responder a questão do cliente, um funcionário deveria realizar uma busca no sistema de re-
cuperação de informação da empresa. Essa busca é constituída por um exemplo de query, ou
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expressão de busca, que retorna documentos pertinentes para responder a questão.

O método de avaliação da eficiência consiste em realizar a indexação automática e,
em seguida, realizar cada uma das 77 buscas em um sistema automatizado de recuperação
de informação (SRI). A partir das 77 respostas obtidas através do SRI, se deve comparar a
lista de documentos retornados com a lista de documentos previamente classificados como
não relevantes, relevantes ou altamente relevantes para cada necessidade de informação.

Naturalmente, a medida da eficiência do SRI dá-se pela recuperação do maior número
possível de documentos considerados altamente relevantes, especialmente nas primeiras po-
sições do ranking, seguidos por documentos considerados relevantes. Documentos conside-
rados não relevantes e/ou documentos não classificados para uma dada necessidade não
deveríam ser recuperados, especialmente nas primeiras posições do ranking. Esse método de
avaliação permite distinguir empiricamente qual sistema de recuperação de informação é mais
eficiente para uma dada coleção e para um conjunto de necessidades de busca, não garan-
tindo eficiência para qualquer outra coleção e para quaisquer outras necessidades de busca,
da mesma coleção ou de outras.

O projeto do protótipo de sistema de recuperação de informação corporativa e facetada
é tratado na seção 5.2.1. O método de indexação de informação corporativa facetada é tratado
na seção 5.2.2. Finalmente, o método de processamento automático de consultas é tratado na
seção 5.2.3.

5.2.1 Arquitetura do protótipo de sistema automatizado de recuperação de informa-
ção corporativa

O protótipo de sistema de recuperação de informação foi implementado sobre a Apa-
che Lucene1, uma biblioteca de software implementada na linguagem de programação Java
destinada para indexação e recuperação automáticas de documentos.

Para indexar e recuperar informação corporativa facetada, foram usados métodos co-
muns de indexação e recuperação de informação, com pequenas alterações que suportassem
a informação corporativa, organizada em facetas social, espacial e temporal. Essa estratégia
é a mais comum na literatura ao permitir uma prototipação mais simples que sirva como prova
de conceito, sem consumir tempo e esforço de programação com os componentes básicos do
sistema de recuperação de informação (ANASTÁCIO, 2009).

A figura 10 apresenta a arquitetura de um sistema de recuperação de informação, o
qual pode ser alterado para indexar e recuperar informação corporativa usando uma estrutura
facetada sem alterações em sua arquitetura.

Este trabalho adotou a coleção pública já pronta, sem a necessidade que um coletor
(Web Crawler ) fosse implementado e usado. Assim, o primeiro componente implementado foi
um indexador (indexer ).

O indexador automático (indexer ) é responsável por representar a coleção de docu-
mentos através de índices. Foram implementadas as seguintes estruturas de dados para re-
1 Apache Lucene pode ser obtida em http://lucene.apache.org
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Figura 10 – Arquitetura de sistema de recuperação de informação.

Fonte: (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 2011)

presentar ítens reconhecidos no conteúdo dos documentos: um arquivo invertido (inverted
index), estrutura padrão do Apache Lucene, para representar os termos; um gazetteer para
representar os termos geográficos; uma linha do tempo para representar as datas; e listas
para representar atividades econômicas, documentos, pessoas, unidades organizacionais e
patrimônio (equipamentos e softwares).

O usuário de informação realiza sua busca através de uma interface com o usuário. Foi
implementada uma interface com o usuário exclusivamente para testes eventuais do protótipo
de sistema de recuperação de informação. Para uma execução mais rápida das 77 buscas,
foi implementado um componente de processamento não assistido de consultas. Esse com-
ponente não faz parte de um sistema clássico de recuperação de informação e, portanto, não
está presente na figura 10.

O processador de expressão de busca (query parsing & expansion) é responsável por
reconhecer as palavras-chaves informadas pelo usuário de informação e por reescrever a ex-
pressão de busca do usuário, incluindo ou retirando termos para aumentar a eficácia da recu-
peração. Neste componente foi implementado um método para reconhecer a faceta à qual per-
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tence cada termo, produzindo uma reescrita mais elaborada. Em caso de expansão, exclusão
ou alteração de termo, a operação ocorre exclusivamente dentro da faceta correspondente.

A expressão de busca final deve ser processada pelo componente de recuperação e
ordenação (retrieval & ranking). O componente é responsável por recuperar os documentos
supostamente de interesse e ordená-los em função de uma métrica de relevância. A métrica
de relevância adotada é a term frequency-inverse document frequency (TF-IDF), padrão no
Apache Lucene, sem associar pesos diferentes para as facetas.

5.2.2 Indexação automática da informação corporativa

A indexação automática da coleção pública consumiu um tempo total de 680856 milis-
segundos (ou 11,3476 minutos) em um computador com chipset de 32 bits; processador Intel
Core 2 Duo, P8400, com frequência de 2268 MHz; disco rígido de 160GiB, com 5400 rotações
por minuto; memória principal de 4 GiB, frequência de 800 MHz; e sistema operacional Linux
32 bits.

O indexador automático representou a coleção por meio de oito índices, algo possível
após a leitura técnica empreendida no capítulo anterior. O primeiro índice, um arquivo inver-
tido, indexou todos as palavras presentes no conteúdo dos documentos. O segundo índice, um
gazetteer, indexou países, estados, territórios australianos, cidades, oceanos e mares, equipa-
mentos urbanos e outras feições geográficas úteis, entre naturais, artificiais e cartográficas. To-
das as referências geográficas indexadas estão presentes nas tabelas 9 e 10. O terceiro índice,
uma linha do tempo, indexou as referências a anos encontradas no conteúdo dos documen-
tos, utilizando-se de uma estratégia ingênua de associar qualquer palavra, ou token, formada
por quatro números como uma suposta referência a um ano. Os índices restantes, formados
como listas ordenadas alfabeticamente, indexaram as referências às atividades econômicas,
documentos, pessoas, unidades organizacionais e patrimônios da empresa.

Neste protótipo, nenhum índice dependeu do processamento de texto para interpretar
as referências e aumentar sua precisão. Isto é, referências tais como "ano passado", "década
anterior", "próximo a Sydney", "entre Sydney e Camberra"e outras são indexadas de maneira
imprecisa, sem tratamento espaço-temporal do texto. Essa omissão não constitui uma reco-
mendação para o projeto de um sistema de recuperação de informação, mas uma simples
limitação do protótipo.

Na próxima seção são apresentadas as expressões de busca e de que forma ocorreu
o processamento das expressões de busca para realizar a recuperação de informação da
coleção pública.

5.2.3 Processamento automático de consultas

Em uma parcela dos sistema de recuperação de informação, o usuário deve traduzir
sua necessidade de informação em palavras-chaves na forma de uma expressão de busca.
Dado um conjunto de palavras-chaves, o sistema de recuperação de informação deve conver-
ter as palavras-chaves em uma lista ordenada de documentos de interesse. É esse modelo de
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interação e de recuperação de informação corporativa que foi avaliado na trilha Enterprise da
Text Retrieval Conference até o ano de 2008.

Porém, no protótipo corporativo e facetado implementado nesta tese, termos forneci-
dos pelo usuário são convertidos em facetas antes de se executar a recuperação. Assim, não
se busca por um termo “victoria” em documentos. Ao invés disso, se busca pela faceta Estado
dentro dos documentos, usando a cadeia Melbourne, Victoria, Vic, Australia e Oceania como
possíveis valores para a faceta, ou usando outros valores de outras facetas do renque. Dessa
forma, mesmo que Victoria não exista em qualquer documento, como a categoria Estado está
presente, podem ser utilizados os estados das unidades organizacionais da empresa, os esta-
dos dos funcionários, dos projetos ou de outras entidades corporativas. Referências a Victoria
são buscadas indiretamente.

Outro exemplo é o nome “John”. Embora John seja um termo, o objeto de interesse
pode ser a faceta cliente, faceta funcionário, ou a faceta Pessoa externa. Assim, são adotadas
listas de funcionários, de clientes e de colaboradores, especialmente aquelas em que algum
John exista.

Essa estratégia também pode favorecer o browsing da coleção, em uma possível na-
vegação facetada. Nesse modelo de interação com o usuário, critérios de ordenação são di-
ferentes para cada expressão de busca, especialmente naquelas em que alguma categoria
seja mais importante que as outras. Assim, Funcionários assumiriam ordem alfabética. Rela-
tórios assumiriam ordem crescente de ano. Unidades organizacionais assumiriam ordem da
mais importante para a menos importante, ou da mais próxima para a mais distante do usuá-
rio da informação. Porém, apenas a recuperação da informação facetada foi implementada no
escopo dessa tese para buscar sua validação através da avaliação da trilha Enterprise. Pois
não há detalhes suficientes na trilha para avaliar diferentes critérios de ordenação e diferentes
interfaces de usuário.

A tabela 3 apresenta as 77 expressões de busca fornecidas juntamente com a coleção
pública. Embora as narrativas, que explicam as expressões de busca, tenham sido estudadas
no capítulo anterior, elas não foram adotadas na avaliação da recuperação. As 77 expressões
de busca foram submetidas para um sistema de recuperação de informação, usando método
de similaridade text frequency-inverse document frequency (TF-IDF).

Tabela 3 – Expressões de busca originais da coleção pública

Query Expressão de busca original

51 weatherwall
52 solve magazine
53 selenium soil
54 the heat is on
55 case moth identification
56 12345+

Continua na próxima página
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Tabela 3 – continuação da página anterior
Query Expressão de busca original

57 fast instruments
58 wood borer treatment
59 vinelogic cd
60 algae hydrogen powered cars
61 wheel motor
62 climate change hops
63 vinegar bugs
64 ant identification
65 recruitment
66 chilli paste preservatives
67 sydney ocean temperatures
68 sea level changes East Coast
69 magnesium supplement
70 information technology jobs
71 termite wings
72 biodegradable materials
73 postdoctoral bioinformatics
74 rene van berkel
75 water conservation industry
76 electric vehicles
77 climate change
78 pem micro fuel cells
79 internship
80 biodiversity
81 artificial photosynthesis
82 total wellbeing diet seafood
83 contact scientist
84 drought nsw
85 water level property
86 rabies test
87 treated timber edible plants
88 improving the built environment
89 postdoctoral
90 plant heavy metal binding proteins
91 ultracapacitors
92 cane toad photo
93 annual report
94 ants

Continua na próxima página
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Tabela 3 – continuação da página anterior
Query Expressão de busca original

95 plant gene technology
96 ocean floor map
97 shipping container simulate
98 insect identification
99 training coordinator

100 water food production
101 trials weight loss
102 nathers accurate
103 forensic science workshop
104 uranium reserves
105 venture capital investment
106 biodegradable plastic
107 total wellbeing diet book 2 exercise
108 millipede control
109 employment aquaculture
110 postdoctoral mathematics
111 salinity wa
112 mineral energy resources Australia
113 sea levels
114 millipedes
115 hybrid cars
116 friction coal crush
117 freon climate change
118 termite bait box
119 melbourne events calendar
120 bubbles ice image
121 australia population
122 images
123 website feedback
124 euclid eucalypts
125 cervical cancer vaccination
126 fish oil
127 government funding

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em seguida, foram removidos os termos de facetas especiais e temporais das 77 ex-
pressões de busca, reescritas na coluna Base da tabela 4. Uma pré-consulta usando a ex-
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pressão base forneceu suposto contexto espacial válido, ilustrado como um texto adicional
da expressão de busca na coluna Espaço. A mesma pré-consulta forneceu suposto contexto
temporal válido, ilustrado como um texto adicional da expressão de busca na coluna Tempo. E
a mesma pré-consulta retornou a expressão base expandida (e/ou contraída), ilustrada como
um texto adicional na coluna Alteração da tabela 4.

Tabela 4 – Expressões de busca por informação facetada.

A expressão base é a menor parte da expressão original que não
descaracterize a expressão original; as colunas Espaço e Tempo
incluem parte especializada da expressão para as facetas Espaço e
Tempo, respectivamente; a coluna Alteração apresenta expansões e
contrações nas expressões de busca, isto é, termos que são incluídos e
termos que são excluídos, rasurados como neste exemplo, da expressão
base.

Query Base Espaço Tempo Alteração

51 weatherwall melbourne
52 solve magazine
53 selenium soil australia
54 the heat is on 2006
55 case moth identi-

fication
56 12345+ 2006
57 FAST instru-

ments
58 wood borer treat-

ment
59 vinelogic cd 2005 cd
60 algae hydrogen

powered cars
61 wheel motor
62 climate change

hops
2000-2009

63 vinegar bugs
64 ant identification
65 recruitment 2007 position
66 chilli paste pre-

servatives
67 ocean temperatu-

res
australia 2000

Continua na próxima página
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Tabela 4 – continuação da página anterior
Query Base Espaço Tempo Alteração

68 sea level chan-
ges

australia 2007

69 magnesium sup-
plement

70 information tech-
nology jobs

2000-2009

71 termite wings
72 biodegradable

materials
73 postdoctoral

bioinformatics
2007 bioinformatics

position
74 rene van berkel rene van contact
75 water conserva-

tion industry
2000-2009

76 electric vehicles
77 climate change 2000-2009
78 pem micro fuel

cells
79 internship 2007 position
80 biodiversity
81 artificial pho-

tosynthesis
82 total wellbeing

diet seafood
2007

83 contact scientist
84 drought nsw 1990-2009
85 water level pro-

perty
2000

86 rabies test
87 treated timber

edible plants
88 improving the

built environment
89 postdoctoral 2000-2009 position
90 plant heavy metal

binding proteins
91 ultracapacitors
92 cane toad photo

Continua na próxima página
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Tabela 4 – continuação da página anterior
Query Base Espaço Tempo Alteração

93 annual report 2000-2009
94 ants
95 plant gene tech-

nology
2000-2009

96 ocean floor map 2000-2009
97 shipping contai-

ner simulate
98 insect identifica-

tion
99 training coordina-

tor
2000-2009 contact

100 water food pro-
duction

2000

101 trials weight loss 2007
102 nathers accurate 2000-2009
103 forensic science

workshop
2007

104 uranium reserves 2000
105 venture capital in-

vestment
2000-2009

106 biodegradable
plastic

107 total wellbeing
diet book 2
exercise

2007

108 millipede control
109 employment

aquaculture
2000-2009

110 postdoctoral
mathematics

2000-2009 mathematics po-
sition

111 salinity australia 2000-2009
112 mineral energy

resources
australia 2000-2009

113 sea levels australia 2000-2009
114 millipedes
115 hybrid cars
116 friction coal crush

Continua na próxima página
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Tabela 4 – continuação da página anterior
Query Base Espaço Tempo Alteração

117 freon climate
change

2000-2009

118 termite bait box
119 events calendar australia 2000-2009
120 bubbles ice

image
121 population australia 2000-2009
122 images
123 website feedback
124 euclid eucalypts
125 cervical cancer

vaccination
2000-2009

126 fish oil
127 government fun-

ding
2000-2009

Fonte: Elaborada pelo autor.

Uma primeira consulta usando a expressão base forneceu resultados da recuperação
de informação corporativa. Uma segunda consulta usando a expressão base complementada
com a expressão espacial foi executada. Uma terceira consulta usando a expressão base, com-
plementada com as expressões espacial e temporal, foi executada em seguida. Finalmente,
uma quarta consulta usando a expressão base com as alterações da coluna Alteração, com-
plementada com as expressões espacial e temporal, recuperou a última lista de documentos
para avaliação. Quando não houve atualização da expressão de busca nas colunas Espaço,
Tempo e/ou Alteração, a mesma expressão de busca da etapa anterior foi utilizada, produzindo
resultados idênticos àqueles obtidos na execução anterior.

Todos os resultados estão apresentados nas tabelas 5 e 6 na próxima seção, 5.2.4. Os
resultados do segundo experimento são discutidos na seção 5.2.5.

5.2.4 Resultados do experimento sobre a coleção pública

Os resultados das cinco execuções de processamento de consulta foram medidos
usando Precisão Média (Average Precision - AP), na tabela 5, e Ganho Acumulado Descon-
tado Normalizado (Normalized Discounted Cumulative Gain, NDCG), na tabela 6.

A primeira execução de processamento de consulta deu-se usando a expressão de
busca original, usando o método de similaridade TF-IDF e nenhum algoritmo que se bene-
ficiava da organização facetada da informação. Os valores de AP e NDCG dessa primeira
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execução constituíram a base de comparação de desempenho das demais execuções do ex-
perimento.

A segunda execução deu-se usando a expressão de busca base, excluídos termos de
facetas espaciais e temporais. Essa execução também usou o método de similaridade TF-IDF
e nenhum algoritmo que se beneficiava da organização facetada da informação. O valor de AP
média foi 0,55% superior ao da primeira execução. O valor de NDCG médio foi 0,50% superior
ao da primeira execução.

Sete expressões de busca foram diferentes daquelas usadas na primeira execução.
Em três delas houve aumento do desempenho considerando as duas métricas. Em três delas
houve redução do desempenho considerando as duas métricas. Em uma das expressões de
busca o desempenho melhorou pela métrica NDCG e piorou pela métrica AP.

Tabela 5 – Resultado da métrica Precisão Média (Average Precision,
AP) para experimentos sobre a coleção pública.

Os resultados são apresentados individualmente, por expressão
de busca (query ), e agregados em uma média aritmética na última
linha. As cinco colunas de resultados representam os resultados dos
experimentos que usam 1) a expressão original; 2) a expressão base; 3)
expressão base e faceta espacial; 4) expressão base e facetas espacial
e temporal; 5) expressão base, facetas espacial e temporal, e expansões
e contrações da expressão de busca.

Query infAP1 infAP2 infAP3 infAP4 infAP5
52 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000
53 0,2212 0,2212 0,4607 0,4607 0,4607
54 0,0025 0,0025 0,0025 0,0077 0,0077
56 0,2628 0,2628 0,2628 0,3353 0,3353
57 0,3471 0,3471 0,3471 0,3471 0,3471
58 0,3078 0,3078 0,3078 0,3078 0,3078
59 0,5223 0,5223 0,5223 0,5741 0,7980
60 0,3353 0,3353 0,3353 0,3353 0,3353
61 0,8401 0,8401 0,8401 0,8401 0,8401
62 0,2114 0,2114 0,2114 0,2105 0,2105
63 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
64 0,6318 0,6318 0,6318 0,6318 0,6318
65 0,0136 0,0136 0,0136 0,0137 0,0928
67 0,0781 0,1496 0,1572 0,2714 0,2714
68 0,1179 0,4745 0,4396 0,4441 0,4441
69 0,0785 0,0785 0,0785 0,0785 0,0785
70 0,0160 0,0160 0,0160 0,0161 0,0161
71 0,1935 0,1935 0,1935 0,1935 0,1935
72 0,6626 0,6626 0,6626 0,6626 0,6626

Continua na próxima página
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Tabela 5 – continuação da página anterior
Query infAP1 infAP2 infAP3 infAP4 infAP5

73 0,0468 0,0468 0,0468 0,0431 0,0429
75 0,3562 0,3562 0,3562 0,3559 0,3559
76 0,4934 0,4934 0,4934 0,4934 0,4934
77 0,5206 0,5206 0,5206 0,5206 0,5206
79 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
80 0,3423 0,3423 0,3423 0,3423 0,3423
82 0,4505 0,4505 0,4505 0,4714 0,4714
83 0,1976 0,1976 0,1976 0,1976 0,1976
84 0,1957 0,0801 0,1957 0,2390 0,2390
85 0,0083 0,0083 0,0083 0,0140 0,0140
86 0,5318 0,5318 0,5318 0,5318 0,5318
87 0,1043 0,1043 0,1043 0,1043 0,1043
88 0,1989 0,1989 0,1989 0,1989 0,1989
89 0,1732 0,1732 0,1732 0,1732 0,1576
90 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091
93 0,3370 0,3370 0,3370 0,3369 0,3369
94 0,4468 0,4468 0,4468 0,4468 0,4468
95 0,4641 0,4641 0,4641 0,4629 0,4629
96 0,5871 0,5871 0,5871 0,5874 0,5874
97 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229
98 0,1502 0,1502 0,1502 0,1502 0,1502
99 0,0366 0,0366 0,0366 0,0363 0,0445

100 0,1009 0,1009 0,1009 0,1055 0,1055
102 0,6097 0,6097 0,6097 0,6013 0,6013
105 0,1563 0,1563 0,1563 0,1522 0,1522
106 0,2077 0,2077 0,2077 0,2077 0,2077
109 0,1826 0,1826 0,1826 0,1796 0,1796
110 0,1363 0,1363 0,1363 0,1331 0,5555
111 0,3021 0,2288 0,2801 0,2779 0,2779
112 0,2247 0,2194 0,2247 0,2245 0,2245
113 0,2758 0,2758 0,3177 0,3218 0,3218
114 0,2619 0,2619 0,2619 0,2619 0,2619
115 0,7827 0,7827 0,7827 0,7827 0,7827
117 0,0530 0,0530 0,0530 0,0531 0,0531
118 0,6638 0,6638 0,6638 0,6638 0,6638
119 0,0116 0,0120 0,0161 0,0160 0,0160
120 0,6485 0,6485 0,6485 0,6485 0,6485
121 0,2243 0,0857 0,2243 0,2223 0,2223
122 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Continua na próxima página
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Tabela 5 – continuação da página anterior
Query infAP1 infAP2 infAP3 infAP4 infAP5

123 0,0760 0,0760 0,0760 0,0760 0,0760
125 0,5787 0,5787 0,5787 0,5720 0,5720
126 0,0751 0,0751 0,0751 0,0751 0,0751
127 0,3323 0,3323 0,3323 0,3373 0,3373

Média 0,2713 0,2728 0,2818 0,2868 0,2984

Fonte: Elaborada pelo autor.

A terceira execução deu-se usando a expressão de busca base, complementada com
algum termo de faceta espacial caso algum termo tenha sido recomendado na pré-consulta.
Essa execução fez uso de um algoritmo que se beneficiava da organização facetada da infor-
mação, escolhendo o foco geográfico mais adequado para cada expressão de busca. O valor
de AP média foi 3,30% superior ao da execução anterior. O valor de NDCG médio foi 2,48%
superior ao da execução anterior.

Nove expressões de busca foram diferentes daquelas usadas na segunda execução.
Em oito delas houve aumento do desempenho considerando as duas métricas. Em uma das
expressões de busca houve redução do desempenho considerando as duas métricas.

A quarta execução deu-se usando a expressão de busca base e da faceta espacial,
complementada com algum termo de faceta temporal caso algum termo tenha sido recomen-
dado na pré-consulta. Essa execução fez uso de um algoritmo que escolhia o foco temporal
mais adequado para cada expressão de busca. O valor de AP média foi 1,77% superior ao da
execução anterior. O valor de NDCG médio foi 1,61% superior ao da execução anterior.

Trinta e sete expressões de busca foram diferentes daquelas usadas na terceira exe-
cução. Dessas, apenas 31 buscas foram avaliadas na quarta execução. Em 11 delas houve
aumento do desempenho considerando as duas métricas. Em nove delas houve redução do
desempenho considerando as duas métricas. Em cinco das expressões de busca o desem-
penho melhorou pela métrica NDCG e piorou pela métrica AP. Ao contrário, em quatro das
expressões de busca o desempenho piorou pela métrica NDCG e melhorou pela métrica AP.
Finalmente, em duas das expressões de busca o desempenho não sofreu alteração quando
comparado ao desempenho da execução anterior.

A quinta execução deu-se usando a expressão de busca base, da faceta espacial e
da faceta temporal, alteradas pela adição ou exclusão de termos indicados na pré-consulta.
Essa execução fez uso de um algoritmo que inclui ou remove termos da expressão de busca,
escolhendo a melhor representação para cada faceta mobilizada pelo usuário da informação
na elaboração da expressão de busca. O valor de AP média foi 4,04% superior ao da execução
anterior. O valor de NDCG médio foi 1,52% superior ao da execução anterior.

Oito expressões de busca foram diferentes daquelas usadas na quarta execução. Des-
sas, apenas seis buscas foram avaliadas na quinta execução. Em três delas houve aumento do
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desempenho considerando as duas métricas. Em uma delas houve redução do desempenho
considerando as duas métricas. Em uma das expressões de busca o desempenho melhorou
pela métrica NDCG e piorou pela métrica AP. Ao contrário, em uma das expressões de busca
o desempenho piorou pela métrica NDCG e melhorou pela métrica AP.

Tabela 6 – Resultado da métrica Ganho Acumulado Descontado
Normalizado (Normalized Discounted Cumulative Gain, NDCG) para
experimentos sobre a coleção pública.

Os resultados são apresentados individualmente, por expressão
de busca (query ), e agregados em uma média aritmética na última
linha. As cinco colunas de resultados representam os resultados dos
experimentos que usam 1) a expressão original; 2) a expressão base; 3)
expressão base e faceta espacial; 4) expressão base e facetas espacial
e temporal; 5) expressão base, facetas espacial e temporal, e expansões
e contrações da expressão de busca.

Query infNDCG1 infNDCG2 infNDCG3 infNDCG4 infNDCG5
52 0,4841 0,4841 0,4841 0,4841 0,4841
53 0,4947 0,4947 0,7388 0,7388 0,7388
54 0,0600 0,0600 0,0600 0,1706 0,1706
56 0,5495 0,5495 0,5495 0,5941 0,5941
57 0,5100 0,5100 0,5100 0,5100 0,5100
58 0,4343 0,4343 0,4343 0,4343 0,4343
59 0,6682 0,6682 0,6682 0,8778 0,9557
60 0,5459 0,5459 0,5459 0,5459 0,5459
61 0,7653 0,7653 0,7653 0,7653 0,7653
62 0,4775 0,4775 0,4775 0,4771 0,4771
63 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
64 0,6788 0,6788 0,6788 0,6788 0,6788
65 0,1111 0,1111 0,1111 0,1110 0,2565
67 0,3646 0,5642 0,6247 0,6436 0,6436
68 0,3469 0,7310 0,6808 0,6739 0,6739
69 0,4234 0,4234 0,4234 0,4234 0,4234
70 0,2525 0,2525 0,2525 0,2425 0,2425
71 0,6317 0,6317 0,6317 0,6317 0,6317
72 0,7731 0,7731 0,7731 0,7731 0,7731
73 0,3514 0,3514 0,3514 0,3612 0,3709
75 0,6565 0,6565 0,6565 0,6579 0,6579
76 0,7212 0,7212 0,7212 0,7212 0,7212
77 0,4966 0,4966 0,4966 0,4966 0,4966
79 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
80 0,4752 0,4752 0,4752 0,4752 0,4752
82 0,7078 0,7078 0,7078 0,7076 0,7076

Continua na próxima página
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Tabela 6 – continuação da página anterior
Query infNDCG1 infNDCG2 infNDCG3 infNDCG4 infNDCG5

83 0,4432 0,4432 0,4432 0,4432 0,4432
84 0,5973 0,4140 0,5973 0,6154 0,6154
85 0,2196 0,2196 0,2196 0,2512 0,2512
86 0,5400 0,5400 0,5400 0,5400 0,5400
87 0,4315 0,4315 0,4315 0,4315 0,4315
88 0,4737 0,4737 0,4737 0,4737 0,4737
89 0,3363 0,3363 0,3363 0,3363 0,3303
90 0,2610 0,2610 0,2610 0,2610 0,2610
93 0,6298 0,6298 0,6298 0,6292 0,6292
94 0,6969 0,6969 0,6969 0,6969 0,6969
95 0,5572 0,5572 0,5572 0,5527 0,5527
96 0,5936 0,5936 0,5936 0,5932 0,5932
97 0,0796 0,0796 0,0796 0,0796 0,0796
98 0,5124 0,5124 0,5124 0,5124 0,5124
99 0,2374 0,2374 0,2374 0,2361 0,2311
100 0,3787 0,3787 0,3787 0,4166 0,4166
102 0,5785 0,5785 0,5785 0,5742 0,5742
105 0,4935 0,4935 0,4935 0,4985 0,4985
106 0,5516 0,5516 0,5516 0,5516 0,5516
109 0,4759 0,4759 0,4759 0,4760 0,4760
110 0,5272 0,5272 0,5272 0,5307 0,7828
111 0,5136 0,5162 0,5602 0,5595 0,5595
112 0,6069 0,5971 0,6069 0,6033 0,6033
113 0,6432 0,6432 0,6447 0,6632 0,6632
114 0,4254 0,4254 0,4254 0,4254 0,4254
115 1,0044 1,0044 1,0044 1,0044 1,0044
117 0,5013 0,5013 0,5013 0,5014 0,5014
118 0,8274 0,8274 0,8274 0,8274 0,8274
119 0,2337 0,2380 0,2587 0,2545 0,2545
120 0,7456 0,7456 0,7456 0,7456 0,7456
121 0,6201 0,3739 0,6201 0,6160 0,6160
122 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
123 0,1909 0,1909 0,1909 0,1909 0,1909
125 0,6543 0,6543 0,6543 0,6507 0,6507
126 0,4232 0,4232 0,4232 0,4232 0,4232
127 0,5743 0,5743 0,5743 0,5767 0,5767

Média 0,4768 0,4792 0,4911 0,4990 0,5066

Fonte: Elaborada pelo autor.



Capítulo 5. Recuperação automatizada da informação corporativa e facetada 100

As discussões sobre os resultados do experimento sobre a coleção pública são apre-
sentadas na próxima seção, 5.2.5.

5.2.5 Discussões de resultados sobre a coleção pública

A seção 5.2.4 apresentou os resultados empíricos da avaliação de um protótipo de
sistema de recuperação de informação corporativa facetada usando os princípios e métricas
da trilha Enterprise da Text Retrieval Conference.

Os resultados das cinco execuções de processamento de consulta foram medidos
usando Precisão Média (Average Precision - AP), na tabela 5, e Ganho Acumulado Descon-
tado Normalizado (Normalized Discounted Cumulative Gain, NDCG), na tabela 6. Os valores
médios finais podem ser comparados com os valores alcançados por participantes da trilha
Enterprise na tabela 7. Os resultados atendem ao objetivo de avaliar a eficiência da indexação
e da recuperação de documentos da coleção corporativa de referência.

Tabela 7 – Desempenho da recuperação de informação facetada.

Os resultados em negrito foram obtidos nesta tese. Os demais
são resultados dos grupos que participaram da trilha Enterprise da
Text Retrieval Conference, edição de 2008. Todos os resultados estão
ordenados da maior precisão média para a menor precisão média.

Origem do experimento infAP infNDCG
UGlasgow 0,3891 0,5660
CAS 0,3760 0,5393
Tsinghua 0,3612 0,5578
UAmsterdam 0,3306 0,4909
UC-London 0,3246 0,5175
Fudan 0,3204 0,4985
UAvignon 0,3191 0,5078
UArkansas 0,3024 0,4838
NUI-Galway 0,3018 0,4791
Ex5. Expressão Base+Espaço+Tempo com Expansão 0,2984 0,5066
RMIT 0,2975 0,5045
Ex4. Expressão Base+Espaço+Tempo 0,2868 0,4990
Ex3. Expressão Base+Espaço 0,2818 0,4911
Ex2. Expressão Base (TF-IDF) 0,2728 0,4792
Ex1. Original (TF-IDF) 0,2713 0,4768
Sebir 0,2252 0,4035
BUPT 0,2216 0,4046
INRIA 0,1879 0,3785
SPSU 0,1300 0,3057

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A primeira execução (Ex1) serviu como referência para as outras quatro execuções. A
primeira usou as expressões originais da trilha e a indexação não se beneficiou da organização
facetada da informação e do conhecimento construído acerca do domínio corporativo. Ado-
tando exclusivamente o modelo de similaridade TF-IDF, seu desempenho foi superior àquele
obtido em alguns trabalhos da literatura, como se observa na tabela 7. Isso encontra explica-
ção no propósito da avaliação de Cranfield: descobrir métodos eficientes empiricamente pela
comparação do seu desempenho. Assim, todos os experimentos, com alto ou baixo desempe-
nho, são úteis para avançar o conhecimento sobre recuperação de informação.

Ainda sem adotar recursos do domínio corporativo, a segunda execução (Ex2) fez uso
de expressões de busca simplificadas. Nela, as expressões não continham referências geográ-
ficas e temporais. Ao observar um aumento do desempenho da recuperação de informação,
alguns trabalhos da literatura questionam se as facetas geográficas e temporais são realmente
úteis. De fato, o que esses resultados parecem indicar é que a escolha incorreta do escopo
geográfico e temporal, por parte do autor da expressão de busca, pode limitar a busca desne-
cessariamente e causar prejuízo ao processo de recuperação de informação.

Por outro lado, as execuções 3, 4 e 5 se beneficiaram de características do domínio
corporativo, reconhecidas a partir do trabalho empreendido no capítulo 4, e da organização fa-
cetada da informação corporativa. O aumento do desempenho médio das consultas em cada
uma das três execuções deu-se pelo aumento significativo do desempenho de algumas pou-
cas consultas. Na execução 3, por exemplo, 10,39% das buscas foram responsáveis por todo
o aumento de desempenho do experimento. Na execução 4 houve uma participação maior:
25,97%. Finalmente, na execução 5, apenas 5,19% das buscas foram responsáveis pelo maior
aumento de desempenho registrado no experimento sobre a coleção pública.

A terceira execução (Ex3) passou a conter referências geográficas na expressão de
busca. Nela, o desempenho da recuperação aumentou ainda mais. Isso nos permite formular
uma hipótese para o baixo desempenho de modelos espaciais em sistemas de recuperação
de informação geográfica, quando comparados ao modelo TF-IDF. Os modelos mentais es-
paciais de autores de documentos e de expressões de busca parecem ser diferentes. Logo,
georreferenciar as mensagens não é a solução final. Por outro lado, desambiguar e ajustar
a precisão espacial das referências geográficas parece ser uma direção promissora, pois foi
exatamente a abordagem adotada neste experimento.

A quarta execução (Ex4), por sua vez, passou a conter referências temporais e geográ-
ficas na expressão de busca. Novamente, o desempenho da recuperação aumentou. Porém,
não é possível supor que o modelo mental de tempo seja diferente entre autores de documento
e de expressões de busca. Ao invés disso, mesmo que facetas temporais não sejam mobiliza-
das por usuários da informação, o sistema de recuperação de informação pode promover uma
interface com o usuário que suporte o filtro e o ranking de resultados, tornando mais eficaz o
acesso à informação.

A quinta execução (Ex5), finalmente, passou a conter referências mais apropriadas
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para cada faceta mobilizada na expressão base. O desempenho medido em Precisão Média
chegou a aumentar em 4,04%. Não é novidade que a escolha apropriada das palavras-chaves
para compor a expressão de busca favorece a recuperação. No entanto, técnicas de expansão
e contração de expressões de busca precisam reconhecer quais alterações são mais apropria-
das. Identificar quais facetas, ao invés de termos, devam sofrer expansão ou contração parece
promissor e mais simples.

Os resultados de todos os trabalhos apresentados na tabela 7 não foram completa-
mente validados pelos profissionais de informação da CSIRO. Por isso, os resultados devem
ser usados com cautela para o projeto de sistemas de recuperação de informação corpora-
tiva, mesmo que exclusivamente destinados para a CSIRO. O mesmo se aplica aos resultados
deste experimento sobre a coleção pública.

Alguns dos experimentos realizados no âmbito da trilha Enterprise se beneficiam de
certas características que não são próprias do domínio corporativo. Provavelmente, algumas
delas não são próprias nem mesmo da informação da CSIRO, tendo em vista que a coleção
de referência apresenta o viés de possuir apenas páginas Web públicas do site da empresa.
Adicionalmente, toda empresa é única e pode possuir características que sejam difíceis de en-
contrar em outras empresas. A CSIRO, especificamente, é um exemplar ainda mais incomum
dentro do domínio corporativo, por sua atividade ser pesquisa científica, contar com profissi-
onais de elevado nível de especialização e com nomes sempre presentes na imprensa e na
Web, ter grande capilaridade geográfica e ser proprietária de um grande volume de informação
pública.

Por exemplo, trabalhos como de He et al. (2008), Shen et al. (2008) e Peng e Mao
(2008) fizeram uso de fontes externas como a Wikipedia para produzir expansão de expres-
sões de busca. Isso parece útil e adequado para uma coleção composta de documentos de
divulgação científica da CSIRO, com temas científicos diversos. No entanto, não se aplica a
uma coleção mais homogênea, de empresa menor, constituída por documentos de comunica-
ção empresarial interna.

Outros trabalhos, tais como Balog e Rijke (2008) e Cummins e O’Riordan (2008) com-
binaram a busca por especialistas e a busca por documentos. Certamente a estratégia foi útil
para o caso CSIRO, especialmente se combinada com fontes externas de evidência. Trata-se
de uma empresa de pesquisa científica, a maior da Austrália. Seus especialistas são douto-
res reconhecidos pela comunidade científica em todo o mundo em temas como melhoramento
genético, oceanografia, controle de pragas, climatologia e outros. Todos aplicados às necessi-
dades da região onde a Austrália se localiza, o que inclui países e continentes próximos. No
entanto, a estratégia parece pouco apropriada a empresas onde não existam profissionais tão
renomados, destacados e presentes em jornais, revistas e buscadores Web.

Também, trabalhos como Xue et al. (2008) e Zhu (2008) se aproveitaram do fato de do-
cumentos da coleção serem da face Web pública da CSIRO. Trata-se de uma estratégia que
se beneficia da estrutura hipertextual, das ligações de entrada (inlinks) e de saída (outlinks)
dos documentos, dos textos de ligação e de métodos de ordenação eficientes para a Web
como o PageRank. Como a coleção de referência é corporativa, mas também é um subcon-
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junto da Web, é natural adotar tal estratégia. Porém, o mesmo sucesso não ocorre na outra
face da CSIRO, onde certamente existem documentos em outros formatos, sem hipertexto,
sem ligações explícitas entre documentos, sem comandos de marcação da linguagem HTML.

Um último exemplo é o trabalho de SanJuan et al. (2008) que adotou seu método desti-
nado a um sistema de resposta automática. O método aborda a informação com granularidade
diferente, recuperando trechos do conteúdo dos documentos (frases e partes de frases), ao
invés dos documentos. Certamente essa estratégia é promissora para o domínio corporativo
e pode se beneficiar da organização facetada da informação corporativa. Por outro lado, a
direção contrária de granularidade também é possível, considerando blocos de documentos,
repositórios, tipos de documentos e outros conjuntos maiores. É provável que tipologia de do-
cumentos, estudos de gêneros textuais, métodos de bancos de dados estruturados e de dados
ligados favoreçam de forma diferenciada as várias empresas que funcionam dentro de cada
grande empresa.

No próximo capítulo, 6, são apontadas conclusões, limitações deste trabalho e algumas
direções de trabalho futuro.
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6 Conclusão

“As palavras fogem quando precisamos delas e
sobram quando não pretendemos usá-las.”

Carlos Drummond de Andrade

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se implementar sistemas automáticos
de recuperação de informação que deem suporte adequado à informação corporativa e às
tarefas dos usuários corporativos. Para isso, se buscou uma compreensão mais geral da in-
formação corporativa que beneficie sua evolução contínua e não a limite a um cenário de uso
excessivamente reduzido. Para isso, foi realizada uma análise do domínio corporativo com o
objetivo de propor um conjunto de características da informação corporativa.

Assim, este trabalho empreendeu uma análise preliminar de domínio pela aplicação da
técnica de análise facetada sobre informação corporativa. Foram identificadas características
potencialmente comuns às coleções; e um protótipo de sistema de recuperação de informação
corporativa e um conjunto de expressões de busca de usuários reais serviram para avaliar
empiricamente e validar essas características identificadas.

A seção 6.1 apresenta os principais resultados alcançados, enquanto a seção 6.2 apre-
senta discussões e limitações da pesquisa. Finalmente, a seção 6.3 aponta algumas direções
para trabalhos futuros.

6.1 Resultados

Três resultados foram obtidos neste trabalho. O primeiro resultado refere-se a um con-
junto com 12 categorias que, como uma potencial representação da informação corporativa,
pode servir como um modelo conceitual de longo prazo do domínio corporativo. O conjunto
de categorias descobertas deve requerer revisões menos frequentes e suportar o desenvol-
vimento incremental de sistemas de recuperação de informação corporativa mais flexíveis e
interoperáveis. O segundo resultado refere-se a um subconjunto das 12 categorias que é mo-
bilizado especialmente por usuários no momento de elaborar expressões de busca com o
objetivo de recuperar documentos de interesse. O terceiro resultado refere-se à validação de
ambas as coleções corporativas como pertinentes para desenvolver e avaliar sistemas de re-
cuperação de informação corporativa.

O primeiro resultado teve sua origem na análise facetada empreendida sobre os dois
exemplares do domínio corporativo. Ele corresponde à identificação de 12 categorias comuns
às duas coleções corporativas. A distribuição de assuntos de ambas as empresas dentro das
categorias apresentou alta correlação positiva. Isso sugere que autores e leitores, de ambas
as empresas, embora necessitem de assuntos diferentes, mobilizam assuntos das mesmas
categorias e facetas.
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Além das categorias identificadas, foram também avaliadas as facetas e subfacetas.
Embora úteis para cada coleção, a distribuição de assuntos em facetas e subfacetas entre as
coleções não apresenta indício de correlação. Isso sugere que características exclusivas de
algumas empresas requerem facetas e subfacetas especiais que favorecem a comunicação de
seus atores sociais. O volume de atores sociais contidos na empresa, a extensão geográfica
atendida por seus serviços e produtos, as atividades e o setor econômico são exemplos de
características exclusivas que parecem interferir na composição das mensagens corporativas.

Em avaliação, as categorias não figuraram entre as fontes de evidência mais comuns
dos experimentos apresentados na trilha Enterprise da Text Retrieval Conference. Entretanto,
a simples implementação de um protótipo que considerou parte das categorias aumentou o
desempenho do recuperação de informação. O aumento do desempenho ocorreu mesmo sem
fazer uso de repositórios externos à empresa e sem o suporte de metabuscadores, algumas
das estratégias adotadas em outros trabalhos. Comparando os resultados atuais com aqueles
encontrados na literatura, facetas espaciais e temporais mostraram-se especialmente úteis,
uma vez que quase não têm sido exploradas em trabalhos interpretativos e constituíram as
fontes de evidência com maior potencial de contribuição para a recuperação e o ranking da
informação corporativa.

O segundo resultado teve sua origem na análise facetada empreendida sobre as ex-
pressões de busca de usuários da coleção particular. As expressões de busca foram elabora-
das com o objetivo de recuperar documentos previamente apresentados pelo usuário. Assim,
o método serviu para investigar quais categorias e facetas eram reconhecidas no documento e
mobilizadas pelo usuário enquanto usavam um sistema de recuperação de informação hipoté-
tico. A distribuição de assuntos em oito categorias, compatível com a distribuição de assuntos
naquelas categorias descobertas no domínio, evidencia que os usuários mobilizam as catego-
rias corretas para elaborar as expressões de busca.

Por outro lado, o experimento sobre a coleção pública evidenciou que os usuários da
coleção pública, apesar de também mobilizarem as categorias corretas, não conseguem es-
colher corretamente os termos espaciais e temporais. Isso pode ser explicado pelo desconhe-
cimento da precisão geográfica e temporal com a qual o documento foi produzido e indexado.
No entanto, o primeiro resultado, discutido anteriormente, foi suficiente para compatibilizar a
granularidade espacial e temporal de indexação e de recuperação.

O terceiro resultado corresponde à validação cruzada da coleção de referência e da
coleção particular. Coleções de referência usadas para avaliação de Cranfield normalmente
são alvos de críticas sobre sua utilidade limitada para o desenvolvimento científico. Essa di-
ficuldade também se apresenta para a coleção de referência adotada neste trabalho. Para
enfrentar essa dificuldade, foi adotada também uma coleção particular. Uma vez que a cole-
ção particular foi produzida por seus próprios usuários para ser usada no contexto de trabalho
e tomada de decisão, ela pode ser vista como uma coleção suficiente para empreender novos
estudos sobre informação corporativa. Por outro lado, a compatibilidade entre a distribuição
de assuntos entre as categorias, facetas e subfacetas de ambas as coleções faz com que
a coleção pública igualmente possa ser vista como uma coleção válida para estudos sobre
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informação corporativa.

Adicionalmente, uma vez que não havia qualquer iniciativa de construção de coleção
de documentos corporativos em língua portuguesa, a coleção particular constitui um produto
útil para trabalhos futuros. Porém, a aplicação da nova coleção difere da aplicação da coleção
de referência, sendo mais apropriada para estudos interpretativos e históricos. A coleção da
CSIRO, principalmente por seu tamanho e método de criação, é mais adequada para estudos
empíricos baseados em métodos estatísticos e carece de uma maior diversidade de informa-
ção no escopo intraorganizacional.

6.2 Considerações e limitações

O número reduzido de empresas e coleções estudadas apresenta limitações para uma
análise mais aprofundada e para uma generalização do domínio corporativo. Na coleção de
referência pública, os documentos são de um conjunto muito restritivo, apenas da Web pública
da empresa, com necessidades de informação que poderiam ser atendidas pelo próprio cliente
da empresa, através de um bom sistema de busca da Web. Na segunda coleção, particular,
há um número bem menor de documentos, porém com uma maior diversidade temporal e de
atividades. Em nenhuma das coleções há exaustividade, o que nos remete à impossibilidade
de representar todo e qualquer fenômeno do domínio, embora provavelmente representem os
fenômenos mais comuns de ambas as empresas.

Por outro lado, mesmo se for possível alguma generalização sobre as características
do domínio corporativo, ela certamente não representa isoladamente toda a comunicação da
qual as empresas precisam para realizar trabalho. Com isso, as características locais ou ex-
clusivas de cada empresa continuam a desempenhar um papel importante na compreensão
da comunicação dos seus diversos atores sociais.

Ao mesmo tempo, todas as características identificadas, das mais gerais até as mais
específicas, parecem suportar a melhoria do desempenho de um sistema de recuperação de
informação corporativa. Porém, as características mais específicas tendem a ser úteis apenas
no contexto particular de uma organização, enquanto as características mais gerais provavel-
mente contribuem para empresas de todo o domínio corporativo.

A recuperação de informação da coleção pública foi avaliada empiricamente utilizando-
se apenas das características mais gerais (as categorias). Essa avaliação, tratada no capítulo
5, embora destaque o valor das características comuns a ambas as empresas, requer cau-
tela. De fato, não é possível generalizar o domínio corporativo a partir das duas empresas
pesquisadas, assim como não é possível deduzir que todo o arquivo das empresas possui as
mesmas características. A linguagem corporativa, como fenômeno social, está sujeita a um
desenvolvimento contínuo e dinâmico, adaptando-se às necessidades das instituições e de
seus atores sociais. Acompanhar continuamente essas mudanças parece ser a única saída
para manter sistemas de recuperação de informação corporativa eficazes ao longo do tempo,
adaptando-os para novas realidades de comunicação que são construídas ao longo do tempo.

Adicionalmente, a classificação de relevância de documentos para cada tarefa de
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busca da coleção pública não é bem documentada. Como a qualidade dessa classificação
não pode ser atestada neste trabalho, os resultados do ranking podem ser piores ou melhores
que aqueles aferidos em outros trabalhos.

Relevância também não foi objeto de avaliação na coleção particular. A compatibilidade
entre as expressões de busca e os documentos da coleção particular representa a uniformi-
dade da comunicação corporativa, especificada tanto nos documentos quanto nas expressões
de busca dos seus usuários, ao invés de provável relevância de documentos. A uniformidade
da comunicação pode contribuir para recuperar e ordenar documentos baseando-se na sua
utilidade para o contexto de trabalho. Para isso, é preciso explorar métodos mais adequados
para quantificar e avaliar sua utilidade, percepção incompatível com aquela de relevância.

Resultados empíricos de outras trilhas da Text Retrieval Conference têm indicado que
avanços tecnológicos sobre coleções influenciam menos o desempenho dos sistemas de recu-
peração de informação que avanços tecnológicos sobre facetas específicas. Como um exem-
plo, avanços em técnicas de identificação, desambiguação e recuperação de facetas sociais no
domínio corporativo parecem repercutir positivamente em vários contextos ou várias coleções
do domínio. Por outro lado, avanços na compreensão e no desempenho de uma coleção de
uma só empresa, mesmo que contribua para o desempenho de um sistema de recuperação
de informação aplicado àquela coleção, não contribui para o desempenho do mesmo sistema
para qualquer outra empresa.

Porém, é preciso esclarecer que aperfeiçoamentos baseados em uma faceta do domí-
nio corporativo, e.g. faceta social, não implica no mesmo ganho de desempenho em outros
domínios. Portanto, é preciso garantir que sejam realizados estudos sobre facetas e domínios
específicos, sem esperar que sistemas de recuperação de informação adequados para um
domínio também sejam adequados para outros domínios aparentemente semelhantes. Isso
justifica trabalhos futuros, usando as mesmas coleções e usando coleções corporativas adi-
cionais, o que enfrenta a dificuldade permanente de construir coleções de documentos que
sejam válidas sem que comprometam o sigilo de alguns dados corporativos.

Por outro lado, o método de comparação através de categorias, facetas e subfacetas
mostrou-se valioso por conta da baixa exposição de dados e da alta comparabilidade, po-
dendo servir a coleções diferentes e a diferentes pesquisadores. A técnica de análise facetada
mostrou-se útil para descobrir características e comparar organizações sem expor em excesso
seus ativos de informação, garantindo uma comparação simples e direta das categorias, fa-
cetas e subfacetas que constituem sua informação corporativa. Esse uso da análise facetada
não foi observado na literatura. Adicionalmente, a classificação facetada resultante, além de
útil para trabalhos futuros sobre informação corporativa, constitui um exemplar de classificação
facetada construído fora da biblioteca e para fins não-didáticos. Esse último produto contribui
para aperfeiçoar os guias metodológicos e estudos empíricos acerca da própria técnica de
análise facetada (WILD; GIESS; MCMAHON, 2009; LA BARRE, 2010).
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6.3 Trabalhos futuros

Os resultados deste trabalho sugerem algumas direções promissoras de trabalho fu-
turo: a exploração de coleções corporativas adicionais; a exploração mais aprofundada de
características da informação corporativa; novos estudos sobre o uso e o desempenho de
sistemas de recuperação de informação; e o estudo de indexação automática da informação
facetada.

Os resultados demonstram que as empresas apresentam muitas semelhanças e tam-
bém muitas diferenças entre si. Portanto, a criação de mais coleções de referência é uma
necessidade permanente. É preciso reunir amostras de dados de um número maior de organi-
zações, com características que sejam úteis para trabalhos futuros, sem que as pesquisas se
desenvolvam sobre apenas uma ou algumas poucas coleções de referência. Ao mesmo tempo
em que novas coleções surgem, é importante que versões atualizadas também sejam produ-
zidas de modo a permitir uma avaliação mais histórica do desenvolvimento da documentação,
da linguagem corporativa e das necessidades dos usuários de uma dada organização.

Apenas dessa forma, se pode alcançar uma representação mais generalista do domí-
nio ou pode ser identificada a impossibilidade de alcançá-la. Embora essa necessidade seja
sugerida neste trabalho, reunir tantas empresas com dados abertos não é tarefa trivial. Uma
solução intermediária passa pela caracterização da informação de várias empresas sem que
os dados sejam livremente expostos. A análise de assuntos e a análise facetada atendem
esses requisitos.

Também é importante diversificar as atividades e setores econômicos. Além disso,
dentro do domínio corporativo, é preciso identificar as especificidades que idiomas, setores
econômicos, atividades econômicas, tamanho da rede social corporativa, tipos de documentos
e gêneros textuais provocam na informação corporativa.

A análise preliminar de domínio apontou que as facetas e subfacetas descobertas aco-
modam assuntos que são específicos de determinados contextos de uso. É o caso de facetas
e subfacetas de elevada precisão geográfica, dentro da categoria Espaço. Em empresas com
escopo geográfico urbano, são comuns os nomes de bairro, nomes de cidades vizinhas, no-
mes de capitais de estados vizinhos e nomes de empresas que correspondam a referências
geográficas (agências bancárias, supermercados, hospitais, dentro outras). Ao contrário, em
empresas com escopo geográfico nacional, são incomuns essas referências e tornam-se mais
comuns os nomes de estados, nomes de cidades, nomes de empresas que não correspondem
a referências geográficas (grandes empresas e multinacionais), e nomes de países.

Na perspectiva do uso da informação, é preciso estudar e experimentar novos mode-
los de interação que se beneficiem da classificação facetada da informação, além da busca
por palavras-chaves. É o caso da navegação facetada, por exemplo, que passa a ser possí-
vel e mostra-se mais flexível para atender a uma maior diversidade de contextos de uso e
necessidades de informação. Também é preciso experimentar novos modelos de ordenação
de resultados (ranking) que permita um ajuste fino e personalizado de facetas potencialmente
mais úteis para certos grupos de usuários. Nesses casos, é preciso realizar estudos sobre
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estruturas de dados específicas para informação facetada e o seu papel no desempenho e na
eficácia de sistemas de recuperação de informação.

Na avaliação do impacto da organização facetada na eficiência da recuperação e no
ranking da informação corporativa, deve-se compará-la ao desempenho obtido através das
estratégias de vocabulário controlado, de dados ligados externos (linked data), de busca em
texto completo, dentre outras.

Adicionalmente, aplicações que têm se beneficiado menos de estudos interpretativos,
como técnicas de data mining, big data sobre dados corporativos e sistemas de respostas
automáticas, merecem ser observadas pela lente da teoria da análise facetada. Pelo grande
volume de dados manipulados, análises intelectuais sobre essas coleções parecem proibiti-
vas. Por outro lado, se amostras de dados da empresa são analisadas e apontam indícios de
compatibilidade entre si, a modelagem e a representação de uma grande massa de dados
podem se tornar mais significativas.

Como os experimentos deste trabalho beneficiaram-se da recuperação mais eficiente
de entidades presentes no conteúdo dos documentos, é preciso estudar a implicação da orga-
nização facetada especialmente nos sistemas de respostas automáticas. Uma possível van-
tagem da organização facetada refere-se ao potencial de identificar características das enti-
dades, com grande precisão, favorecendo a capacidade de responder a perguntas complexas
elaboradas por seus usuários.

Por fim, dada uma classificação facetada adequada, a indexação de documentos cor-
porativos continua a representar um grande desafio, tendo em vista o número crescente de
documentos que as empresas produzem e mobilizam para dar suporte às suas operações.
Portanto, é uma direção útil de trabalho futuro desenvolver técnicas de reconhecimento auto-
mático de termos e de associação dinâmica de termos às categorias e facetas identificadas
neste trabalho.

O processo de reconhecimento de termos e sua associação a facetas normalmente
dependerá de um processo de desambiguação sempre que não houver vocabulário contro-
lado. Este trabalho encontrou referências à dados ligados (linked data) como suporte para a
desambiguação de informação na Web. Que os dados ligados são úteis para a desambigua-
ção e para a implementação de sistemas de informação parece óbvio, mas de que modo eles
podem suportar a desambiguação de entidades na informação corporativa e qual sua eficá-
cia em empresas menores é uma questão em aberto. No entanto, pelo volume da informação
produzida, empresas de todos os tamanhos requerem sistemas de informação automatizados
para gerenciar e recuperar eficientemente seus ativos de informação. Este trabalho demons-
trou que a Ciência da Informação possui um papel fundamental para responder de que forma
as empresas têm usado tais sistemas, e de que forma sistemas de recuperação de informação
corporativos devem ser desenvolvidos.
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ANEXO A – Assuntos identificados na
coleção particular

Tabela 8 – Assuntos identificados na coleção particular.

Termos Classe Subclasse Subclasse
2010 Tempo Ano –
2012 Tempo Ano –
3845-4605 Comunicação Telefone –
abaixo assinado Documento Requerimento –
abandono Operação Manutenção –
aberto ao público Operação Atendimento –
abertura Tempo Projeção –
ação administrativa Procedimento – –
ação inovadora Operação Desenvolvimento –
ação judicial Procedimento – –
ação pedagógica Procedimento – –
acervo Documento Acervo –
acesita (cidade, apelido) Espaço Cidade Apelido de cidade
aciati Associação Parceria Nome de empresa
acidente Operação Pessoal –
acompanhamento Procedimento – –
acompanhamento da disciplina Procedimento – –
acordo de cooperação Documento Contrato –
adequação (alteração) Documento Atualização –
adiamento Tempo Projeção –
aditivo Documento Contrato Alteração
administração Operação Controle –
administração de pessoal Operação Pessoal –
admissão Operação Pessoal Admissão
adoecimento remunerado Operação Pessoal Remuneração
advertência (sanção) Operação Controle Sanção
aéreo Operação Transporte Equipamento
agência de desenvolvimento de
timóteo – adt

Associação Parceria Nome de empresa

agendamento Tempo Projeção –
aimorés-mg (cidade) Espaço Cidade –
alemanha Espaço País –
alemão (idioma) Documento Idioma –
aléssio (pessoa) Pessoal Profissional Nome
alexandre (pessoa) Pessoal Profissional Nome
almoço (horário) Tempo Período Intervalo em horas
almoxarifado Operação Estoque –
alocação Operação Pessoal Alocação
alteração na organização
didático-pedagógica

Procedimento – –

aluno Pessoal Cliente –
aluno de dependência Pessoal Cliente Situação
aluno desligado ou jubilado Pessoal Cliente Situação
aluno egresso Pessoal Cliente Situação
aluno estrangeiro Pessoal Cliente Situação
aluno regular Pessoal Cliente Situação
aluno regularmente matriculado Pessoal Cliente Situação
aluno-monitor Pessoal Cliente Papel

Continua na próxima página
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
alvorada (bairro) Espaço Cidade Bairro
amarok (equipamento) Operação Transporte Equipamento
américa latina (região) Espaço Região –
ampliação Operação Atendimento –
ana moura (bairro) Espaço Cidade Bairro
análise Operação Controle Análise
análise curricular Procedimento – –
análise de currículo Operação Pessoal Seleção
andamento da obra Patrimônio Imóvel Construção
andré (pessoa) Pessoal Profissional Nome
anexo Documento Parte –
anfilófio (pessoa) Associação Parceria Nome de pessoa
ângelo (pessoa) Pessoal Profissional Nome
ano (série) Operação Atendimento Produto
ano (tempo) Tempo Ano –
ano de conclusão Tempo Ano –
ano internacional da química Tempo Ano –
ano letivo Tempo Ano especial –
aparelho (equipamento) Patrimônio Equipamento –
aperam Associação Parceria Nome de empresa
aperam acesita Associação Parceria Nome de empresa
aperam south america Associação Parceria Nome de empresa
aperfeiçoamento (capacitação) Operação Pessoal Capacitação
aplicação de recurso Operação Orçamento Alocação
apoio Associação Parceria Modalidade
apostila Documento Acervo Material
apreciação Operação Controle Análise
apresentação (descre-
ver/chamar palestrante)

Operação Pessoal Capacitação

apresentação (palestra) Operação Pessoal Capacitação
apresentação formal Operação Controle Análise
apresentação musical Operação Atendimento Produto
aprovação Operação Controle Decisão
apto (aptidão) Operação Pessoal Competência
apuração Operação Controle Análise
aquisição de equipamentos Operação Estoque –
araxá-mg (cidade) Espaço Cidade –
arcelor mittal Associação Parceria Nome de empresa
arcelormittal bioenergia Associação Parceria Nome de empresa
arcelormittal inox brasil Associação Parceria Nome de empresa
área (de conhecimento) Conhecimento Área –
área (espaço) Espaço Medida –
área diversificada Operação Atendimento Projeto
área técnica Operação Atendimento Projeto
área/setor Instituição Unidade –
armazenamento Operação Estoque –
armin (pessoa) Pessoal Profissional Nome
arquitetura Patrimônio Imóvel –
arquitetura sustentável Patrimônio Imóvel Projeto
arquivamento de documento Documento Preservação –
arquivo (de computador) Documento – –
arranjo produtivo local Economia Arranjo produtivo –
arranjo produtivo local de base
tecnológica

Economia Arranjo produtivo –

arranjo produtivo local do vale
do aço

Economia Arranjo produtivo –

arte Operação Atendimento Produto
articulação Associação Parceria Modalidade

Continua na próxima página
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
artigo publicado Operação Desenvolvimento Produto
as-built Patrimônio Imóvel Projeto
assembleia legislativa de minas
gerais – almg

Associação Parceria Nome de empresa

assessor de ensino Pessoal Profissional Papel
assessoria de comunicação so-
cial – ascom

Instituição Unidade –

assessoria de projetos e infraes-
trutura

Instituição Unidade –

assinatura Documento Marca –
assistência ao aluno Operação Atendimento –
assistência ao professor Operação Pessoal –
assistência social Operação Atendimento –
associação dos catadores de
material reciclável de timóteo –
ascati

Associação Parceria Nome de empresa

associação dos técnicos indus-
triais de timóteo – atit

Associação Parceria Nome de empresa

assunto Documento Assunto –
astronomia Operação Atendimento Produto
astronomia no parque Operação Divulgação Nome de evento
astronomia no vale do aço Operação Atendimento Produto
astronomianovaledoaco.blogspot.comDocumento Blog –
ata (empresa) Associação Parceria Nome de empresa
ata (gênero de documento) Documento Gênero de documento Ata
atendimento individual Operação Atendimento Produto
atitmg.com.br Associação Parceria Site de empresa
atividade avaliativa Operação Atendimento Produto
atividade complementar Operação Atendimento Produto
atividade cultural Operação Atendimento Produto
atividade econômica Economia Atividade econômica –
atividade estratégica Operação – –
atividade letiva extraturno Operação Atendimento Produto
atividade que substitui o estágio Operação Atendimento Desempenho
atraso Tempo Atualização –
atribuição (função) Pessoal Profissional Função
atribuição de tutor Pessoal Profissional Função
atualização de dados Operação Pessoal Inventário
audiência pública Operação Divulgação Nome de evento
auditório Espaço Cidade Endereço
aula Operação Atendimento Produto
aula inaugural Operação Atendimento Produto
ausência Operação Controle Frequência
automação Operação Atendimento Produto
automação industrial Operação Atendimento Produto
autorização Documento Autorização –
autorização de hospedagem Documento Autorização –
autorização de viagem Documento Autorização –
autorização para viagem de me-
nor

Documento Autorização –

auxiliar de manutenção Pessoal Profissional Papel
auxílio alimentação (vale ali-
mentação)

Operação Pessoal Remuneração

auxílio transporte (vale trans-
porte)

Operação Pessoal Remuneração

avaliação Operação Atendimento Desempenho
avaliação diagnóstica Operação Atendimento Desempenho
avaliação do estágio Operação Atendimento Desempenho

Continua na próxima página
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
avaliação externa Operação Controle Avaliação externa
avaliação funcional Operação Pessoal Avaliação
avaliação somativa Operação Atendimento Desempenho
avenida sanitária (logradouro) Espaço Cidade Logradouro
aviso prévio Operação Pessoal Demissão
banca Operação Pessoal Seleção
banco de dados Documento Acervo Banco de dados
banco de textos Documento Acervo Banco de dados
banheiro Patrimônio Imóvel Equipamento
base de dados (banco de da-
dos)

Documento Acervo Banco de dados

base nacional comum Operação Atendimento Projeto
bce/2010 Operação Financiamento Captação
bebedouro Patrimônio Imóvel Equipamento
belo horizonte-mg (cidade) Espaço Cidade –
bem patrimonial Patrimônio – –
biblioteca Espaço Cidade Endereço
biblioteca virtual Documento Acervo –
bibliotecário Pessoal Profissional Profissão
bilhete de passagem Operação Transporte Evidência
bimestre Tempo Período Intervalo em meses
biodiesel Pessoal Profissional Competência
biologia Operação Atendimento Produto
bloco Patrimônio Imóvel –
bloco b Espaço Cidade Endereço
bloco c Espaço Cidade Endereço
boletim Documento Gênero de documento Extrato
bolsa alimentação Operação Financiamento Captação
bolsa auxílio (remuneração) Operação Pessoal Remuneração
bolsa de complementação edu-
cacional – bce

Operação Financiamento Captação

bolsa de iniciação científica Operação Financiamento Captação
bolsa de iniciação científica jú-
nior – bic-jr, bicjr, bic-júnior,
pibic-jr

Operação Financiamento Captação

bolsa de iniciação em tecnologia
industrial básica – bitib

Operação Financiamento Captação

bolsa permanência Operação Financiamento Captação
bolsista bic-jr Pessoal Cliente Situação
br-381 (rodovia) Espaço País Rodovia
brasil Espaço País –
brasília-df (cidade) Espaço Cidade –
bruno (pessoa) Pessoal Profissional Nome
cadastro de pessoa física – cpf Documento Identificação –
cadastro geral de empregados e
desempregados – caged

Patrimônio Licença de software –

caderno Documento Coleção –
café cinematográfico Operação Divulgação Nome de evento
caladão (bairro) Espaço Cidade Bairro
calçamento Patrimônio Imóvel Construção
cálculo Operação Controle Análise
calendário Tempo Calendário –
calendário 2008 Tempo Calendário –
calendário 2009 Tempo Calendário –
calendário de 2011 Tempo Calendário –
calendário de avaliações Tempo Cronograma –
calendário de eventos do cam-
pus

Tempo Cronograma –

Continua na próxima página
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
câmara municipal Associação Influência Poder público
câmara municipal de timóteo Associação Influência Poder público
câmara municipal de timóteo,
presidente da

Associação Influência Papel de pessoa

campanha Tempo Evento Tipo de evento
campeão olímpico Pessoal Cliente Situação
campo Documento Parte –
campo de futebol Espaço Cidade Endereço
campo de trabalho Economia Atividade econômica –
campus Espaço Cidade Endereço
campus de timóteo Instituição Unidade –
campus do centro Espaço Cidade Endereço
campus i Instituição Unidade –
campus ii Instituição Unidade –
campus ipatinga Espaço Cidade –
campus novo Espaço Cidade Endereço
campus timóteo Instituição Unidade –
campus universitário Instituição Unidade –
campus vii Instituição Unidade –
cancelamento Tempo Atualização –
cancelamento do registro aca-
dêmico

Operação Atendimento Interrupção

candidato classificado Operação Pessoal Seleção
candidato excedente Operação Pessoal Seleção
candidato selecionado Operação Pessoal Seleção
canteiro de obras Patrimônio Imóvel Construção
capacidade Operação Atendimento Capacidade
capacitação técnica Operação Atendimento Produto
capital do ensino Espaço Cidade Apelido de cidade
capital do inox Espaço Cidade Apelido de cidade
captação de recursos Operação Financiamento Captação
caráter eliminatório Operação Pessoal Seleção
caratinga-mg (cidade) Espaço Cidade –
caravana latinoware Operação Transporte Equipamento
carga horária – ch Tempo Valor –
cargo Pessoal Profissional Papel
carlos eduardo oliveira (pessoa) Pessoal Profissional Nome
carlos eduardo paulino (pessoa) Pessoal Profissional Nome
carlos roberto (pessoa) Pessoal Externo Nome
carreira de ensino básico, téc-
nico e tecnológico

Operação Pessoal Progressão

carta de estágio Documento Gênero de documento Carta
cartaz Operação Divulgação Instrumento
carteira de identidade – ci Documento Identificação –
catálogo do ensino médio Documento Coleção –
catálogo nacional de cursos Documento Coleção –
catálogo nacional de cursos téc-
nicos

Documento Coleção –

católica do vale do aço (em-
presa, apelido)

Associação Parceria Apelido de empresa

cdp usiminas (localidade) Espaço Cidade Endereço
cefet Instituição Apelido de empresa –
cefet é notícia Associação Comunicação Nome de veículo
cefet timóteo Instituição Unidade –
cefet-mg Instituição Apelido de empresa –
cefet/mg Instituição Apelido de empresa –
cefetmg.br/concursos Documento Site Endereço
celinho (pessoa) Pessoal Externo Nome

Continua na próxima página
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
cenibra Associação Parceria Nome de empresa
central telefônica Patrimônio Equipamento –
centro cultural usiminas Espaço Cidade Endereço
centro de acesita (região ur-
bana)

Espaço Cidade Região urbana

centro de custo Operação Orçamento Alocação
centro de educação tecnológica
de timóteo – cet

Associação Aquisição Nome de empresa

centro de referência e assistên-
cia social – cras

Associação Parceria Nome de empresa

centro de timóteo (região ur-
bana)

Espaço Cidade Região urbana

centro federal de educação tec-
nológica de minas gerais – ce-
fetmg

Instituição Nome –

centro municipal de educação
integrada de timóteo – cemei

Associação Parceria Nome de empresa

centro regional de referência em
crack

Associação Parceria Nome de empresa

centro universitário do leste de
minas gerais – unilestemg

Associação Concorrência Nome de empresa

centro-norte (bairro) Espaço Cidade Bairro
cepe 24/2008 (identificação de
documento)

Documento Gênero de documento Resolução

certificado Documento Gênero de documento Certificado
chamada Documento Gênero de documento Edital
chamada pública Documento Gênero de documento Edital
chamado Documento Requerimento –
chamado aberto Documento Requerimento Situação
chamado encerrado Documento Requerimento Situação
chefe de departamento Pessoal Profissional Papel
chefe de gabinete Pessoal Profissional Papel
chico simões Pessoal Externo Apelido
chp Patrimônio Equipamento –
christian (pessoa) Associação Parceria Nome de pessoa
cidadão Pessoal – –
cidade Espaço Cidade –
cie-e Instituição Unidade –
ciência da computação Associação Concorrência Nome de serviço
ciência sem fronteiras Operação Financiamento Captação
ciências biológicas Associação Concorrência Nome de serviço
cinecefet Operação Divulgação Nome de evento
cinedocumenta Operação Divulgação Nome de evento
cinema Operação Atendimento Produto
classificação de candidato Operação Pessoal Seleção
clube casa de campo Espaço Cidade Endereço
clube da leitura Operação Atendimento Produto
clube dos diretores lojistas – cdl Associação Parceria Nome de empresa
código de conduta Documento Roteiro –
código de endereçamento pos-
tal – cep

Espaço Cidade Endereço

colaborador Pessoal Profissional –
colação de grau Operação Atendimento –
colegiado Operação Controle Equipe
colegiado pro-tempore Operação Controle Equipe
colégio são francisco xavier –
csfx

Associação Parceria Nome de empresa

coleta seletiva Operação Suporte à operação –
Continua na próxima página
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
comissão Operação Controle Equipe
comissão de acolhida discente Operação Atendimento Equipe
comissão de avaliação Operação Pessoal Equipe
comissão de projeto Operação Desenvolvimento Equipe
comissão disciplinar Operação Controle Equipe
comissão eleitoral local Operação Controle Equipe
comissão especial de laborató-
rios

Operação Manutenção Equipe

comissão examinadora Operação Pessoal Equipe
comissão permanente de pes-
soal docente – cppd

Operação Pessoal Equipe

competição nacional Operação Atendimento Tipo de evento
compile (evento) Operação Divulgação Nome de evento
complementação de aprendiza-
gem

Operação Atendimento Produto

comprovante de endereço Documento Identificação –
computação Operação Atendimento Área de atendimento
computador Patrimônio Equipamento –
comunicação (canal) Comunicação – –
comunicação (curso) Associação Concorrência Nome de serviço
comunicação social Instituição Unidade Papel
comunidade (atores institucio-
nais)

Pessoal Comunidade –

comunidade (sociedade) Pessoal Comunidade –
comunitário (instituição particu-
lar, tipo)

Instituição Tipo de instituição –

concomitância externa Economia Atividade econômica Educação
concorrência Operação Venda –
concurso (competição) Operação Atendimento Tipo de evento
concurso (seleção de pessoal) Operação Pessoal Seleção
concurso 74 Operação Pessoal Seleção
concurso nacional Operação Atendimento Tipo de evento
concurso público Operação Pessoal Seleção
condição insegura Operação Segurança –
condução de alunos Operação Transporte –
conexão Comunicação Internet –
confessional (instituição particu-
lar, tipo)

Instituição Tipo de instituição –

conflito Operação Controle Discussão
confraternização Tempo Evento –
congregação Operação Controle Equipe
congregação de unidade Operação Controle Equipe
congresso Tempo Evento Tipo de evento
congresso da abm Operação Divulgação Nome de evento
congresso de computação Operação Divulgação Nome de evento
congresso de computação e
tecnologia de informação do
leste de minas gerais – compi-
lemg

Operação Divulgação Nome de evento

conhecimento geral Operação Atendimento Produto
conhecimento técnico Operação Atendimento Produto
conselheiro Operação Controle Equipe
conselho de classe Operação Atendimento Nome de evento
conselho de educação profissio-
nal e tecnológica – cept

Operação Controle Equipe

conselho de ensino, pesquisa e
extensão – cepe

Operação Controle Equipe

conselho de extensão Operação Controle Equipe
Continua na próxima página
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
conselho de graduação Operação Controle Equipe
conselho diretor Operação Controle Equipe
conselho federal de química Associação Profissional Nome de empresa
conselho municipal de turismo Associação Influência Nome de empresa
conselho nacional de desenvol-
vimento científico e tecnológico
– cnpq

Associação Financiador Nome de empresa

conselho regional de química de
minas gerais – crqmg

Associação Profissional Nome de empresa

consenso Operação Controle Discussão
considerações finais Documento Parte –
consolidação das leis do traba-
lho – clt (modalidade de contra-
tação)

Pessoal Profissional Modalidade de contratação

constituição (lei) Documento Legislação –
construção Patrimônio Imóvel Construção
construção civil Operação Atendimento Produto
construção industrializada Operação Pessoal Capacitação
contagem regressiva Tempo Período Intervalo
contagem-mg (cidade) Espaço Cidade –
contenção de gastos Operação Orçamento Alocação
contexto atual Tempo Período –
contingência Operação Orçamento Alocação
contrapartida financeira Operação Orçamento Alocação
contratação Operação Pessoal Seleção
contrato Documento Contrato –
controle Operação Controle –
controle de atividade Operação Controle –
controle de documentos oficiais Operação Controle –
controle de frequência Operação Controle Frequência
controle de qualidade Operação Atendimento Produto
controle de recursos audiovisu-
ais

Operação Controle –

controle e processos industriais Operação Atendimento Produto
convênio Associação Parceria Modalidade
convidado presente Pessoal Externo –
convite Tempo Evento –
convocação Tempo Evento –
coordenação (curso) Instituição Unidade –
coordenação de administração Instituição Unidade –
coordenação de assistência es-
tudantil

Instituição Unidade –

coordenação de desenvolvi-
mento de recursos humanos –
cdrh

Instituição Unidade –

coordenação de desenvolvi-
mento organizacional

Instituição Unidade –

coordenação de engenharia de
computação

Instituição Unidade –

coordenação de política estu-
dantil – cpe

Instituição Unidade –

coordenação de políticas estu-
dantis

Instituição Unidade –

coordenação de programas de
estágio – cpe

Instituição Unidade –

coordenação de turno Instituição Unidade –
coordenação geral de avaliação
de ensino de graduação

Instituição Unidade –
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
coordenação geral de desenvol-
vimento estudantil

Instituição Unidade –

coordenação pedagógica Instituição Unidade –
coordenador Pessoal Profissional Papel
coordenador de área Pessoal Profissional Papel
coordenador de atividades com-
plementares

Pessoal Profissional Papel

coordenador de curso Pessoal Profissional Papel
coordenador de estágio Pessoal Profissional Papel
coordenador de laboratório Pessoal Profissional Papel
coordenador de turno Pessoal Profissional Papel
coordenador pro-tempore Pessoal Profissional Papel
copeve Instituição Unidade –
copeve.cefetmg.br Documento Site Endereço
cópia Documento Réplica –
cópia eletrônica Documento Réplica –
coral vallis voces Operação Atendimento Produto
coronel fabriciano-mg (cidade) Espaço Cidade –
corpo discente Pessoal Cliente Conjunto
corpo docente Operação Atendimento Equipe
correção de prova Procedimento – –
correio eletrônico Comunicação Email –
correios (empresa) Associação Fornecedor Nome de empresa
correspondência Comunicação Correspondência –
crédito (unidade de medida) Operação Atendimento Desempenho
crime virtual Pessoal Profissional Competência
critério Operação Atendimento Desempenho
critério de seleção Operação Pessoal Seleção
critério formal Operação Atendimento Desempenho
critério socioeconômico Operação Financiamento Seleção
crítica Operação Controle Discussão
cronograma Tempo Cronograma –
cronograma das atividades Tempo Cronograma –
cruzeirinho (bairro) Espaço Cidade Bairro
cultura empreendedora Pessoal Profissional Competência
currículo lattes Documento Identificação –
curriculum vitae Documento Identificação –
curso Operação Atendimento Produto
curso de alemão Operação Atendimento Produto
curso de extensão Operação Atendimento Produto
curso equivalente Operação Atendimento Produto
curso preparatório Operação Divulgação Nome de evento
curso presencial gratuito Operação Atendimento Produto
curso superior Economia Atividade econômica Educação
curso superior federal Economia Atividade econômica Educação
curso técnico Economia Atividade econômica Educação
curto prazo Tempo Projeção –
curvelo-mg (cidade) Espaço Cidade –
custo financeiro Operação Orçamento –
dado (dado digital) Documento Parte –
dado (informação pessoal) Pessoal – –
dados gerais (consolidado) Documento Relatório –
dano material Patrimônio Depreciação –
data Tempo Data –
data (dia da semana) Tempo Semana –
data de nascimento Tempo Data –
data limite Tempo Projeção –
data prevista Tempo Projeção –
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
debate Operação Controle Discussão
decisão Operação Controle Decisão
declaração Documento Gênero de documento Declaração
declaração da empresa Documento Gênero de documento Declaração
decreto (gênero de lei) Documento Legislação –
defasagem Operação Controle Desempenho
déficit orçamentário Operação Orçamento –
deisymar (pessoa) Pessoal Profissional Nome
deliberação Operação Controle Decisão
demanda (necessidade) Operação Controle Alocação
demanda reprimida Operação Controle –
demanda tecnológica local Operação Desenvolvimento –
demissão (sanção) Operação Controle Sanção
denúncia Comunicação – –
departamentalização Instituição Atualização –
departamento Instituição Unidade –
departamento de computação Instituição Unidade –
departamento de computação e
construção civil

Instituição Unidade –

departamento de computação
em Belo Horizonte

Instituição Unidade –

departamento de formação ge-
ral

Instituição Unidade –

departamento de metalurgia e
química

Instituição Unidade –

departamento de pessoal Instituição Unidade –
departamento de recursos de
informática – dri

Instituição Unidade –

depósito Tempo Data –
deputado federal Associação Influência Papel de pessoa
desempenho Operação Atendimento Desempenho
desempenho global Operação Atendimento Desempenho
desenho técnico Operação Atendimento Produto
desenvolvedor de software Pessoal Profissional Papel
design de interfaces Operação Atendimento Produto
desligamento (sanção) Operação Controle Sanção
desocupação Patrimônio Imóvel –
despesa com bens permanen-
tes

Operação Manutenção –

despesa com consumo Operação Orçamento Alocação
destino Espaço Cidade –
dia (data) Tempo Data –
dia (dia da semana) Tempo Semana –
dia corrido Tempo Período Intervalo em horas
dia da consciência negra Tempo Data –
dia da química Tempo Data –
dia do químico Tempo Data –
dia do servidor público Tempo Data –
dia internacional do meio ambi-
ente

Tempo Data –

dia letivo Tempo Calendário –
dia nacional da química Tempo Data –
dia útil Tempo Calendário –
diamantina-mg (cidade) Espaço Cidade –
diário (documento) Documento Relatório –
diário oficial da união – dou (jor-
nal)

Associação Comunicação Nome de veículo
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
diocese de coronel fabrici-
ano/itabira

Associação Parceria Nome de empresa

diploma Documento Gênero de documento Certificado
direção Instituição Unidade –
direção administrativa Instituição Unidade –
direção de ensino Instituição Unidade –
diretor Pessoal Profissional Papel
diretor adjunto Pessoal Profissional Papel
diretor de campus Pessoal Profissional Papel
diretor de educação profissional
e tecnológica

Pessoal Profissional Papel

diretor de extensão Pessoal Profissional Papel
diretor de graduação Pessoal Profissional Papel
diretor de unidade Pessoal Profissional Papel
diretor geral Pessoal Profissional Papel
diretor geral do campus Pessoal Profissional Papel
diretoria Instituição Unidade –
diretoria adjunta de graduação Instituição Unidade –
diretoria de ensino profissional e
tecnológico – dept

Instituição Unidade –

diretoria de graduação – dirgrad Instituição Unidade –
diretoria de pesquisa e pós-
graduação – dppg

Instituição Unidade –

diretoria de planejamento e ges-
tão

Instituição Unidade –

diretoria de planejamento e ges-
tão – dpg

Instituição Unidade –

diretoria geral Instituição Unidade –
diretório acadêmico Associação Parceria Nome de empresa
diretriz Instituição Visão –
diretriz 2009 do Dept Instituição Visão –
discente Pessoal Cliente –
disciplina Operação Atendimento Produto
disciplina eletiva Operação Atendimento Produto
disciplina obrigatória Operação Atendimento Produto
disciplina optativa Operação Atendimento Produto
disciplina técnica Operação Atendimento Produto
discussão Operação Controle Discussão
dispensa Operação Atendimento Produto
distribuição de carga horária Tempo Cronograma –
distribuição de pontos Operação Atendimento Produto
distrito industrial Espaço Cidade Região urbana
divinópolis-mg (cidade) Espaço Cidade –
divulgação Operação Divulgação –
divulgação científica Operação Atendimento Produto
doação Patrimônio Atualização –
docente efetivo Pessoal Profissional Papel
documento Documento – –
documento curricular Documento Relatório –
documento de identidade Documento Identificação –
documento legal Documento – –
domingo astronômico Tempo Evento –
doutor (título) Pessoal Profissional Título acadêmico
doutor hilário Associação Influência Apelido de pessoa
doutorado Pessoal Profissional Formação
doutorado sanduíche Pessoal Profissional Formação
download (arquivo de computa-
dor)

Documento Réplica –
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
drogas Pessoal Profissional Competência
duplicação br-381 Espaço País Rodovia
duque de caxias-rj Espaço Cidade –
duração (valor de tempo) Tempo Valor –
e-mail Comunicação Email –
e-tec Associação Parceria Nome de empresa
edificações Operação Atendimento Produto
edital Documento Gênero de documento Edital
edital 10/2010 Documento Gênero de documento Edital
edital 110 Documento Gênero de documento Edital
edital 110/2010 Documento Gênero de documento Edital
edital 33/2010 Documento Gênero de documento Edital
edital 72 Documento Gênero de documento Edital
eduardo henrique (pessoa) Pessoal Profissional Nome
educação Economia Atividade econômica Educação
educação à distância Economia Atividade econômica Educação
educação básica Economia Atividade econômica Educação
educação de jovens e adultos –
eja

Economia Atividade econômica Educação

educação física Operação Atendimento Produto
educação profissional e tecnoló-
gica de nível médio

Economia Atividade econômica Educação

educação técnica à distância Economia Atividade econômica Educação
educador Pessoal Profissional Papel
eixo Operação Atendimento Produto
eixo de conteúdos Operação Atendimento Produto
elaine (pessoa) Pessoal Profissional Nome
elder (pessoa) Pessoal Profissional Nome
eleição Operação Controle Seleção
elementos de máquina Operação Atendimento Produto
elétrica Pessoal Profissional Conjunto
eletroeletrônica Operação Atendimento Produto
eletrônica Operação Atendimento Produto
ementa Operação Atendimento Produto
emissão Tempo Data –
emissão (produção) Documento Produção –
empate Operação Controle Discussão
empreendedorismo Operação Atendimento Produto
empreendimento Instituição Unidade –
empresa Instituição – –
empresário Pessoal Externo Papel
enade 2011 Operação Controle Avaliação externa
encargo Operação Pessoal Alocação
encerramento Documento Fluxo –
encontro Tempo Evento Tipo de evento
encontro pedagógico 2011 Operação Pessoal Capacitação
encontro regional da sociedade
brasileira de química – ersbq

Operação Divulgação Nome de evento

endereço eletrônico Documento Site Endereço
enem 2008 Operação Venda –
engenharia civil Associação Concorrência Nome de serviço
engenharia de computação Operação Atendimento Produto
engenharia de materiais Associação Concorrência Nome de serviço
engenharia de materiais Operação Atendimento Produto
engenharia elétrica Operação Atendimento Produto
engenharia metalúrgica Operação Atendimento Produto
engenharia química Operação Atendimento Produto
engenharias Operação Atendimento Produto
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
ensino Economia Atividade econômica Educação
ensino fundamental Economia Atividade econômica Educação
ensino médio e profissional téc-
nico de nível médio

Economia Atividade econômica Educação

ensino profissional e tecnoló-
gico

Economia Atividade econômica Educação

ensino superior Economia Atividade econômica Educação
ensino técnico Economia Atividade econômica Educação
entrega Documento Entrega Data
entrevista Operação Pessoal Seleção
envelope Documento Entrega Meio
envio (submissão) Documento Entrega –
eólo maia (pessoa) Pessoal Externo Nome
equipe coordenadora Operação Controle Equipe
equipe de apoio de aplicação Operação Atendimento Equipe
equipe exclusiva Operação Atendimento Equipe
erick (pessoa) Pessoal Profissional Nome
errata Documento Parte –
escala Tempo Cronograma –
escala de aplicação Tempo Cronograma –
esclarecimento Operação Controle Discussão
escola federal de educação pro-
fissional

Instituição Tipo de instituição –

escola particular Instituição Tipo de instituição –
escola pública Instituição Tipo de instituição –
escritório central Espaço Cidade Endereço
escritura Documento Gênero de documento Certificado
espanhol Operação Atendimento Produto
especificação Documento Relatório –
esplanada (bairro) Espaço Cidade Bairro
estado (de federação) Espaço Estado –
estagiário Pessoal Profissional Modalidade de contratação
estagiário nível superior Pessoal Profissional Modalidade de contratação
estágio Operação Atendimento Desempenho
estágio obrigatório Operação Atendimento Desempenho
estagio@timoteo.cefetmg.br Comunicação Email –
estatuto Documento Regulamento –
estimativa de despesas 2013 Documento Relatório –
estimativa de gastos Documento Relatório –
estocagem Operação Estoque –
estratégia de divulgação Operação Divulgação –
estrutura curricular Operação Atendimento Produto
estrutura metálica Pessoal Profissional Competência
estrutura organizacional Instituição Unidade –
estudante bolsista Pessoal Cliente Situação
estudante da graduação Pessoal Cliente Situação
estudante do ensino técnico Pessoal Cliente Situação
estudante veterano Pessoal Cliente Tempo de vínculo
estudo autônomo dirigido Documento Acervo Material
etapa Tempo Período Intervalo
eucalipto Pessoal Profissional Competência
evaldo (pessoa) Pessoal Profissional Nome
evento Tempo Evento –
evento internacional Tempo Evento –
exame Operação Venda –
exame demissional Operação Pessoal Demissão
exame especial Operação Atendimento Desempenho
exame médico Operação Pessoal Admissão
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
exame nacional do ensino mé-
dio – enem

Operação Venda –

excel Patrimônio Licença de software –
exercício (início de trabalho) Operação Pessoal Admissão
exercício orientado da profissão
– eop

Operação Atendimento Desempenho

exigência legal Documento Legislação –
expansão Operação Atendimento Expansão
expediente administrativo (funci-
onamento)

Operação Situação –

experiência (caso) Tempo Evento –
experiência na área Tempo Período Intervalo
experiência profissional Tempo Período Intervalo
exposição (apresentação) Operação Controle Apresentação
exposição pública Operação Controle Apresentação
expositor Instituição – –
expotec Operação Divulgação Nome de evento
extensão Associação Parceria –
exterior (externo ao brasil) Espaço Região –
fábio adriano (pessoa) Pessoal Profissional Nome
fábio luis (pessoa) Pessoal Profissional Nome
fábrica de software Operação Atendimento Produto
fabricação do aço Pessoal Profissional Competência
faculdade Instituição Unidade –
faculdade de engenharia agrí-
cola e engenharia mecânica de
campinas

Associação Concorrência Nome de empresa

faculdade pereira de freitas Associação Concorrência Nome de empresa
faculdades integradas de cara-
tinga

Associação Parceria Nome de empresa

falta Tempo Atualização –
falta justificada Operação Controle Frequência
falta não justificada Operação Controle Frequência
fapemig Associação Financiador Nome de empresa
fase de implementação Tempo Período –
fase de teste Tempo Período –
fatec/funcesi Associação Parceria Nome de empresa
fato Tempo Evento –
fechamento do ano de 2012 Documento Fluxo –
federalização Associação Fusão –
felipe ventura (pessoa) Pessoal Profissional Nome
feriado Tempo Calendário –
férias Tempo Período Intervalo em dias
férias escolares Tempo Período Intervalo
fernando (pessoa) Pessoal Profissional Nome
ferramenta Operação Atendimento Método
ficha de avaliação do estágio Documento Formulário –
ficha de inscrição Documento Formulário –
ficha de inscrição-eop Documento Formulário –
fiemg Associação Parceria Nome de empresa
filantrópico (instituição particu-
lar, tipo)

Instituição Tipo de instituição –

filiação Pessoal Filiação –
filme Documento Vídeo –
filosofia Operação Atendimento Produto
fim de semana (período) Tempo Calendário –
final da semana (período) Tempo Calendário –
financiamento Operação Financiamento –
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
fiscalização Operação Controle –
física Operação Atendimento Produto
flávio (pessoa) Pessoal Profissional Nome
fluxo Documento Gênero de documento Fluxograma
fluxograma Documento Gênero de documento Fluxograma
fogueteiros do vale do aço Pessoal Grupo –
folder Operação Divulgação Instrumento
folha de frequência Operação Controle Frequência
fone Comunicação Telefone –
forma de ingresso Operação Venda –
formação geral Pessoal Profissional Conjunto
formato lattes Documento Formato de documento –
formulário de inscrição Documento Formulário –
fornecedor Associação Fornecedor –
foro Espaço Cidade –
fórum (evento) Tempo Evento Tipo de evento
fórum de coordenadores Pessoal Profissional Equipe
fórum mundial da educação Operação Pessoal Capacitação
fórum mundial de educação pro-
fissional e tecnológica

Operação Pessoal Capacitação

fórum mundial de educação tec-
nológica

Operação Pessoal Capacitação

foto Documento Imagem –
fotocópia Documento Réplica –
foz do iguaçu-pr (cidade) Espaço Cidade –
freelab Operação Atendimento Produto
frequência Operação Controle Frequência
função Pessoal Profissional Papel
funcionário Pessoal Profissional –
fundação Tempo Data –
fundação acesita Associação Parceria Nome de empresa
fundação aperam Associação Parceria Nome de empresa
fundação arcelormittal acesita Associação Parceria Nome de empresa
fundação cefetminas Associação Parceria Nome de empresa
fundação de apoio à tecnologia
– fat

Associação Parceria Nome de empresa

fundação emalto Associação Parceria Nome de empresa
fundação nacional de saúde Associação Parceria Nome de empresa
fundador Pessoal Profissional –
futuro Tempo Projeção –
gabarito Documento Modelo –
gabinete Instituição Unidade –
gabriel (pessoa) Pessoal Profissional Nome
gasoduto do vale do aço Espaço Estado Região estadual
geografia Operação Atendimento Produto
geraldo (pessoa) Associação Influência Nome de pessoa
gesner (pessoa) Pessoal Profissional Nome
gestão Operação Controle –
gestão da informação Operação Controle –
gestão de projeto Operação Controle –
gestão de vagas Operação Pessoal Alocação
gincana Tempo Evento Tipo de evento
glicerina Pessoal Profissional Competência
google Patrimônio Licença de software –
googledocs Patrimônio Licença de software –
governador valadares-mg (ci-
dade)

Espaço Cidade –

governo Associação Influência Poder público
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
governo federal Associação Influência Poder público
graduação Economia Atividade econômica Educação
graduação universitária Economia Atividade econômica Educação
gráfica Instituição Unidade –
grêmio estudantil Pessoal Cliente Conjunto
greve Tempo Evento Tipo de evento
greve 2012 Tempo Evento Tipo de evento
gripe suína Tempo Evento –
grupo Operação Atendimento Equipe
grupo de avaliação Operação Controle Equipe
grupo de pesquisa Operação Desenvolvimento Equipe
guia de acesso Documento Manual –
guia de recolhimento da união –
gru

Operação Cobrança –

guia do estagiário do die-e Documento Manual –
habilidade Operação Atendimento Desempenho
habilitação mínima Operação Pessoal Seleção
hall Espaço Cidade Endereço
helpdesk Operação Suporte à operação –
hilário (pessoa, sobrenome) Pessoal Profissional Sobrenome
história Operação Atendimento Produto
história social Pessoal Profissional Formação
histórico escolar Documento Gênero de documento Extrato
homenagem Tempo Evento –
homologação Operação Pessoal Seleção
homologação de inscrição Operação Pessoal Seleção
hora Tempo Hora –
hora-aula Tempo Hora especial –
horário Tempo Horário –
horário (período de tempo) Tempo Período Intervalo
horário de atendimento Tempo Cronograma –
horário de brasília (fuso horário) Tempo Fuso horário –
horário de curso Tempo Cronograma –
horário de disponibilidade Tempo Cronograma –
horário de entrevista Tempo Horário –
horário individual Tempo Cronograma –
horário vago (ocioso) Tempo Cronograma –
horta medicinal Operação Atendimento Produto
hplc (equipamento) Patrimônio Equipamento –
ida Tempo Data –
ifet Associação Concorrência Nome de empresa
ifet rondônia Associação Concorrência Nome de empresa
imett Associação Concorrência Nome de empresa
implantação Procedimento – –
imposto de renda retido na fonte
– irrf

Operação Pessoal Remuneração

inauguração Tempo Evento –
inclusão de dependente Operação Pessoal Plano de saúde
incubação de empresa Pessoal Profissional Competência
incubadora de base tecnológica Associação Parte Função
índice (métrica) Operação Atendimento Desempenho
indústria Economia Atividade econômica –
indústria cerâmica Economia Atividade econômica –
indústria de polímeros Economia Atividade econômica –
indústria siderúrgica Economia Atividade econômica –
inf1cem (cliente, grupo) Pessoal Cliente Conjunto
inf2 módulo 4 (cliente, grupo) Pessoal Cliente Conjunto
inf2cem (cliente, grupo) Pessoal Cliente Conjunto
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
inf2s4 (cliente, grupo) Pessoal Cliente Conjunto
informação (telefone) Comunicação Telefone –
informática industrial Operação Atendimento Produto
informativo Documento Gênero de documento Notícia
informe Documento Gênero de documento Notícia
infraestrutura Patrimônio Imóvel Infraestrutura
infraestrutura de laboratório Patrimônio Imóvel Infraestrutura
inglês (idioma) Documento Idioma –
ingresso (admissão) Operação Pessoal Admissão
iniciativa Operação Controle Desempenho
inovação Pessoal Profissional Competência
inovação tecnológica Pessoal Profissional Competência
insalubridade Operação Segurança –
inscrição Operação Pessoal Seleção
inscrição deferida Operação Pessoal Seleção
inscrição homologada Operação Pessoal Seleção
instalação elétrica Operação Atendimento Produto
instalação hidráulica predial Operação Atendimento Produto
instância superior Instituição Unidade –
instituição Instituição – –
instituição pública Instituição Tipo de instituição –
instituto do inox Associação Parceria Nome de empresa
instituto federal de educação, ci-
ência e tecnologia

Associação Concorrência Nome de empresa

integrado Operação Atendimento Produto
intercit Operação Divulgação Nome de evento
interdição Patrimônio Imóvel –
interior (exceto a capital do es-
tado, no brasil)

Espaço Estado Região estadual

Internet Comunicação Internet –
interstício Tempo Calendário –
investimento Operação Orçamento Alocação
ipatinga-mg (cidade) Espaço Cidade –
isenção de taxa Operação Divulgação Venda
ísis (pessoa) Pessoal Profissional Nome
itabira-mg (cidade) Espaço Cidade –
itabirito-mg (cidade) Espaço Cidade –
ivete (pessoa) Pessoal Profissional Nome
jantar (evento) Tempo Evento –
joão batista (pessoa) Pessoal Profissional Nome
jogos intercamp Operação Atendimento Nome de evento
jornada de foguetes Tempo Evento –
jornada pedagógica Operação Pessoal Capacitação
jornada pedagógica 2011 Operação Pessoal Capacitação
jornada pedagógica 2012 Operação Pessoal Capacitação
jornalismo e publicidade Associação Concorrência Nome de serviço
julgamento de títulos Operação Pessoal Seleção
justificativa legal Documento Legislação –
juventude em diálogo Operação Atendimento Produto
keisson (pessoa) Associação Influência Nome de pessoa
laboratório Patrimônio Imóvel Equipamento
laboratório 1 Espaço Cidade Endereço
laboratório 10A Espaço Cidade Endereço
laboratório 10B Espaço Cidade Endereço
laboratório 11 Espaço Cidade Endereço
laboratório 11 Espaço Cidade Endereço
laboratório 13 Espaço Cidade Endereço
laboratório 14 Espaço Cidade Endereço
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
laboratório 15 Espaço Cidade Endereço
laboratório 16 Espaço Cidade Endereço
laboratório 2 Espaço Cidade Endereço
laboratório 27 Espaço Cidade Endereço
laboratório de arquitetura Espaço Cidade Endereço
laboratório de circuitos elétricos Espaço Cidade Endereço
laboratório de comandos e má-
quinas elétricas

Espaço Cidade Endereço

laboratório de controle e auto-
mação industrial

Espaço Cidade Endereço

laboratório de desenho técnico Espaço Cidade Endereço
laboratório de eletrônica Espaço Cidade Endereço
laboratório de engenharia de
software

Espaço Cidade Endereço

laboratório de fundição Espaço Cidade Endereço
laboratório de inteligência com-
putacional

Espaço Cidade Endereço

laboratório de mecânica Espaço Cidade Endereço
laboratório de metalografia e tra-
tamento térmico

Espaço Cidade Endereço

laboratório de metrologia Espaço Cidade Endereço
laboratório de sistemas e pro-
cessos produtivos

Espaço Cidade Endereço

laboratório de soldagem Espaço Cidade Endereço
laboratórios de metalurgia, quí-
mica, edificações e informática

Espaço Cidade Endereço

lanchonete Espaço Cidade Endereço
laudo Documento Gênero de documento Laudo
laudo médico Documento Gênero de documento Laudo
legislação Documento Legislação –
legislação de apoio para ppc Documento Roteiro –
lei Documento Legislação –
leiriane (pessoa) Pessoal Externo Nome
leis federais Documento Legislação –
leo das estrelas (pessoa, ape-
lido)

Pessoal Externo Apelido

leolacerda@timoteo.cefetmg.br Pessoal Profissional Email
leonardo coelho (pessoa) Pessoal Profissional Nome
leonardo gabriel (pessoa) Pessoal Profissional Nome
leonardo lacerda (pessoa) Pessoal Profissional Nome
leonardo maia (pessoa) Pessoal Externo Nome
leonardo sioufi (pessoa) Pessoal Profissional Nome
leopoldina-mg (cidade) Espaço Cidade –
leste de minas (região) Espaço Estado Região estadual
levantamento Documento Relatório –
licença médica Operação Pessoal Licença
licença para capacitação Operação Pessoal Capacitação
liceu Associação Parceria Nome de empresa
licitação Operação Compra –
licuri (bairro) Espaço Cidade Bairro
líder de grupo de pesquisa Operação Desenvolvimento Papel
líder de turma Pessoal Cliente Papel
limite Tempo Projeção –
limoeiro (bairro) Espaço Cidade Bairro
limpeza Operação Manutenção –
língua inglesa Operação Atendimento Produto
língua portuguesa Operação Atendimento Produto
lions clube de timóteo Associação Parceria Nome de empresa

Continua na próxima página



ANEXO A. Assuntos identificados na coleção particular 137

Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
lista Documento Lista –
lista de aprovados Operação Pessoal Seleção
lista de emails Documento Lista –
lista de horário Documento Lista –
lista de livros Documento Lista –
listagem (lista) Documento Lista –
listagem de alunos Documento Lista –
literatura Operação Atendimento Produto
livro Documento Acervo Livro
livro ou capítulo de livro Operação Desenvolvimento Produto
livro-texto Documento Acervo Livro
lixo extraordinário Associação Atendimento Nome de recurso
localização Espaço Cidade Endereço
login Pessoal Identificação –
logística Operação Transporte –
lotação (alocação) Pessoal Profissional Lotação
luana (pessoa) Pessoal Profissional Nome
luciano (pessoa) Pessoal Profissional Nome
luiz inácio lula da silva (pessoa) Associação Influência Nome de pessoa
macuco (bairro) Espaço Cidade Bairro
malote Documento Entrega Meio
mandato Tempo Período Intervalo em meses
mandato 2011-2013 Tempo Período Intervalo
manhã Tempo Período Intervalo em horas
manifestação Tempo Evento Tipo de evento
manual Documento Manual –
manual do aluno Documento Manual –
manual do professor Documento Manual –
manutenção programada Operação Manutenção –
mão de obra Pessoal – –
mapa de nota Documento Lista –
maquete Patrimônio Imóvel Projeto
máquina do professor Patrimônio Equipamento –
maratona de programação (de
computadores)

Operação Divulgação Nome de evento

maratona de programação 2010 Operação Divulgação Nome de evento
marcação de férias Operação Pessoal Alocação
marcela (pessoa) Pessoal Profissional Nome
márcia (pessoa) Pessoal Profissional Nome
márcio (pessoa) Pessoal Profissional Nome
marco civil da Internet Pessoal Profissional Competência
marcos (pessoa) Pessoal Profissional Nome
maria do carmo (pessoa) Pessoal Profissional Nome
maria inês (pessoa) Pessoal Profissional Nome
marliéria-mg (cidade) Espaço Cidade –
matemática Operação Atendimento Produto
materiais de consumo Operação Manutenção –
materiais permanentes Patrimônio Equipamento –
material didático Documento Acervo Material
mau tempo Tempo Evento Tipo de evento
maurílio (pessoa) Pessoal Profissional Nome
max (pessoa) Associação Parceria Nome de pessoa
mecânica Operação Atendimento Produto
médico Pessoal Profissional Profissão
médio e pequeno porte Economia Porte –
médio prazo Tempo Projeção –
meio ambiente Operação Atendimento Produto
melhoria Patrimônio Imóvel Construção
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
membro Operação Controle Equipe
membro eletivo Operação Controle Equipe
memo Documento Gênero de documento Carta
memorando Documento Gênero de documento Carta
menor de 18 anos Pessoal Cliente Idade
mercado Economia – –
mercado da educação superior Economia Atividade econômica –
mercado de trabalho Economia – –
mercosul Espaço Região Bloco econômico
mérito Documento Gênero de documento Parecer
mesa-redonda Operação Divulgação Tipo de evento
mesário Pessoal Profissional Papel
mestrado Pessoal Profissional Formação
mestre (título) Pessoal Profissional Título acadêmico
meta Operação Atendimento Desempenho
metalurgia Operação Atendimento Produto
metodologia Operação Atendimento Método
mg-tv (programa de tv) Associação Comunicação Nome de veículo
micheline (pessoa) Pessoal Profissional Nome
microônibus Operação Transporte Equipamento
mídia Operação Divulgação Meio
migração de dados Documento Atualização –
minas gerais (estado) Espaço Estado –
minas novas (cidade) Espaço Cidade –
miniauditório Patrimônio Imóvel Equipamento
ministério da educação – mec Associação Grupo Nome de empresa
ministério do planejamento, or-
çamento e gestão

Associação Influência Nome de empresa

ministério do trabalho Associação Influência Nome de empresa
ministério público Associação Influência Nome de empresa
ministro do desenvolvimento Pessoal Externo Papel
minuta Documento Modelo –
modalidade de bolsa Operação Financiamento Modalidade
modelo Documento Modelo –
modelo de referência Documento Modelo –
módulo Pessoal Grupo –
monalisa (pessoa) Pessoal Profissional Nome
monitor Pessoal Profissional Papel
monitor (função) Pessoal Cliente Papel
monitoramento Operação Controle –
morador Pessoal Externo Situação
mostra de graduação Operação Atendimento Nome de evento
mostra específica de trabalhos e
aplicações – meta

Operação Atendimento Nome de evento

motivo Documento Requerimento Assunto
movimento Tempo Evento –
mudança institucional Instituição Atualização –
município Espaço Cidade –
nada consta Documento Gênero de documento Declaração
negócio Economia Atividade econômica –
nepomuceno-mg (cidade) Espaço Cidade –
noite Tempo Período Intervalo em horas
noite na floresta Operação Divulgação Nome de evento
nomeação Operação Pessoal Admissão
norma de funcionamento Documento Regulamento –
norma interna Documento Norma –
norma internacional Documento Norma –
normas de uso de laboratório Documento Norma –
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
nota Operação Atendimento Desempenho
noturno Tempo Período Intervalo em horas
novo campus de timóteo Espaço Cidade Endereço
novo tempo (bairro) Espaço Cidade Bairro
núcleo de apoio ao ensino – nae Instituição Unidade –
núcleo de tecnologia da infor-
mação – nti

Instituição Unidade –

obf 2010 Operação Atendimento Nome de evento
obf 2011 Operação Atendimento Nome de evento
obr 2010 Operação Atendimento Nome de evento
obr 2011 Operação Atendimento Nome de evento
obra Patrimônio Imóvel Construção
observações Documento Parte –
oficina Tempo Evento Tipo de evento
ofício (gênero de documento) Documento Gênero de documento Carta
oikós Espaço Cidade Endereço
olaria (bairro) Espaço Cidade Bairro
olimpíada brasileira de física –
obf

Operação Atendimento Nome de evento

olimpíada brasileira de informá-
tica – obi

Operação Atendimento Nome de evento

olimpíada brasileira de matemá-
tica – obm

Operação Atendimento Nome de evento

olimpíada brasileira de matemá-
tica das escolas públicas – op-
mep

Operação Atendimento Nome de evento

olimpíada brasileira de química
– obq

Operação Atendimento Nome de evento

olimpíada brasileira de robótica
– obr

Operação Atendimento Nome de evento

olimpíada de matemática Operação Atendimento Nome de evento
olimpíada mineira de matemá-
tica – omm

Operação Atendimento Nome de evento

olimpíada mineira de química –
omq

Operação Atendimento Nome de evento

olimpíadas de algoritmos host-
net

Operação Atendimento Nome de evento

omq 2011 Operação Atendimento Nome de evento
on-line Espaço – –
ônibus Operação Transporte Equipamento
openoffice Patrimônio Licença de software –
oportunidade Economia Atividade econômica –
orçamento Operação Orçamento –
orçamento da unidade Operação Orçamento –
ordem de apresentação Operação Pessoal Seleção
ordem de serviço Operação Compra –
organização (estrutura organi-
zacional)

Instituição Unidade –

órgão Instituição Unidade –
órgão de saúde Instituição Unidade –
orientação Documento Roteiro –
orientação para uso dos labora-
tórios de informática

Documento Norma –

orientação vocacional Operação Pessoal Seleção
orientador de estágio Pessoal Profissional Papel
orientador de projeto de pes-
quisa

Pessoal Profissional Papel

origem Espaço Cidade –
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
otimização Pessoal Profissional Competência
paed 2013 Operação Pessoal Alocação
pagamento interrompido Operação Compra Pagamento
página (site) Documento Site –
pais Pessoal Cliente Responsável
palestra Operação Pessoal Capacitação
palestra técnica Operação Atendimento Produto
parada programada Operação Manutenção –
paralisação Tempo Evento Tipo de evento
paralisação geral Tempo Evento Tipo de evento
parecer Documento Gênero de documento Parecer
parecerista Pessoal Profissional Papel
pares Operação Controle Equipe
parque da ciência Espaço Cidade Endereço
parque estadual do rio doce Espaço Estado Região estadual
parque industrial Espaço Cidade Região urbana
participação Operação Atendimento Frequência
participante Pessoal – –
particular (veículo) Operação Transporte Equipamento
passo (etapa) Documento Fluxo –
pasta Documento Conjunto –
pasta funcional Documento Conjunto –
patrimônio Patrimônio – –
patrocínio Operação Financiamento Captação
paulo (pessoa) Pessoal Profissional Nome
pauta Tempo Cronograma –
pauta do dia Tempo Cronograma –
pdf (arquivo de computador) Documento Réplica –
pdi 2011-2015 Documento Gênero de documento Projeto
pedagogo Pessoal Profissional Profissão
pedido de professor Documento Requerimento –
pequeno e médio porte Economia Porte –
perfil do candidato Operação Divulgação Público-alvo
periculosidade Operação Segurança –
período Tempo Período –
período de 2008 e 2009 Tempo Período Intervalo em meses
período de inscrição Tempo Período Intervalo
período letivo Tempo Calendário –
permissionário Instituição – –
pesquisa Operação Desenvolvimento –
pesquisa e desenvolvimento –
p&d

Operação Desenvolvimento –

pesquisa técnica Documento Relatório –
pesquisador Operação Desenvolvimento Papel
pesquisador visitante Operação Desenvolvimento Papel
pessoal (recursos humanos) Pessoal Profissional –
pista de caminhada Patrimônio Imóvel Equipamento
pitágoras Associação Concorrência Nome de empresa
planejamento Documento Gênero de documento Projeto
planejamento de recuperações Tempo Cronograma –
planejamento e gestão em tec-
nologia da informação

Operação Atendimento Produto

planejamento estratégico Documento Gênero de documento Projeto
planilha Documento Gênero de documento Planilha
planilha de indicadores acadê-
micos

Documento Gênero de documento Planilha

planilha orçamentária de 2012 Documento Gênero de documento Planilha
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
plano anual de encargos docen-
tes – paed

Operação Pessoal Alocação

plano de ação Documento Gênero de documento Projeto
plano de aula Documento Gênero de documento Projeto
plano de captação de recursos Documento Gênero de documento Projeto
plano de desenvolvimento insti-
tucional – pdi

Documento Gênero de documento Projeto

plano de desenvolvimento in-
terno

Documento Gênero de documento Projeto

plano de ensino Documento Gênero de documento Projeto
plano de etapa Documento Gênero de documento Projeto
plano de governo Documento Gênero de documento Projeto
plano de implementação Documento Gênero de documento Projeto
plano de prevenção e combate
a incêndios

Documento Gênero de documento Projeto

plano de saúde Operação Pessoal Plano de saúde
plano de trabalho Operação Pessoal Alocação
plano semestral de encargos
docentes – psed

Operação Pessoal Alocação

plantão Operação Atendimento Produto
pleito eleitoral Operação Controle Seleção
poder público Associação Influência Poder público
polo Instituição Unidade –
polo educacional Espaço Estado Região estadual
polo industrial Espaço Estado Região estadual
polo químico Espaço Estado Região estadual
polo tecnológico Espaço Estado Região estadual
pontifícia universidade católica
de minas gerais – pucmg

Associação Concorrência Nome de empresa

pontualidade Tempo Projeção –
portaria Documento Gênero de documento Portaria
posse Operação Pessoal Admissão
poster Operação Divulgação Instrumento
praça Espaço Cidade Equipamento urbano
praça dos esportes e da cultura Espaço Cidade Endereço
prazo Tempo Projeção –
pré-enem Operação Atendimento Produto
pré-requisito Tempo Alocação –
prédio Patrimônio Imóvel –
prédio público Espaço Cidade Equipamento urbano
preenchimento temporário Pessoal Profissional Modalidade de contratação
prefeito Associação Influência Papel de pessoa
prefeitura Espaço Cidade Equipamento urbano
prefeitura de coronel fabriciano Associação Parceria Nome de empresa
prefeitura do cefetmg Instituição Unidade –
prefeitura municipal de timóteo –
pmt

Associação Influência Nome de empresa

pregão eletrônico Operação Compra –
prejuízo Operação Controle Desempenho
premiação Tempo Evento –
presença Operação Controle Frequência
preservação de informação Pessoal Profissional Competência
preservação de informação digi-
tal

Pessoal Profissional Competência

presidente Pessoal Grupo Papel
presidente da república Pessoal Externo Papel
prestação de contas Documento Relatório –
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
prestação de contas do campus
timóteo 2011

Documento Relatório –

prestador de serviço Pessoal Fornecedor Prestador de serviço
previsão Tempo Projeção –
primeiro semestre de 2009 Tempo Período Intervalo em meses
primeiro semestre de 2010 Tempo Período Intervalo em meses
prioridade Tempo Alocação –
pró-reitor Pessoal Externo Papel
pró-técnico Operação Divulgação Nome de evento
probabilidade e estatística Operação Atendimento Produto
procedimento Documento Gênero de documento Fluxograma
processo Documento Conjunto –
processo administrativo interno Documento Gênero de documento Fluxograma
processo burocrático Documento Gênero de documento Fluxograma
processo de aprendizagem Operação Atendimento –
processo de avaliação Operação Atendimento Desempenho
processo de compras Documento Gênero de documento Fluxograma
processo de contratação Operação Pessoal Seleção
processo de escolha (eleição) Operação Controle Seleção
processo de estágio Documento Gênero de documento Fluxograma
processo de seleção Operação Venda –
processo químico Pessoal Profissional Competência
processo seletivo Operação Venda –
processo seletivo 2009 Operação Venda –
processo seletivo simplificado Operação Pessoal Seleção
produto químico Pessoal Profissional Competência
professor Pessoal Profissional Profissão
professor avaliador Pessoal Profissional Papel
professor convidado Pessoal Profissional Origem
professor da prefeitura Pessoal Profissional Origem
professor efetivo Pessoal Profissional Modalidade de contratação
professor novato Pessoal Profissional Tempo de vínculo
professor orientador Pessoal Profissional Papel
professor p3 Pessoal Externo papel
professor responsável Pessoal Profissional Papel
professor substituto Pessoal Profissional Modalidade de contratação
professor temporário Pessoal Profissional Modalidade de contratação
programa (planejamento) Documento Gênero de documento Projeto
programa bolsa de complemen-
tação educacional

Operação Financiamento Captação

programa de ensino Documento Gênero de documento Projeto
programa de estágio Documento Gênero de documento Projeto
programa de isenção de taxa Operação Venda –
programa de permanência estu-
dantil 2010

Operação Atendimento Pós-venda

programa de seminários tecno-
lógicos

Operação Atendimento Nome de evento

programa de trabalho Documento Gênero de documento Projeto
programa institucional de bolsas
de iniciação científica – pibic

Operação Financiamento Captação

programa institucional de inicia-
ção em desenvolvimento tecno-
lógico e inovação – pibiti

Operação Financiamento Captação

progressão Operação Pessoal Avaliação
projeto Documento Gênero de documento Projeto
projeto arquitetônico Documento Gênero de documento Projeto
projeto de ampliação Documento Gênero de documento Projeto
projeto de astronomia Documento Gênero de documento Projeto
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
projeto de infraestrutura Documento Gênero de documento Projeto
projeto de laboratório Documento Gênero de documento Projeto
projeto de lei Documento Legislação –
projeto de pesquisa Documento Gênero de documento Projeto
projeto hidrossanitário Documento Gênero de documento Projeto
projeto inicial Documento Gênero de documento Projeto
projeto para criação do curso de
engenharia de computação

Documento Gênero de documento Projeto

projeto pedagógico Documento Gênero de documento Projeto
projeto político-pedagógico Documento Gênero de documento Projeto
projeto vitae 2012 Documento Gênero de documento Projeto
projetor Patrimônio Equipamento –
propaganda Associação Concorrência Nome de serviço
proposta Documento Gênero de documento Projeto
propriedade intelectual Operação Desenvolvimento Produto
propriedade intelectual regis-
trada

Operação Desenvolvimento Produto

prorrogação Tempo Projeção –
proscitec Operação Atendimento Produto
prospecção Operação Financiamento Seleção
protesto Tempo Evento Tipo de evento
protocolo Instituição Unidade –
prova brasil Operação Controle Avaliação externa
prova de títulos Operação Pessoal Seleção
prova didática Operação Pessoal Seleção
prova escrita Operação Pessoal Seleção
providência Operação Controle Decisão
proxy Operação Suporte à operação –
psicólogo Pessoal Profissional Profissão
pt Instituição – –
publicação Operação Desenvolvimento Produto
público (audiência) Pessoal Comunidade –
público (usuário) Pessoal Comunidade –
público-alvo Pessoal Comunidade –
pv Instituição – –
q-acadêmico Operação Informática Nome de sistema
quadro branco Patrimônio Equipamento –
quadro de aviso Comunicação – –
quadro permanente Pessoal Profissional Conjunto
qualificação Operação Pessoal Capacitação
qualificação profissional Operação Pessoal Capacitação
quarta acadêmica Tempo Período Intervalo em horas
quarta-feira Tempo Calendário –
questão Operação Atendimento Desempenho
questão técnica Operação Controle Discussão
questionário Documento Gênero de documento Questionário
química Operação Atendimento Produto
química industrial Operação Atendimento Produto
quinta-feira Tempo Calendário –
quiosque para acesso à Internet Patrimônio Equipamento –
quitandinha (bairro) Espaço Cidade Bairro
quota Operação Controle Alocação
ramal Comunicação Telefone –
ramo de atividade (atividade
econômica)

Economia Atividade econômica –

ranking Operação Atendimento Desempenho
raquel (pessoa) Pessoal Profissional Nome
rateio Operação Orçamento Alocação
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
rcs Associação Fornecedor Nome de empresa
recadastramento Operação Controle Avaliação externa
recanto verde (bairro) Espaço Cidade Bairro
recepção Instituição Unidade –
recesso Tempo Calendário –
reciclagem Operação Suporte à operação –
recomendação Documento Roteiro –
reconhecimento Operação Controle Avaliação externa
recurso Patrimônio Equipamento –
recurso (questionamento) Operação Controle Discussão
recurso didático Operação Atendimento Método
recurso humano Pessoal Profissional –
redação Operação Atendimento Produto
rede hidráulica Operação Suporte à operação Infraestrutura
rede nacional de pesquisa – rnp Associação Fornecedor Nome de empresa
rede pública Economia Atividade econômica Educação
rede sem fio Operação Suporte à operação Infraestrutura
rede social Pessoal Profissional Competência
redução de evasão Operação Controle Desempenho
redução de retenção Operação Controle Desempenho
reestruturação curricular do
curso de informática industrial
do campus Varginha

Procedimento – –

reestruturação de carreira Operação Pessoal Progressão
reforma Patrimônio Imóvel Construção
região Espaço Estado Região estadual
região central Espaço Estado Região estadual
região do rio doce Espaço Estado Região estadual
região sudoeste Espaço Cidade Região urbana
regime de trabalho Pessoal Profissional Modalidade de contratação
regime de urgência Tempo Alocação –
regimento Documento Regulamento –
regional noroeste Espaço Cidade Região urbana
registro acadêmico Instituição Unidade –
registro escolar Instituição Unidade –
registro geral – rg (identidade) Documento Identificação –
regulamento Documento Regulamento –
regulamento de eop Documento Regulamento –
regulamento de prática profissi-
onal

Documento Regulamento –

reino unido Espaço Região –
reitor Pessoal Profissional Papel
reivindicação Documento Requerimento –
relação (lista) Documento Lista –
relação candidato por vaga Operação Controle Desempenho
relacionamento Associação – –
relator Pessoal Profissional Papel
relatório Documento Relatório –
relatório de gestão Documento Relatório –
relatório de gestão 2008 Documento Relatório –
release – press release Documento Gênero de documento Notícia
remanejamento Operação Pessoal Alocação
remoção Operação Pessoal Transferência
renato furtado (pessoa) Associação Parceria Nome de pessoa
rendimento Operação Atendimento Desempenho
renovação de matrícula Procedimento – –
repetente Pessoal Cliente Situação
reposição Operação Atendimento Produto

Continua na próxima página
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
repreensão (sanção) Operação Controle Sanção
representante Pessoal Profissional Papel
representante docente Pessoal Profissional Papel
reprografia Operação Suporte à operação Nome de recurso
reprovação Operação Atendimento Desempenho
requerimento Documento Requerimento –
requerimento de inscrição Documento Requerimento –
requerimento online Documento Requerimento –
rescisão Operação Pessoal Demissão
reserva Tempo Projeção –
reserva de cotas Operação Venda –
reserva de veículo Operação Transporte Equipamento
reserva_astronomia@timoteo.cefetmg.brComunicação Email –
resolução Operação Controle Decisão
resolução (gênero de docu-
mento)

Documento Gênero de documento Resolução

responsável Pessoal Profissional Papel
responsável (chefe) Pessoal Profissional Papel
ressalva (restrição) Operação Controle Decisão
ressarcimento Operação Orçamento –
resultado da prova de títulos Documento Gênero de documento Planilha
resultado final Documento Gênero de documento Planilha
resultado final (após recurso) Documento Gênero de documento Planilha
resultado oficial Documento Gênero de documento Planilha
resultados de 2007 Documento Relatório –
resumo Documento Parte –
retorno Tempo Data –
reunião Tempo Período Intervalo em horas
reunião de acompanhamento de
estágio – rae

Operação Atendimento Nome de evento

reunião de pais Operação Atendimento Nome de evento
reunião extra Operação Controle Reunião
reunião extraordinária Operação Controle Reunião
reunião ordinária Operação Controle Reunião
revisão Documento Avaliação –
revisão de resultados Operação Atendimento Desempenho
rio de janeiro – rj (estado) Espaço Estado –
rio de janeiro-rj (cidade) Espaço Cidade –
roberto (pessoa) Pessoal Externo Nome
robótica Pessoal Profissional Competência
rodoviário Operação Transporte Equipamento
rodrigo cristiano (pessoa) Pessoal Profissional Nome
rodrigo gaiba (pessoa) Pessoal Profissional Nome
romerito (pessoa) Pessoal Profissional Nome
roney (pessoa) Pessoal Profissional Nome
roteiro Documento Roteiro –
roteiro de ppc Documento Roteiro –
rubrica Documento Marca –
sábado Tempo Calendário –
sae@timoteo.cefetmg.br Comunicação Email –
saída Tempo Data –
sala 1 Espaço Cidade Endereço
sala 3 Espaço Cidade Endereço
sala 8 Espaço Cidade Endereço
sala de aula Patrimônio Imóvel Equipamento
sala de videoconferência Espaço Cidade Endereço
sala dos professores Espaço Cidade Endereço
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
salão comunitário do novo
tempo

Espaço Cidade Endereço

salão do livro Operação Divulgação Nome de evento
sanção Operação Controle Sanção
santa cruz (bairro) Espaço Cidade Bairro
santana do paraíso (cidade) Espaço Cidade –
são josé (bairro) Espaço Cidade Bairro
sarau Operação Atendimento Nome de evento
satisfação (acompanhamento) Operação Controle Avaliação externa
seai@adm.cefetmg.br Comunicação Email –
seção de assistência ao estu-
dante – sae

Instituição Unidade –

secretaria da diretoria Instituição Unidade –
secretaria da diretoria de gradu-
ação

Instituição Unidade –

secretaria de assuntos interna-
cionais – seai

Instituição Unidade –

secretaria de obras Espaço Cidade Endereço
secretaria de registro e controle
acadêmico – srca

Instituição Unidade –

secretaria municipal de educa-
ção

Associação Influência Nome de unidade

secretaria municipal de educa-
ção de minas novas

Associação Cliente Nome de unidade

secretaria municipal de educa-
ção de timóteo

Associação Influência Nome de unidade

secretaria municipal de obras Espaço Cidade Endereço
secretaria regional de ensino Associação Influência Nome de unidade
secretário Pessoal Externo Papel
século xvi Tempo Século –
século xvii Tempo Século –
sedex Associação Fornecedor Nome de serviço
segunda-feira Tempo Calendário –
segundo semestre de 2010 Tempo Período Intervalo em meses
segundo semestre de 2012 Tempo Período Intervalo em meses
segurança da informação Pessoal Profissional Competência
segurança do laboratório Patrimônio Imóvel Equipamento
seleção de projeto Operação Financiamento Seleção
semana das profissões Operação Divulgação Nome de evento
semana de arte e cultura do ce-
fet

Operação Atendimento Nome de evento

semana de cadastro da gradua-
ção

Operação Pessoal Nome de evento

semana de ciência & tecnologia
– semana c&t

Operação Atendimento Nome de evento

semana de ciência e tecnologia
(semana c&t)

Operação Atendimento Nome de evento

semana de sistemas de infor-
mação

Operação Divulgação Nome de evento

semana de somativas Tempo Cronograma –
semana nacional de ciência &
tecnologia

Operação Atendimento Nome de evento

semestre Tempo Período Intervalo em meses
semestre letivo Tempo Calendário –
seminário Tempo Evento Tipo de evento
seminário de conclusão de cur-
sos técnicos da educação pro-
fissional e tecnológica

Operação Atendimento Nome de evento
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
seminário de educação Operação Atendimento Nome de evento
seminário de graduação Operação Atendimento Nome de evento
seminário técnico de edifica-
ções

Operação Atendimento Nome de evento

senac vale do aço Associação Parceria Nome de empresa
senai Associação Parceria Nome de empresa
senha Pessoal Identificação –
sérgio lana (pessoa) Pessoal Profissional Nome
sérgio mendes (pessoa) Associação Influência Nome de pessoa
série Pessoal Grupo –
sertep Associação Parceria Nome de empresa
servente Pessoal Profissional Papel
serviço de atendimento ao Estu-
dante – sae

Instituição Unidade –

serviço de manutenção Operação Manutenção –
serviço educacional técnico e
profissionalizante – sertep

Associação Parceria Nome de empresa

serviço médico e odontológico Instituição Unidade –
servidor Pessoal Profissional –
servidor (computador) Patrimônio Equipamento –
setec/mec Associação Grupo Nome de empresa
setor Instituição Unidade –
setor administrativo Instituição Unidade –
setor da economia Economia – –
setor de compras Instituição Unidade –
setor de enfermagem Instituição Unidade –
setor de informática Instituição Unidade –
setor de portaria Instituição Unidade –
setor de preparo de material –
spm

Instituição Unidade –

setor de recurso de informática Instituição Unidade –
setor de recursos humanos Instituição Unidade –
setor de registro escolar Instituição Unidade –
setor de RH Instituição Unidade –
setor industrial Economia Atividade econômica –
setor metal-mecânico Economia Atividade econômica –
setor organizacional Instituição Unidade –
setor produtivo Economia – –
sexo Pessoal Sexo –
sexta cultural Operação Atendimento Nome de evento
sexta-feira Tempo Calendário –
shopping do vale Espaço Cidade Endereço
silvânia (pessoa) Pessoal Profissional Nome
simpósio mineiro de química Operação Divulgação Nome de evento
sindcefetmg Associação Sindicato Nome de empresa
sindicato Associação Sindicato –
sistema acadêmico Operação Informática Nome de sistema
sistema de atendimento Operação Informática Nome de sistema
sistema de controle Operação Informática Nome de sistema
sistema de egressos Operação Informática Nome de sistema
sistema de marcação de avalia-
ção

Operação Informática Nome de sistema

sistema de planos de etapa Operação Informática Nome de sistema
sistema de publicação Operação Informática Nome de sistema
sistema de requerimentos Operação Informática Nome de sistema
sistema de reserva de recursos Operação Informática Nome de sistema
sistema de solicitação de servi-
ços

Operação Informática Nome de sistema
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
sistema espacial Pessoal Profissional Competência
sistema financiar Patrimônio Licença de software –
sistema geoespacial Pessoal Profissional Competência
sistema sophia Operação Informática Nome de sistema
sisu Operação Venda –
sisu 2013 Operação Venda –
sisu 2013.2 Operação Venda –
site Documento Site –
site institucional Documento Site –
sítio (site) Documento Site –
situação de pendência Pessoal Cliente Situação
situação no estágio Pessoal Cliente Situação
sobrecarga da coordenação Operação Controle Desempenho
sociedade astronômica brasi-
leira

Associação Profissional Nome de empresa

sociedade brasileira de compu-
tação

Associação Profissional Nome de empresa

sociedade brasileira de química Associação Profissional Nome de empresa
software Patrimônio Licença de software –
soldagem Operação Atendimento Produto
solicitação Documento Requerimento –
solicitação de reposição Documento Requerimento –
somatório das aulas (encargos) Operação Pessoal Alocação
sorteio de ponto Operação Pessoal Seleção
stand Espaço Cidade Endereço
submissão Documento Entrega –
subsequente Economia Atividade econômica Educação
substituição Operação Pessoal Alocação
substituto Pessoal Profissional Modalidade de contratação
suplente Operação Controle Equipe
suporte financeiro Operação Financiamento Captação
suspensão (sanção) Operação Controle Sanção
suspensão de calendário Tempo Atualização –
tabela Documento Gênero de documento Planilha
tamanho de arquivo Documento Tamanho –
tarde Tempo Período Intervalo em horas
tarefa Operação – –
taxa de expediente Operação Cobrança –
taxa de inscrição Operação Cobrança –
técnico Economia Atividade econômica Educação
técnico integrado Economia Atividade econômica Educação
técnico superior Economia Atividade econômica Educação
tecnologia construtiva Pessoal Profissional Competência
tecnologia da informação Pessoal Profissional Competência
tecnólogo em normalização e
qualidade industrial

Operação Atendimento Produto

telefone Comunicação Telefone –
telefone celular Comunicação Telefone –
telefone residencial Comunicação Telefone –
telescópio Patrimônio Equipamento –
tempo de conclusão de ativi-
dade

Tempo Ano –

tempo de serviço Tempo Ano –
terça-feira Tempo Calendário –
termo de compromisso de está-
gio

Documento Contrato –

terreno Patrimônio Imóvel –
terreno para cefet Patrimônio Imóvel –
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
tga (equipamento) Patrimônio Equipamento –
timóteo-mg (cidade) Espaço Cidade –
título de mestre Pessoal Profissional Título acadêmico
tolerância (atraso) Tempo Atualização –
tópico (assunto) Documento Assunto –
torneio Tempo Evento Tipo de evento
torneio virtual de química Operação Atendimento Nome de evento
trabalho classificado Operação Financiamento Seleção
trabalho publicado em anais Operação Desenvolvimento Produto
trainnee Operação Atendimento Desempenho
trâmite Documento Fluxo –
trancamento de matrícula Procedimento – –
transferência Operação Atendimento Produto
transformação Instituição Atualização –
transição Instituição Atualização –
trânsito Operação Transporte –
transmissão ao vivo (divulga-
ção)

Operação Divulgação –

transmissão on-line (divulga-
ção)

Operação Divulgação –

transparência Comunicação – –
transporte (meio) Operação Transporte Equipamento
treinamento Operação Pessoal Capacitação
turismo e lazer Operação Atendimento Produto
turma Pessoal Cliente Conjunto
turma (série) Pessoal Cliente Conjunto
turno Tempo Período Intervalo em horas
tutoria Operação Atendimento Produto
umidade relativa do ar Pessoal Profissional Competência
unicamp Associação Parceria Nome de empresa
unidade Instituição Unidade –
unidade de conservação Espaço Cidade Região urbana
unidade descentralizada Instituição Unidade –
unidade timóteo Instituição Unidade –
uniform resource locator – url Documento Site Endereço
unileste (empresa, apelido) Associação Concorrência Apelido de empresa
unileste-mg (empresa, apelido) Associação Concorrência Apelido de empresa
universidade Instituição – –
universidade aberta do brasil –
uab

Associação Parceria Nome de empresa

universidade de são paulo – usp Associação Parceria Nome de empresa
universidade do porto Associação Parceria Nome de empresa
universidade federal da bahia –
ufba

Associação Parceria Nome de empresa

universidade federal de itajubá –
unifei

Associação Concorrência Nome de empresa

universidade federal de minas
gerais – ufmg

Associação Parceria Nome de empresa

universidade federal de ouro
preto – ufop

Associação Concorrência Nome de empresa

universidade federal de são car-
los – ufscar

Associação Parceria Nome de empresa

universidade federal de são joão
del rey – ufsj

Associação Parceria Nome de empresa

universidade federal de viçosa –
ufv

Associação Parceria Nome de empresa

universidade federal do vale do
jequitinhonha e mucurí – ufvjm

Associação Parceria Nome de empresa
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Tabela 8 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
universidade federal tecnológica Instituição Tipo de instituição –
universidade presidente antônio
carlos – unipac vale do aço

Associação Concorrência Nome de empresa

universidade tecnológica Instituição Tipo de instituição –
upload (submissão) Documento Entrega Meio
usiminas Associação Parceria Nome de empresa
usina Espaço Cidade Endereço
usuário (login) Pessoal Identificação –
vaga Operação Pessoal Vaga
vaga aberta Operação Pessoal Vaga
vale alimentação Operação Pessoal Remuneração
vale do aço Espaço Estado Região estadual
vale do aço, região metropoli-
tana do

Espaço Estado Região estadual

vale do jequitinhonha Espaço Estado Região estadual
vale do rio doce (região) Espaço Estado Região estadual
vale transporte Operação Pessoal Remuneração
vale verde (bairro) Espaço Cidade Bairro
valor Operação Atendimento Desempenho
van Operação Transporte Equipamento
varginha (cidade) Espaço Cidade –
veículo oficial Operação Transporte Equipamento
venilson (pessoa) Associação Parceria Nome de pessoa
vera (pessoa) Pessoal Profissional Nome
vereador Pessoal Externo Papel
verificação de pendência Operação Controle Pendência
versão (de documento) Documento Versão –
vestibular Operação Venda –
vestibular 2010 Operação Venda –
vestibular federal 2011 Operação Venda –
viabilidade Operação Orçamento Alocação
viagem Operação Transporte –
vice-campeão Pessoal Cliente Situação
viçosa-mg (cidade) Espaço Cidade –
videoconferência Operação Controle Reunião
visão institucional Instituição Visão –
visita Operação Transporte –
visita técnica Operação Transporte –
vitrine didática Operação Atendimento Produto
vocação Economia Atividade econômica –
volta Tempo Data –
votação Operação Controle Decisão
voto Operação Controle Decisão
wellington (pessoa) Pessoal Profissional Nome
wikibooks Patrimônio Licença de software –
workshop Tempo Evento Tipo de evento
workshop de ensino de gradua-
ção

Operação Pessoal Capacitação

workshop de graduação Operação Pessoal Capacitação
workshop de informática Operação Atendimento Nome de evento
workshop de planejamento e
gestão

Operação Pessoal Capacitação

workshop de transportes Operação Pessoal Capacitação
xerox (reprografia) Operação Suporte à operação Apelido de recurso

Fonte: Elaborada pelo autor.
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ANEXO B – Assuntos identificados em
consultas e narrativas da
coleção pública

Tabela 9 – Assuntos identificados em consultas e narrativas da coleção
pública.

Termos Classe Subclasse Subclasse
12345+ Documento Livro –
12345+ Food and Nutrition Plan Documento Livro –
2006 Tempo Ano –
2007 Tempo Ano –
accurate Patrimônio Licença de software –
additive Pessoal Profissional Competência
address Espaço Cidade Endereço
advertisement Operação Divulgação –
air Operação Desenvolvimento Produto
ale Operação Desenvolvimento Produto
algae Operação Desenvolvimento Produto
algae hydrogen car Operação Desenvolvimento Produto
annual report Documento Relatório –
ant Operação Atendimento Produto
ant identification Operação Atendimento Produto
applied mathematics Conhecimento Área –
aquaculture Conhecimento Área –
area of science Conhecimento Área –
article Operação Desenvolvimento Produto
artificial photosynthesis Operação Desenvolvimento Produto
atmosphere Espaço Região –
australia Espaço País –
author Pessoal Cliente –
authoritative source Documento – –
avian influenza Operação Desenvolvimento Produto
biodegradable material Operação Desenvolvimento Produto
biodegradable plastic Operação Desenvolvimento Produto
biodiversity Operação Desenvolvimento Produto
bioinformatics Instituição Unidade –
blutongue disease Operação Desenvolvimento Produto
book Documento Livro –
book 2 Documento Livro –
borer fluid Operação Atendimento Produto
bubble Operação Desenvolvimento Produto
bug Operação Atendimento Produto
bug infestation Operação Atendimento Produto
calendar Tempo Calendário –
campaign Tempo Evento Tipo de evento
cane toad Operação Desenvolvimento Produto
car Operação Desenvolvimento Produto
carbon dioxide Operação Desenvolvimento Produto
case moth Pessoal Profissional Competência
case moth identification Pessoal Desenvolvimento –
cd Documento Suporte –
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Tabela 9 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
cervical cancer vaccination Operação Desenvolvimento Produto
chilli paste Operação Desenvolvimento Produto
chilli paste preservative Operação Desenvolvimento Produto
climate change Operação Desenvolvimento Produto
co2 Operação Desenvolvimento Produto
coal Operação Desenvolvimento Produto
contact Comunicação – –
contact detail Comunicação – –
copy Documento Réplica –
cost Operação Venda –
country Espaço País –
crush Operação Desenvolvimento Produto
csiro Instituição Nome de empresa –
csiro cane toad research Documento Site –
csironline information sheet Documento Site –
document Documento – –
drawing Documento Imagem –
driver Pessoal Profissional Papel
drought Operação Desenvolvimento Produto
east coast Espaço País Região
east coast of australia Espaço País Região
edible plant Operação Desenvolvimento Produto
electric vehicle Operação Desenvolvimento Produto
email Comunicação Email –
employee Pessoal Profissional –
energy report Documento Relatório –
energy resource Operação Desenvolvimento Produto
enquiry (inquiry) Operação Atendimento –
environment Espaço – –
eucalypt Operação Desenvolvimento Produto
eucalypts of australia (euclid) Patrimônio Licença de software –
event Tempo Evento –
exercise checklist Documento Parte –
exportation Espaço Região –
facility Operação Atendimento Produto
farmer Pessoal Cliente Papel
feedback Operação Atendimento –
feedback form Documento Formulário –
field Conhecimento Área –
file Documento Réplica –
firm Instituição – –
fish oil Operação Desenvolvimento Produto
food production Operação Desenvolvimento Produto
forensic science Conhecimento Área –
format Documento Formato de documento –
freon Operação Desenvolvimento Produto
friction Operação Desenvolvimento Produto
funding Operação Financiamento –
gas Operação Desenvolvimento Produto
gold coast Espaço País Região
government Associação Influência Poder público
government funding Operação Financiamento –
group Operação Desenvolvimento Equipe
health Operação Desenvolvimento Produto
heavy metal binding protein Operação Desenvolvimento Produto
high resolution file Documento Réplica –
home Operação Desenvolvimento Produto
hop (humulus lupulus) Operação Desenvolvimento Produto
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Tabela 9 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
human resource Instituição Unidade –
human resource manager Pessoal Profissional Papel
hybrid car Operação Desenvolvimento Produto
hybrid car technology Operação Desenvolvimento Produto
hydrogen Operação Desenvolvimento Produto
ice Operação Desenvolvimento Produto
identification Procedimento – –
image Documento Imagem –
improving the built environment Documento Folheto –
India Espaço País –
industry Economia Atividade econômica –
information technology Instituição Unidade –
insect Operação Atendimento Produto
insect identification Operação Atendimento Produto
institution Instituição – –
instrument Operação Atendimento Produto
international polar year Tempo Ano –
internship Operação Pessoal Vaga
investiment Operação Financiamento Captação
january Tempo Mês –
january 2006 Tempo Mês –
job Operação Pessoal Vaga
laboratory Patrimônio Imóvel Equipamento
land clearing Operação Desenvolvimento Produto
life cycle Operação Desenvolvimento Produto
lunch Tempo Período Intervalo em horas
lyctid borer Operação Desenvolvimento Produto
magnesium Operação Desenvolvimento Produto
mathematics Conhecimento Área –
may-june Tempo Período Intervalo em dias
melbourne-VIC Espaço Cidade –
micro fuel cell Operação Desenvolvimento Produto
millipide control Operação Desenvolvimento Produto
mineral resource Operação Desenvolvimento Produto
name (nome de empresa) Instituição Nome de empresa –
name (nome de pessoa) Pessoal Profissional Nome
nationwide house energy rating
scheme (nathers)

Patrimônio Licença de software –

new south wales (nsw) Espaço Estado –
newcastle disease Operação Desenvolvimento Produto
ocean Espaço Região –
ocean floor map Documento Mapa –
offline Espaço – –
online Espaço – –
organisation Instituição – –
oxygen Operação Desenvolvimento Produto
ozone layer Operação Desenvolvimento Produto
packaged product Operação Desenvolvimento Produto
person Pessoal Profissional –
petro-plastic Operação Desenvolvimento Produto
photo Documento Imagem –
photograph Documento Imagem –
picture Documento Imagem –
Plan Documento Livro –
plant Operação Desenvolvimento Produto
plant gene technology Operação Desenvolvimento Produto
plastic Operação Desenvolvimento Produto
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Tabela 9 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
polymer-electrolyte membrane
(pem)

Operação Desenvolvimento Produto

population Espaço Medida –
position Operação Pessoal Vaga
postdoctoral Pessoal Profissional Formação
prediction Operação Desenvolvimento Produto
preservative (chemical com-
pound)

Operação Desenvolvimento Produto

property Patrimônio Imóvel –
publishing Operação Divulgação –
purchase Operação Compra –
rabies Operação Desenvolvimento Produto
rabies test Operação Desenvolvimento Produto
recruitment Operação Pessoal Seleção
rene Pessoal Profissional Nome
report Documento Relatório –
research Operação Desenvolvimento Produto
research position Operação Pessoal Vaga
research work Operação Desenvolvimento –
reserve Operação Desenvolvimento Produto
resource Operação Desenvolvimento Produto
salinity Operação Desenvolvimento Produto
scientist Pessoal Profissional Papel
sea level Espaço Medida –
sea level change Espaço Medida –
seafood Operação Desenvolvimento Produto
selenium Pessoal Profissional Competência
sheep pox Operação Desenvolvimento Produto
sheep productivity Pessoal Profissional Competência
sheet Documento Folheto –
shipping container Operação Desenvolvimento Produto
soil Pessoal Profissional Competência
solar powered vehicle Operação Desenvolvimento Produto
solarcar Operação Desenvolvimento Produto
solve magazine Associação Comunicação Nome de veículo
source Associação Fornecedor –
statistics Operação Desenvolvimento Produto
subject Pessoal Profissional Formação
subscription Operação Venda –
suplier Associação Fornecedor –
supplement Operação Desenvolvimento Produto
sydney-NSW Espaço Cidade –
task Operação – –
telephone number Comunicação Telefone –
temperature Espaço Medida –
termite Operação Desenvolvimento Produto
termite bait box Operação Desenvolvimento Produto
The heat is on Documento Relatório –
timber Operação Desenvolvimento Produto
total wellbeing diet Operação Desenvolvimento Produto
town Espaço Cidade –
traineeship Operação Pessoal Vaga
training Operação Pessoal Capacitação
training coordinator Pessoal Profissional Papel
transport Operação Transporte –
treated timber Operação Desenvolvimento Produto
trial Operação Desenvolvimento Avaliação
tweed area Espaço País Região
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ultracapacitor Operação Desenvolvimento Produto
uranium Operação Desenvolvimento Produto
uranium reserve Operação Desenvolvimento Produto
usage rate Operação Desenvolvimento Produto
vehicle Operação Desenvolvimento Produto
venture capital Operação Financiamento Captação
version Documento Réplica –
vinegar Operação Desenvolvimento Produto
vinegar bug Operação Desenvolvimento Produto
vinelogic Patrimônio Licença de software –
volunteer Pessoal Cliente –
water Operação Desenvolvimento Produto
water (sydney waters) Espaço Região –
water conservation Operação Desenvolvimento Produto
water level Operação Desenvolvimento Produto
weather Operação Atendimento Produto
weatherwall Operação Atendimento Produto
website Documento Site –
week Tempo Período Intervalo em dias
weight loss Operação Desenvolvimento Produto
western australia (wa) Espaço Estado –
wheel motor Operação Desenvolvimento Produto
wing Operação Desenvolvimento Produto
wood borer eradication Operação Desenvolvimento Produto
wood borer treatment Operação Desenvolvimento Produto
workshop Tempo Evento Tipo de evento
yesterday Tempo Data –

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Tabela 10 – Assuntos identificados em documentos da coleção pública.

Termos Classe Subclasse Subclasse
1300 363 400 Comunicação Telefone –
17th biennial australian institute
of physics congress

Operação Divulgação Nome de evento

1990 Tempo Ano –
1990s Tempo Década –
1992-2001 Tempo Período Intervalo em anos
1993 Tempo Ano –
2001 Tempo Ano –
2003 Tempo Ano –
2004 Tempo Ano –
2006 Tempo Ano –
2007 Tempo Ano –
2020 Tempo Ano –
2050 Tempo Ano –
21st century Tempo Século –
8:30am to 5:30pm est Tempo Período Intervalo em horas
80th anniversary Documento Portifólio –
a$ Economia Moeda –
accountant Pessoal Profissional Papel
achievement Operação Produto –
acil tasman Associação Parceria Nome de empresa
across the fenceline Operação Desenvolvimento Projeto
activity Procedimento – –
adapting the total wellbeing diet
for specific dietary needs fact
sheet

Documento Folheto –

adobe reader Patrimônio Licença de software –
advanced decision support Operação Desenvolvimento Produto
advanced material Operação Desenvolvimento Produto
aerospace transport Operação Desenvolvimento Produto
affa library Associação Parceria Nome de empresa
agenda Tempo Cronograma –
agribusiness Economia Atividade econômica –
agribusiness media contact Comunicação – –
agriculture Economia Atividade econômica –
agriculture scientific collection
unit

Associação Parceria Nome de empresa

agriculture western australia Associação Parceria Nome de empresa
agrifood industry Economia Atividade econômica –
air pollution Operação Desenvolvimento Produto
allsopp Pessoal Profissional Nome
alumina production Operação Desenvolvimento Produto
aluminium Operação Desenvolvimento Produto
aluminium alloy Operação Desenvolvimento Produto
alumni Pessoal Profissional –
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alumni benefit Operação Atendimento Produto
alumni event Operação Divulgação Tipo de evento
analysis Procedimento – –
animal Operação Desenvolvimento Produto
animal health Operação Desenvolvimento Produto
animal pest Operação Desenvolvimento Produto
animal product Documento Portifólio –
annual Tempo Período Intervalo em meses
annual event Tempo Evento –
annual report Documento Relatório –
antarctica Espaço Continente –
antarctica activity Documento Portifólio –
antarctica experiment Documento Portifólio –
antarctica photo gallery Documento Portifólio –
antenna Operação Desenvolvimento Produto
aquaculture Conhecimento Área –
aquatic ecology Operação Desenvolvimento Produto
arc centre of excelence for de-
sign in light metals

Associação Parceria Nome de empresa

archived media release Documento Gênero de documento Notícia
assay development and use in-
formation sheet

Documento Folheto –

astronomer Pessoal Profissional Profissão
astronomy & space Documento Portifólio –
astrophysics Operação Desenvolvimento Produto
ausgrainz Associação Parceria Nome de empresa
austin Pessoal Profissional Nome
australia advances Documento Site –
australia telescope Patrimônio Equipamento –
australia telescope compact ar-
ray

Patrimônio Equipamento –

australia telescope national faci-
lity (atnf)

Instituição Unidade –

australia’s tropical north Espaço País Região
australian animal health labora-
tory

Instituição Unidade –

australian capital territory (act) Espaço Distrito federal –
australian centre for precision
optics

Instituição Unidade –

australian institute of physics
(aip)

Associação Parceria Nome de empresa

australian medical sheepskin Operação Desenvolvimento Produto
australian museum Associação Parceria Nome de empresa
australian national insect collec-
tion (anic)

Documento Acervo Banco de dados

australian national university Associação Parceria Nome de empresa
australian plague locust com-
mission

Associação Parceria Nome de empresa

australian postal corporation Associação Parceria Nome de empresa
australian quarantine and ins-
pection service

Associação Parceria Nome de empresa

author Pessoal Profissional –
automation Documento Portifólio –
automotive transport Operação Desenvolvimento Produto
av resource Documento – –
award Operação Divulgação Tipo de evento
backman Pessoal Profissional Nome
backyard biodiversity Operação Divulgação Instrumento
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balderson Pessoal Profissional Nome
base metal Operação Desenvolvimento Produto
bauxite Operação Desenvolvimento Produto
bayer Associação Parceria Nome de empresa
beer Operação Desenvolvimento Produto
belief Instituição Visão –
bhp billiton science award Operação Divulgação Tipo de evento
biodegradable material Operação Desenvolvimento Produto
biodiversity & ecology Documento Portifólio –
bioinformatics Conhecimento Área –
biology experiments Operação Divulgação Instrumento
biomaterial performance Operação Atendimento Produto
biomaterials and regenerative
medicine information sheet

Documento Folheto –

biomedical application Operação Desenvolvimento Produto
biosecurity Operação Desenvolvimento Produto
biotechnology Documento Portifólio –
biotechnology research and de-
velopment

Operação Atendimento Capacidade

biotechnology strategy Documento Gênero de documento Projeto
biotechnology strategy group Operação Controle Equipe
bishop museum Associação Parceria Nome de empresa
black Pessoal Profissional Nome
blinding Operação Desenvolvimento Produto
board Instituição Unidade –
book Documento Livro –
book 2 Documento Livro –
bottling uv protection Documento Portifólio –
bowel Operação Desenvolvimento Produto
brinkworth Pessoal Profissional Nome
britton Pessoal Profissional Nome
brochure Documento Livreto –
brodrick Pessoal Profissional Nome
budget Operação Orçamento –
building Operação Desenvolvimento Produto
bureau of meteorology Associação Parceria Nome de empresa
bureau of sugar experiment sta-
tions

Associação Parceria Nome de empresa

bushfire Operação Desenvolvimento Produto
business excellence Operação Divulgação Tipo de evento
buy Operação Venda –
caab search Operação Informática Nome de sistema
cable television Comunicação Televisão –
cadbury schweppes Associação Parceria Nome de empresa
california academy of sciences Associação Parceria Nome de empresa
canberra deep space communi-
cation complex

Associação Parceria Nome de empresa

cancer Operação Desenvolvimento Produto
capability Operação Atendimento Capacidade
carbon nanotube Operação Desenvolvimento Produto
career Operação Pessoal Progressão
career option Operação Pessoal Vaga
cartilage repair information
sheet

Documento Folheto –

carver Pessoal Profissional Nome
cassis Pessoal Profissional Nome
cast crc Associação Parceria Nome de empresa
casting technology Conhecimento Área –

Continua na próxima página



ANEXO C. Assuntos identificados em documentos da coleção pública 159

Tabela 10 – continuação da página anterior
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cd Documento Suporte –
cd-rom Documento Suporte –
centre for exploration targeting
(cet)

Associação Parceria Nome de empresa

centre for networking technolo-
gies for the information economy
(centie)

Associação Parte –

ceramic Documento Portifólio –
chairman’s medal Operação Divulgação Tipo de evento
checklist Documento Lista –
chemical Documento Portifólio –
chemical analysis Procedimento – –
chemical process Operação Desenvolvimento Produto
chemistry experiments Operação Divulgação Instrumento
chew Pessoal Profissional Nome
chickpea Operação Desenvolvimento Produto
chippendale Pessoal Profissional Nome
chronic disease Operação Desenvolvimento Produto
claims form Documento Requerimento –
claridge Pessoal Externo Nome
clifton Pessoal Profissional Nome
climate Conhecimento Área –
climate & weather Documento Portifólio –
climate & weather forecasting Operação Atendimento Produto
climate & weather impact Operação Desenvolvimento Produto
climate change Documento Portifólio –
climate change impact Operação Desenvolvimento Produto
clinical trial Operação Desenvolvimento Avaliação
cllammecology research cluster Associação Parte Nome de empresa
coast Espaço Região –
cocks Pessoal Profissional Nome
collaboration Associação Parceria Modalidade
collection Documento Acervo Banco de dados
colless Pessoal Profissional Nome
colling Pessoal Profissional Nome
common Pessoal Profissional Nome
communication network Operação Suporte à operação Infraestrutura
communicator Pessoal Profissional Papel
community Pessoal Externo –
community activity Operação Atendimento –
competition Operação Divulgação Tipo de evento
complex systems science Documento Portifólio –
composite material Operação Desenvolvimento Produto
conference Operação Divulgação Tipo de evento
conservation Operação Desenvolvimento Produto
construction Operação Desenvolvimento Produto
consulting Operação Atendimento Produto
consumer Pessoal Externo –
contact Comunicação – –
contact us Comunicação – –
contributor Pessoal – –
control Operação Desenvolvimento Produto
cooperative research centre Instituição Unidade –
coorong, lower lakes and murray
mouth (cllmm)

Espaço País Região

corporate media contact Comunicação – –
corrosion Operação Desenvolvimento Produto
corrosion science Conhecimento Área –
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Termos Classe Subclasse Subclasse
costs and benefits of csiro robo-
tic mining r&d (pdf)

Documento Relatório –

cotton Operação Desenvolvimento Produto
cotton textile Operação Desenvolvimento Produto
country Espaço País –
county of los angeles agricultu-
ral comissioner weights & mea-
sures

Associação Parceria Nome de empresa

course Operação Atendimento Produto
cowpea Operação Desenvolvimento Produto
cranston Pessoal Profissional Nome
credit card Operação Cobrança –
crest award Operação Divulgação Tipo de evento
crop Operação Atendimento Produto
CSIRO Lab (Western Australia) Espaço Cidade Endereço
csiro library Instituição Unidade –
csiro office of space science and
applications (cossa)

Instituição Unidade –

csiro plant industry newsletter Associação Comunicação Nome de veículo
csiro publishing Instituição Unidade –
CSIRO Science Education Cen-
tre (New South Wales)

Espaço Cidade Endereço

CSIRO Science Education Cen-
tre (Northern Territory)

Espaço Cidade Endereço

CSIRO Science Education Cen-
tre (South Australia)

Espaço Cidade Endereço

CSIRO Science Education Cen-
tre (South Queensland)

Espaço Cidade Endereço

CSIRO Science Education Cen-
tre (Tasmania)

Espaço Cidade Endereço

CSIRO Science Education Cen-
tre (Victoria)

Espaço Cidade Endereço

csiro shop Instituição Unidade –
csiropod Operação Divulgação Instrumento
culture Instituição Cultura –
customer Pessoal Cliente –
cutting edge lecture series Operação Atendimento Produto
cutting titanium costs Documento Portifólio –
cyclone larry Tempo Período Intervalo em dias
cyclone larry Espaço Região –
dallas-TX-USA Espaço Cidade –
datatracedna Associação Parte Nome de empresa
davies Pessoal Externo Nome
dbtoweb Associação Parceria Nome de empresa
degesch Associação Parceria Nome de empresa
degradation Operação Desenvolvimento Produto
department of business, indus-
try and resource development
(dbird)

Associação Parceria Nome de empresa

department of natural resources
and environment

Associação Parceria Nome de empresa

department of primary indus-
tries

Associação Parceria Nome de empresa

department of primary indus-
tries and fisheries

Associação Parceria Nome de empresa

department of primary indus-
tries and resources south aus-
tralia

Associação Parceria Nome de empresa
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developing & marketing food
product

Operação Desenvolvimento Produto

developing healthy food Operação Desenvolvimento Produto
diabete Operação Desenvolvimento Produto
diagnosis Operação Desenvolvimento Produto
diet Operação Desenvolvimento Produto
director Pessoal Profissional Papel
discovery centre Espaço Cidade Endereço
disease Operação Desenvolvimento Produto
division Instituição Unidade –
do-it-yourself science Operação Divulgação Tipo de evento
doctor Pessoal Profissional Formação
donaldson Pessoal Externo Nome
double helix Documento Portifólio –
double helix membership Operação Venda –
double helix science club chap-
ter

Operação Divulgação Instrumento

double helix science club for
schools

Documento Portifólio –

dowling Pessoal Profissional Nome
download Documento Réplica –
drought Operação Desenvolvimento Produto
drought & the environment Documento Portifólio –
drought tolerance Operação Desenvolvimento Produto
drug development Operação Desenvolvimento Produto
dvd Documento Suporte –
e-book Documento Acervo e-book
e-security Operação Desenvolvimento Produto
early alerts Operação Divulgação Instrumento
earth systems science Conhecimento Área –
eastern australia Espaço País Região
echidna Operação Desenvolvimento Produto
ecos Documento Site –
editorial board Pessoal Profissional Equipe
education enquiry Documento Requerimento –
edwards Pessoal Profissional Nome
electron beam Operação Desenvolvimento Produto
electron microscopy Instituição Unidade –
energy Documento Portifólio –
energy & environment Documento Portifólio –
energy centre Instituição Unidade –
energy efficiency Operação Desenvolvimento Produto
energy efficient building Operação Desenvolvimento Produto
energy efficient vehicle Operação Desenvolvimento Produto
energy from coal Operação Desenvolvimento Produto
energy from oil & gas Documento Portifólio –
energy generation & storage Documento Portifólio –
energy modelling & decision
support

Documento Portifólio –

energy sector Economia Atividade econômica –
energy technology Instituição Unidade –
energy transformed flagship Instituição Unidade –
engineer Pessoal Profissional Profissão
enquiries@ Comunicação Email –
enquiry Documento Requerimento –
ensis Associação Parte Nome de empresa
entomology Instituição Unidade –
environment Documento Portifólio –
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environment experiments Operação Divulgação Instrumento
environmental mapping & moni-
toring

Documento Portifólio –

environmental monitoring &
analysis

Documento Portifólio –

environmental risk technology Documento Portifólio –
environmentalist Pessoal Externo Papel
equity Patrimônio Participação societária –
equity portfolio Documento Portifólio –
erosion Operação Desenvolvimento Produto
evans Pessoal Profissional Nome
event Tempo Evento –
executive Pessoal Profissional –
executive management council Operação Controle Equipe
executive team Operação Controle Equipe
expedition mail Operação Divulgação Instrumento
expert Pessoal Profissional –
exploration & mining Instituição Unidade –
explore & educate Documento Portifólio –
extractive metallurgy Conhecimento Área –
facility Operação Suporte à operação Infraestrutura
fact sheet Documento Folheto –
far north queensland (fnq) Espaço Estado Região
farm management Operação Atendimento Produto
farm pest Operação Desenvolvimento Produto
farming Operação Atendimento Produto
farming & food Documento Portifólio –
farming ahead Associação Comunicação Nome de veículo
feature article Documento Gênero de documento Notícia
february 2007 Tempo Mês –
fellowship Operação Financiamento Captação
fenech Pessoal Profissional Nome
ferrous metal Operação Desenvolvimento Produto
fibre industry Economia Atividade econômica –
financial services support Operação Atendimento Produto
fine-tune seasonal weather fore-
casting

Operação Atendimento Produto

fire control Operação Desenvolvimento Produto
fire resistance Operação Desenvolvimento Produto
fire safety Operação Desenvolvimento Produto
fishery Operação Desenvolvimento Produto
flagship Instituição Unidade –
flagship media contact Comunicação – –
flammability Operação Desenvolvimento Produto
fletcher Pessoal Externo Nome
florida department of agriculture Associação Parceria Nome de empresa
floyd Pessoal Profissional Nome
flu Operação Desenvolvimento Produto
fluid dynamics Operação Desenvolvimento Produto
flyer Operação Divulgação Instrumento
foley Pessoal Profissional Nome
food Operação Desenvolvimento Produto
food futures flagship Instituição Unidade –
food hazard Operação Desenvolvimento Produto
food processing Operação Desenvolvimento Produto
food quality Operação Desenvolvimento Produto
food safety Operação Desenvolvimento Produto
food science australia Associação Parte Nome de empresa
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forest Operação Desenvolvimento Produto
forest product Operação Desenvolvimento Produto
forestry Operação Desenvolvimento Produto
forestry images Associação Parceria Nome de empresa
forestry management Operação Desenvolvimento Produto
forestry tasmania Associação Parceria Nome de empresa
forthcoming releases Documento Lista –
frequently asked questions (faq) Documento Lista –
from 2007 Tempo Período Intervalo em anos
fruit Operação Desenvolvimento Produto
fullbright business/industry (co-
ral sea) award

Operação Divulgação Tipo de evento

functional area Documento Site –
functional food Operação Desenvolvimento Produto
funding arrangement Operação Financiamento –
furman Pessoal Profissional Nome
galaxy Operação Desenvolvimento Produto
game Operação Divulgação Instrumento
gardener Pessoal Profissional Papel
gas liquid nozzle Operação Desenvolvimento Produto
geelong today Associação Comunicação Nome de veículo
gene technology Operação Desenvolvimento Produto
general media contact Comunicação – –
genetics Conhecimento Área –
genome health and nutrigeno-
mics

Operação Desenvolvimento Produto

geo statistics Conhecimento Área –
geology, maths & other experi-
ments

Operação Divulgação Instrumento

geophysics Conhecimento Área –
gessner Pessoal Profissional Nome
gold Operação Desenvolvimento Produto
governance Operação Controle –
grain Operação Desenvolvimento Produto
grape Operação Desenvolvimento Produto
green Pessoal Profissional Nome
greenhouse 2007 Operação Divulgação Nome de evento
greenhouse gas Operação Desenvolvimento Produto
greenslade Pessoal Profissional Nome
griffin Pessoal Profissional Nome
grimshaw Pessoal Profissional Nome
guarantee Documento Regulamento –
guideline Documento Manual –
gullan Pessoal Profissional Nome
guy bengough award Operação Divulgação Tipo de evento
hall Pessoal Profissional Nome
halliday Pessoal Profissional Nome
harris Pessoal Profissional Nome
harvey Pessoal Profissional Nome
health Operação Desenvolvimento Produto
health & wellbeing Documento Portifólio –
healthy lifestyle Operação Desenvolvimento Produto
heard Pessoal Profissional Nome
heart Operação Desenvolvimento Produto
hi parkes all-sky survey (hipass) Operação Desenvolvimento Projeto
highett Espaço Cidade Região
highlight Operação Divulgação –
hirst Pessoal Profissional Nome
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history Documento Relatório –
hobart Espaço Cidade –
holiday program Operação Divulgação Tipo de evento
horak Pessoal Profissional Nome
horticultural industry Economia Atividade econômica –
hotline Comunicação – –
houston Pessoal Profissional Nome
human ecology Operação Desenvolvimento Produto
hydrogen economy Economia Atividade econômica –
hydrogen energy Operação Desenvolvimento Produto
ict centre Instituição Unidade –
imaging Operação Desenvolvimento Produto
imaging technology Operação Desenvolvimento Produto
impact review Documento Relatório –
inactivity Operação Desenvolvimento Produto
industrial mineral Operação Desenvolvimento Produto
industrial physics Instituição Unidade –
industry Economia Atividade econômica –
information & communication te-
chnology

Documento Portifólio –

information & comunication te-
chnology

Documento Portifólio –

information security & privacy Documento Portifólio –
information sheet Documento Folheto –
information system Operação Desenvolvimento Produto
information, manufacturing & mi-
nerals media contact

Comunicação – –

infrastructure Economia Atividade econômica –
innovation for industry Documento Portifólio –
interactive exhibition Operação Divulgação Tipo de evento
international activity Documento Portifólio –
international location Espaço Cidade Endereço
international titanium associa-
tion (ita)

Associação Parceria Nome de empresa

internet communication Operação Desenvolvimento Produto
invasive plant Operação Desenvolvimento Produto
iron Operação Desenvolvimento Produto
irrigation Operação Desenvolvimento Produto
it specialist Pessoal Profissional Papel
john philip award Operação Divulgação Tipo de evento
joint venture Operação Financiamento Captação
journalist Pessoal Externo Profissão
july 2007 Tempo Mês –
kemp Pessoal Profissional Nome
key Pessoal Profissional Nome
keyword Documento Palavra-chave –
kondo Pessoal Profissional Nome
la trobe university Associação Parceria Nome de empresa
land and water Instituição Unidade –
land pollution Operação Desenvolvimento Produto
landcare new zealand Associação Parceria Nome de empresa
landlinks Documento Site –
landscape ecology Operação Desenvolvimento Produto
laser laboratory Patrimônio Equipamento –
lawrence Pessoal Profissional Nome
lee Pessoal Profissional Nome
legal notice Documento Regulamento –
legume Operação Desenvolvimento Produto
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lewis Pessoal Profissional Nome
library Operação Divulgação Público-alvo
licence Documento Regulamento –
licensing Operação Venda Produto
lifetime achievement Operação Divulgação Tipo de evento
light metal Operação Desenvolvimento Produto
light metals flagship Instituição Unidade –
lindfield-sydney Espaço Cidade Região
livestock industries Instituição Unidade –
location Espaço Cidade Endereço
logistics Economia Atividade econômica –
lupin Operação Desenvolvimento Produto
machinery Operação Desenvolvimento Produto
magazine Associação Comunicação Tipo de veículo
magnesium Operação Desenvolvimento Produto
magnesium alloy Operação Desenvolvimento Produto
mailing address Comunicação Correspondência –
mailing list Operação Divulgação Instrumento
main Pessoal Profissional Nome
maintanance work Pessoal Profissional Papel
malaysia Espaço País –
malipatil Pessoal Externo Nome
management technique Operação Atendimento Produto
managing risk for australian
bank

Operação Atendimento Produto

managing water resource Operação Atendimento Produto
manufacturing Economia Atividade econômica –
manufacturing & materials tech-
nology

Instituição Unidade –

manufacturing magnesium Documento Portifólio –
margarine Operação Divulgação –
marine Conhecimento Área –
marine and atmospheric rese-
arch

Instituição Unidade –

marine research data centre Instituição Unidade –
market area Economia Atividade econômica –
marketing Operação Divulgação –
marks Pessoal Profissional Nome
martin Pessoal Profissional Nome
master Pessoal Profissional Formação
material Operação Desenvolvimento Produto
material characterisation Operação Desenvolvimento Produto
material performance Operação Desenvolvimento Produto
mathematical & information sci-
ences

Instituição Unidade –

matthews Pessoal Profissional Nome
mcalpine Pessoal Profissional Nome
mcinnes Pessoal Profissional Nome
mcquillan Pessoal Profissional Nome
mdf pilot plant Operação Suporte à operação Infraestrutura
medal Operação Divulgação Tipo de evento
media Operação Divulgação Público-alvo
media centre Instituição Unidade –
media contact Comunicação – –
media release Documento Gênero de documento Notícia
medical devices Operação Desenvolvimento Produto
medical textile Operação Desenvolvimento Produto
melbourne-VIC Espaço Cidade –

Continua na próxima página
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melting point Documento Site –
metal Operação Desenvolvimento Produto
metal processing Operação Desenvolvimento Produto
metal production Operação Desenvolvimento Produto
microscopy Operação Desenvolvimento Produto
miles Pessoal Externo Nome
milky way Operação Desenvolvimento Produto
millipede mayhem Operação Desenvolvimento Produto
mimosa Operação Desenvolvimento Produto
mineral analysis Procedimento – –
mineral exploration Operação Desenvolvimento Produto
mineral processing Operação Desenvolvimento Produto
mineral tool Operação Desenvolvimento Produto
minerals Instituição Unidade –
minerals industry Economia Atividade econômica –
mining Economia Atividade econômica –
mining & mineral Documento Portifólio –
mining collaboration Documento Portifólio –
mining control Operação Desenvolvimento Produto
molecular & health technologies Instituição Unidade –
molsar Patrimônio Licença de software –
monday to friday Tempo Período Intervalo em dias
monitoring climate change Operação Desenvolvimento Produto
monteith Pessoal Profissional Nome
mounds Pessoal Profissional Nome
multimedia Documento Acervo –
murray mouth basin Espaço País Região
murray-darling basin comission Associação Parceria Nome de empresa
museum and art gallery of the
northern territory

Associação Parceria Nome de empresa

museum of victoria Associação Parceria Nome de empresa
museum victoria Associação Parceria Nome de empresa
muster Pessoal Profissional Nome
nanomaterial Operação Desenvolvimento Produto
nanotech institute of the univer-
sity of texas (utd)

Associação Parceria Nome de empresa

nanovic prize Operação Divulgação Tipo de evento
naqs Associação Parceria Nome de empresa
narrabri-nsw Espaço Cidade –
nasa Associação Parceria Nome de empresa
National Gallery of Victoria (ngv) Espaço Cidade Endereço
national research flagship Instituição Unidade –
national science agency Instituição – –
national science project Operação Divulgação Tipo de evento
national solar energy centre Instituição Unidade –
natural history museum Associação Parceria Nome de empresa
natural resource management Operação Desenvolvimento Produto
natural selection Documento Site –
near wellbore reservoir charac-
terisation tool (nwrct)

Patrimônio Licença de software –

neboiss Pessoal Profissional Nome
nemsim simulation tool Patrimônio Licença de software –
netterfield Pessoal Profissional Nome
neumann Pessoal Profissional Nome
new Pessoal Profissional Nome
new releases Documento Lista –
new south wales (nsw) Espaço Estado –

Continua na próxima página



ANEXO C. Assuntos identificados em documentos da coleção pública 167

Tabela 10 – continuação da página anterior
Termos Classe Subclasse Subclasse
new south wales department of
agriculture

Associação Parceria Nome de empresa

new zealand (nz) Espaço País –
new zealand’s crop & food rese-
arch

Associação Parceria Nome de empresa

newcastle-nsw Espaço Estado Região estadual
news Documento Gênero de documento Notícia
nguyen Pessoal Profissional Nome
nielsen Pessoal Profissional Nome
non-woven textile Operação Desenvolvimento Produto
norris Pessoal Profissional Nome
North Queensland Science Edu-
cation Centre

Espaço Cidade Endereço

northern prawn fishery (npf) Associação Parceria Nome de empresa
northern territory (nt) Espaço País Região
nsw agriculture Associação Parceria Nome de empresa
nsw arbovirus surveillance &
mosquito monitoring program

Associação Parceria Nome de empresa

nut Operação Desenvolvimento Produto
nutrition Operação Desenvolvimento Produto
nutrition trial Operação Desenvolvimento Avaliação
nutritional value Operação Desenvolvimento Produto
o’toole Pessoal Externo Nome
occupational health Operação Desenvolvimento Produto
ocean Espaço Região –
ocean observation Operação Desenvolvimento Produto
october 2006 Tempo Data –
office of the chief plant protec-
tion officer

Associação Parceria Nome de empresa

oil & gas exploration Operação Desenvolvimento Produto
oil & gas processing Operação Desenvolvimento Produto
oil & gas production Operação Desenvolvimento Produto
oilseed Operação Desenvolvimento Produto
online archive Documento Acervo –
online catalogue Documento Coleção –
operations research Operação Desenvolvimento Produto
optim fine Operação Atendimento Produto
optim max Operação Atendimento Produto
order Operação Venda –
organic chemist Pessoal Profissional Profissão
organisation Pessoal Cliente –
orica watercare Associação Parceria Nome de empresa
overeating Operação Desenvolvimento Produto
p&pnet Patrimônio Licença de software –
packaging Operação Desenvolvimento Produto
page Documento Tamanho –
paid employment Pessoal Profissional Modalidade de contratação
paper Documento Artigo –
paper product Operação Desenvolvimento Produto
parkes Espaço Cidade –
parkville, melbourne-VIC Espaço Cidade Região
participant Pessoal Cliente –
partnering Associação Parceria Modalidade
partnering achievement Documento Portifólio –
partnership Associação Parceria Modalidade
past winner Documento Portifólio –
pastoralist Pessoal Externo Papel
pasture Operação Desenvolvimento Produto

Continua na próxima página
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pay-per-view Operação Cobrança –
pay-to-view Operação Cobrança –
payment online Operação Cobrança –
people Pessoal Profissional –
performance Operação Controle Desempenho
perth-WA Espaço Cidade –
pest management Operação Desenvolvimento Produto
petroleum resources Instituição Unidade –
petronas Associação Parceria Nome de empresa
phase ii Tempo Período –
physical process Operação Desenvolvimento Produto
physics experiments Operação Divulgação Instrumento
planner Pessoal Externo Papel
planning for climate change Operação Desenvolvimento Produto
plant industry Instituição Unidade –
plant industry research Operação Desenvolvimento –
plant science Conhecimento Área –
plastic Operação Desenvolvimento Produto
podcast Documento Podcast –
polar eyes Documento Portifólio –
policy Operação Controle –
policy maker Pessoal Externo Papel
pollution Operação Desenvolvimento Produto
polymer Operação Desenvolvimento Produto
popular topic Documento Lista –
population sustainability Operação Desenvolvimento Produto
portable document format (pdf) Documento Formato de documento –
position vacant Operação Pessoal Vaga
postdoctoral fellowship Pessoal Profissional Remuneração
postgraduate scholarship Pessoal Profissional Remuneração
potter Pessoal Profissional Nome
power Operação Desenvolvimento Produto
precious metal Operação Desenvolvimento Produto
president Pessoal Externo Papel
preventative health flagship Instituição Unidade –
preventative health technology Operação Desenvolvimento Produto
preventative health: partnering
for success (video)

Documento Vídeo –

prevention Operação Desenvolvimento Produto
price Operação Cobrança –
print Documento Suporte –
privacy Operação Desenvolvimento Produto
privacy policy Documento Contrato –
proceeding Documento Anais –
process Operação Desenvolvimento Produto
process magazine Associação Comunicação Nome de veículo
process modelling Operação Desenvolvimento Produto
procurement Operação Compra –
procurement plan Documento Relatório –
product Operação Atendimento Produto
project Operação Desenvolvimento Produto
project profile Documento Gênero de documento Projeto
projecting climate change Operação Desenvolvimento Produto
prototype forest measurement
device

Operação Desenvolvimento Produto

prss Associação Parceria Nome de empresa
psoriasis Operação Desenvolvimento Produto
public health Operação Desenvolvimento Produto

Continua na próxima página
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publication Operação Desenvolvimento Produto
publisher Pessoal Externo Papel
publishing.sales@ Comunicação Email –
qdpi Associação Parceria Nome de empresa
quarantine testing Operação Atendimento Produto
queen victoria museum Associação Parceria Nome de empresa
queensland (qld) Espaço Estado –
queensland department of pri-
mary industries

Associação Parceria Nome de empresa

queensland institute of medical
research

Associação Parceria Nome de empresa

queensland museum Associação Parceria Nome de empresa
r2d3 Associação Parte Nome de empresa
radio Comunicação Rádio –
radio astronomy antenna Patrimônio Equipamento –
rainforest Operação Desenvolvimento Produto
rajakumar Pessoal Profissional Nome
recipe Operação Atendimento Produto
rees Pessoal Profissional Nome
regional sustainability Operação Desenvolvimento Produto
reid Pessoal Profissional Nome
renewable energy Operação Desenvolvimento Produto
renewable material Operação Desenvolvimento Produto
report Documento Relatório –
research Operação Desenvolvimento –
research & development (r&d) Operação Atendimento Produto
research achivement Operação Desenvolvimento Produto
research partner Associação Parceria Tipo de parceiro
research project Operação Desenvolvimento Produto
researcher Pessoal Profissional Papel
resource Operação Desenvolvimento Produto
retired Pessoal Profissional Status
review Documento Relatório –
reynolds Pessoal Profissional Nome
rights & permissions Documento Regulamento –
risk analysis Operação Desenvolvimento Produto
risk management & decision
support

Documento Portifólio –

river Operação Desenvolvimento Produto
robert berdan of science & art
multimedia

Associação Parceria Nome de empresa

robot, sensor & intelligent envi-
ronment

Documento Portifólio –

robotics Operação Desenvolvimento Produto
royal australian navy Associação Parceria Nome de empresa
russell Pessoal Profissional Nome
sabal Pessoal Externo Nome
safety Operação Desenvolvimento Produto
salinity & acidity Documento Portifólio –
satellite Operação Desenvolvimento Produto
satellites and earth observation Documento Portifólio –
saunders Pessoal Externo Nome
schaubs Pessoal Profissional Nome
schneider Pessoal Profissional Nome
scholarship Operação Pessoal Remuneração
school Operação Divulgação Público-alvo
school of earth and geographi-
cal sciences (segs)

Associação Parceria Nome de empresa

Continua na próxima página
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science Conhecimento – –
science & art multimedia Associação Parceria Nome de empresa
science access Documento Site –
science by email Operação Divulgação Instrumento
science club Operação Divulgação Nome de evento
science education centre Instituição Unidade –
science for schools Operação Divulgação Instrumento
science magazine Associação Comunicação Nome de veículo
science program Operação Divulgação Tipo de evento
scienceimage Documento Site –
scientist Pessoal Profissional Papel
scientriffic Associação Comunicação Nome de veículo
scientriffic magazine Associação Comunicação Nome de veículo
sea food Operação Atendimento Produto
sector Economia Atividade econômica –
sector advisory council Operação Controle Equipe
security Economia Atividade econômica –
sedsim Patrimônio Licença de software –
seminar Operação Divulgação Tipo de evento
senior lecturer Pessoal Externo Papel
sensing Operação Atendimento Produto
sensor network Operação Atendimento Produto
sep Tempo Mês –
series Documento Lista –
service Operação Atendimento Produto
service domain Economia Atividade econômica –
sewerage Operação Desenvolvimento Produto
shattuck Pessoal Profissional Nome
shopping list Documento Lista –
showcase Operação Divulgação –
site Espaço Cidade Endereço
sitemap Documento Lista –
smith Pessoal Profissional Nome
smithers Pessoal Profissional Nome
society Pessoal Externo –
solar energy Operação Desenvolvimento Produto
solution Operação Atendimento Produto
south africa Espaço País –
south australia (sa) Espaço Estado –
south australian museum Associação Parceria Nome de empresa
south australian research and
development institute (sardi)

Associação Parceria Nome de empresa

south-east south australia Espaço Estado Região
soybean Operação Desenvolvimento Produto
space & astronomy experiments Operação Divulgação Instrumento
spatial analyst Pessoal Profissional Profissão
spatial technology Conhecimento Área –
specialised weather forecasting Operação Atendimento Produto
specialist Pessoal Profissional –
square kilometre array (ska) Operação Desenvolvimento Produto
staff Pessoal Profissional –
stanisic Pessoal Profissional Nome
star Operação Desenvolvimento Produto
steel Operação Desenvolvimento Produto
storey Pessoal Profissional Nome
strategy Instituição Visão –
structure Instituição Unidade –
student Pessoal Externo Papel

Continua na próxima página
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student & teacher research
scheme

Operação Atendimento Produto

student workshop Operação Divulgação Tipo de evento
subscription Operação Venda –
sugar Operação Desenvolvimento Produto
sugarcane Operação Desenvolvimento Produto
sugarcane based industry Economia Atividade econômica –
sustainability Operação Desenvolvimento Produto
sustainable ecosystems Instituição Unidade –
sustainable energy and environ-
ment media contact

Comunicação – –

sustainable farming Operação Desenvolvimento Produto
sustainable manufacturing Operação Desenvolvimento Produto
sustainable mining Operação Desenvolvimento Produto
sustainable processing Operação Desenvolvimento Produto
swedish museum of natural his-
tory

Associação Parceria Nome de empresa

system Operação Desenvolvimento Produto
talent Pessoal Profissional –
tasman sea Espaço Região –
tasmania (tas) Espaço Estado –
tasmanian multipedes Associação Parceria Nome de empresa
tasmanian museum and art gal-
lery

Associação Parceria Nome de empresa

taylor Pessoal Profissional Nome
teacher Pessoal Externo Profissão
teacher professional develop-
ment

Operação Divulgação Tipo de evento

teacher resource Operação Divulgação Instrumento
team Pessoal Profissional Equipe
technical assistant Pessoal Profissional Papel
technical service Operação Desenvolvimento Produto
technical textile Operação Desenvolvimento Produto
technology Operação Desenvolvimento Produto
technology experiments Operação Divulgação Instrumento
technology transfer arrange-
ment

Associação Parceria Modalidade

telescope visitor centre Instituição Unidade –
television Comunicação Televisão –
tender Operação Compra –
termine Associação Parceria Nome de empresa
termite Operação Desenvolvimento Produto
testing, analytical & accredita-
tion service

Operação Atendimento Produto

textile Operação Desenvolvimento Produto
textile & fibre technology Instituição Unidade –
thaibugs Associação Parceria Nome de empresa
the csiro times Associação Comunicação Nome de veículo
the dish Instituição Unidade –
the green machine science edu-
cation centre (australian capital
territory)

Espaço Cidade Endereço

the helix magazine Associação Comunicação Nome de veículo
the natural history museum Associação Parceria Nome de empresa
the shell company of australia Associação Parceria Nome de empresa
throughout 2007 Tempo Período Intervalo em anos
timber protection Operação Desenvolvimento Produto
tiny beetle Operação Desenvolvimento Produto

Continua na próxima página
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tissue engineering capability Operação Atendimento Capacidade
titanium Operação Desenvolvimento Produto
titanium alloy Operação Desenvolvimento Produto
title Documento Acervo –
tool Patrimônio Licença de software –
total wellbeing diet Operação Desenvolvimento Produto
total wellbeing diet book 2 video Documento Vídeo –
tracking Operação Desenvolvimento Produto
training course Operação Atendimento Produto
transport Operação Desenvolvimento Produto
transport & infrastructure Documento Portifólio –
transport system Operação Desenvolvimento Produto
treatment Operação Desenvolvimento Produto
UK Espaço Região –
uk institute of materials minerals
& mining

Associação Parceria Nome de empresa

unit process Operação Desenvolvimento Produto
united states department of agri-
culture

Associação Parceria Nome de empresa

universe Operação Desenvolvimento Produto
university degree Pessoal Profissional Formação
university of adelaide Associação Parceria Nome de empresa
university of bath Associação Parceria Nome de empresa
university of california, berkeley Associação Parceria Nome de empresa
university of missouri - research
animal diagnostic laboratory

Associação Parceria Nome de empresa

university of nebraska Associação Parceria Nome de empresa
university of queensland Associação Parceria Nome de empresa
university of são paulo Associação Parceria Nome de empresa
university of texas at dallas Associação Parceria Nome de empresa
university of western australia Associação Parceria Nome de empresa
unsw@adfa Associação Parceria Nome de empresa
upcoming equity transaction Documento Portifólio –
urban planning Documento Portifólio –
urban sustainability Operação Desenvolvimento Produto
urban water Operação Desenvolvimento Produto
utilities Documento Portifólio –
vacation scholarship Pessoal Profissional Modalidade
vegetable Operação Desenvolvimento Produto
victoria (vic) Espaço Estado –
victorian department of natural
resources and environment

Associação Parceria Nome de empresa

video Documento Vídeo –
vigorous roots improve nitrogen
uptake information sheet

Documento Folheto –

vision Instituição Visão –
visiting scientist Pessoal Profissional Modalidade de contratação
visitor centre Operação Divulgação Tipo de evento
volunteer Pessoal Cliente –
wa:era Associação Parceria Nome de empresa
waste management Operação Desenvolvimento Produto
watch & listen Documento Portifólio –
water Operação Desenvolvimento Produto
water for a healthy country
flagship

Instituição Unidade –

water pollution Operação Desenvolvimento Produto
water supply Operação Desenvolvimento Produto
watson Pessoal Profissional Nome

Continua na próxima página
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wealth from oceans flagship Instituição Unidade –
weber Pessoal Externo Nome
weblink Documento Site –
weir Pessoal Profissional Nome
welfare Operação Desenvolvimento Produto
wellbeing Operação Desenvolvimento Produto
wells Pessoal Profissional Nome
western australia (wa) Espaço Estado –
western australian museum Associação Parceria Nome de empresa
westpac Associação Fornecedor Nome de empresa
wet tropics Espaço Região –
wheat Operação Desenvolvimento Produto
williams Pessoal Profissional Nome
wine Operação Desenvolvimento Produto
winfield sterling, texas a & m uni-
versity

Associação Parceria Nome de empresa

winzenberg Pessoal Profissional Nome
wireless communication Operação Desenvolvimento Produto
wood Documento Portifólio –
woodside Associação Parceria Nome de empresa
wool Operação Desenvolvimento Produto
wool textile Operação Desenvolvimento Produto
work experience Pessoal Profissional Modalidade de contratação
writer Pessoal Profissional Papel
wu Pessoal Profissional Nome
xntd Operação Desenvolvimento Projeto
yates Pessoal Externo Nome
year Tempo Ano –
young woman’s study 2007 par-
ticipant criteria information sheet

Documento Folheto –

zborowki Pessoal Externo Nome
zerger Pessoal Profissional Nome
zimmerman Pessoal Profissional Nome

Fonte: Elaborada pelo autor.
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ANEXO D – Mensagem enviada para
usuários de informação da
coleção particular

A mensagem abaixo foi enviada para usuários de informação da coleção particular.
Seu conteúdo foi reproduzido integralmente neste anexo, exceto os nomes dos participantes e
o endereço de Internet onde se encontrava o formulário de coleta de dados.

=== Início da mensagem ===
Caros

Fulano,
Beltrano,
...
e Sicrano,

gostaria de contar com sua ajuda e um máximo de 10 minutos do seu
tempo para avaliar alguns documentos do CEFETMG dentro do escopo de
uma pesquisa em recuperação de informação corporativa. Isso é possível
porque você é um(a) atual ou ex-coordenador(a) do curso de Informática
ou de Engenharia de Computação.

---
OBJETIVO DA PESQUISA
---
Determinar um conjunto mínimo de facetas para entidades corporativas
que permita sua representação com um equilíbrio entre a
expressividade de contexto e o baixo custo computacional de
reconhecimento e indexação por meio de métodos automáticos.

---
OBJETIVO DO QUESTIONÁRIO
---
O objetivo do questionário é coletar os termos que serão usados para
cada um dos documentos de interesse, mas não avaliar a sua capacidade
de fazer a busca. Seus dados pessoais não serão usados em nenhum
momento da pesquisa.
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---
ORIENTAÇÕES
---
Em anexo encontram-se 10 documentos escolhidos aleatoriamente dentro
de uma coleção de documentos do CEFETMG e possivelmente de interesse
do coordenador de Informática e/ou do coordenador de Engenharia de
Computação. Não há documentos sensíveis nesta mensagem e não há
obrigação de sigilo sobre o conteúdo da mensagem e dos documentos
anexados.

Assumindo o papel de coordenador(a), gostaríamos que (1) projetasse uma
busca em um sistema de busca corporativo para cada um dos documentos
de interesse.

---
EXEMPLO
---
Abaixo uso um documento para exemplificar o que se pede.

Documento:
00000000.pdf [ele encontra-se em anexo, mas não precisa ser acessado e
avaliado por você]

Fragmento do documento:

Regulamento das Atividades de Exercício Orientado da Profissão (EOP)
na Coordenação de Informática Industrial
Aprovado aos 05/12/2007

Capítulo I – Das disposições preliminares
Artigo 1o. É finalidade deste regulamento normatizar as atividades [...]

. . .

Busca por este documento em um sistema de busca corporativo do CEFETMG:

regulamento eop informática 2007 [essas são as palavras que eu usaria
para procurar o documento 00000000.pdf]

Porém, observe que não há forma certa ou melhor para buscar o
documento 00000000.pdf. Outras formas de buscar o documento são válidas,
tais como:
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regulamento exercício orientado da profissão informática 2007
regulamento estágio informática 2007
regulamento estágio informática industrial

---
CASO ACEITE PARTICIPAR DA PESQUISA
---
Os documentos que devem ser avaliados estão em anexo com os nomes
101.pdf, 102.pdf, 103.pdf e assim respectivamente até 110.pdf.

O questionário pode ser acessado diretamente pela Web, através do formulário:

http://endereço

As orientações de preenchimento do formulário encontram-se nesta
mensagem, na seção Orientações.

E então? Posso contar com sua participação?

Grato e até breve,

Leonardo Lacerda Alves
=== Fim da mensagem ===



177

ANEXO E – Questionário enviado para
usuários de informação da
coleção particular

O questionário abaixo foi disponibilizado para usuários de informação da coleção par-
ticular. Por meio do questionário foram coletadas as expressões de busca que cada usuário de
informação produziria para recuperar dez documentos. Seu conteúdo foi reproduzido integral-
mente neste anexo.

=== Início do questionário ===

Informe seu nome completo
Nome (não será divulgado em nenhum momento da pesquisa):

Momento das buscas
Indique quais termos você usaria para realizar uma busca por cada um dos
documentos corporativos que se encontram em seu e-mail. O sufixo do nome
do arquivo é dado antes de cada campo de busca.

Informe um ou mais termos que você usaria em um sistema de recuperação de
informação corporativo para encontrar o documento indicado.
Busca por documento *01.pdf:

Informe um ou mais termos que você usaria em um sistema de recuperação de
informação corporativo para encontrar o documento indicado.
Busca por documento *02.pdf:

Informe um ou mais termos que você usaria em um sistema de recuperação de
informação corporativo para encontrar o documento indicado.
Busca por documento *03.pdf:

Informe um ou mais termos que você usaria em um sistema de recuperação de
informação corporativo para encontrar o documento indicado.
Busca por documento *04.pdf:

Informe um ou mais termos que você usaria em um sistema de recuperação de
informação corporativo para encontrar o documento indicado.
Busca por documento *05.pdf:
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Informe um ou mais termos que você usaria em um sistema de recuperação de
informação corporativo para encontrar o documento indicado.
Busca por documento *06.pdf:

Informe um ou mais termos que você usaria em um sistema de recuperação de
informação corporativo para encontrar o documento indicado.
Busca por documento *07.pdf:

Informe um ou mais termos que você usaria em um sistema de recuperação de
informação corporativo para encontrar o documento indicado.
Busca por documento *08.pdf:

Informe um ou mais termos que você usaria em um sistema de recuperação de
informação corporativo para encontrar o documento indicado.
Busca por documento *09.pdf:

Informe um ou mais termos que você usaria em um sistema de recuperação de
informação corporativo para encontrar o documento indicado.
Busca por documento *10.pdf:

Ao final, envie o formulário. Grato por sua participação.

[BOTÃO ENVIAR FORMULÁRIO]

=== Fim do questionário ===
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