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Resumo: 

 
Com os avanços da internet as pessoas passaram a ter maior poder de comunicação. Consequentemente, a participação 

social no processo de construção, avaliação e desenvolvimento de novas ideias se tornou uma atividade indispensável 

para a manutenção da posição competitiva das corporações. Com o objetivo de expandir sua capacidade competitiva, 

muitas empresas tem utilizado plataformas de crowdsourcing. Por meio destas plataformas, coletam ideias e opiniões 

de usuários internos e externos à organização, de forma mais rápida e cada vez mais volumosa. Para uma efetiva gestão 

de ideias, estas, quando coletadas, precisam ser filtradas, enriquecidas, avaliadadas e, caso sejam de interesse da 

organização, selecionadas. A execução dessas atividades é prática registrada na literatura, tanto de Gestão de Ideias, 

quanto de Inovação. Soma-se a isso o constante crescimento do volume de dados e a necessidade de apresentar 

respostas mais rápidas e assertivas, promovendo desafios a serem superados pelas organizações. Sendo assim, as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) oferecem recursos para auxiliar os especialistas de domínio na 

realização da análise dessas ideias. Este trabalho propõe um modelo voltado à análise e seleção de ideias, a fim de 

proporcionar melhores informações para os especialistas de domínio, responsáveis pela tomada de decisão. Para tanto, 

o modelo sugere a utilização de Análise de Agrupametos combinada à criação de uma ordenação (ranking) dos grupos, 

de acordo com a sua relevância, estabelecida por meio da composição de um índice de atualidade. Com o intuito de 

avaliar os resultados da aplicação do modelo, foram elaborados diferentes cenários de estudos sobre os dados coletados 

na comunidade de Gestão de Ideias, Ubuntu Brainstorm®, combinados aos dados de artigos coletados na base de dados 

Semantic Scholar®. A partir dos resultados obtidos constata-se que a aplicação do índice de atualidade nos clusters 

gerados possibilita estabelecer a relevância dos agrupamentos, viabilizando assim, a ordenação dos mesmos. Em todos 

os cenários analisados, a ordenação dos agrupamentos permitiu confirmar que os agrupamentos com melhor ranking 

tendem a conter ideias positivas e implementadas. Por fim, conclui-se que o modelo proposto neste trabalho é capaz de 

produzir informações para auxiliar especialistas de domínio no processo de Gestão de Ideias e na tomada de decisão. 
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