
BI NLP: Inteligência Artificial em Linguagem Natural (análise, 

classificação, indexação, composição e resumo de informações 

em linguagem humana) 

 

Descrição: 

Processamento de Linguagem Natural (PLN ou NLP em inglês) é uma tecnologia de IA 

que ajuda a impulsionar os negócios através da programação de computadores para 

extrair, analisar, estruturar enormes quantidades de informação e responder na 

linguagem (humana) que entendemos. 

Processamento de Linguagem Natural tem inúmeras aplicações: classificação de texto, 

indexação de informação, análise de patentes, inteligência de marketing, análise de 

sentimentos, chatbot, extração de informações, análise semântica, perguntas e 

respostas, detecção de paráfrase, geração automática de relatórios, composição de 

textos, resumo de documentos, tradução automática e reconhecimento de voz.  

O PLN  tem o poder de automatizar e facilitar inúmeras tarefas, muitas entediantes, e 

sua adoção é inevitável para a maioria das empresas. Embora a implementação de IA 

possa parecer intimidadora, PLN não precisa ser e seu emprego cresce, oferecendo 

resultados significativos e imediatos na aquisição e recuperação do conhecimento, 

quando a informação disponível está em formato conhecido como não estruturado 

(texto, pdfs, ppts, emails, voz, etc) em áreas como Direito, Administração, Marketing, 

Jornalismo, Design, Economia, Letras, Arquitetura, Engenharias, etc. 

 

1 - Análise de sentimentos 

A análise de sentimentos (também conhecida como mineração de opinião ou IA de 

emoções) é um tipo interessante de mineração de dados que mede a inclinação das 

opiniões das pessoas. A tarefa desta análise é identificar informações subjetivas no 

texto. Por exemplo, uma crítica de filme ou um estado emocional causado por este filme.  

A análise de sentimentos pode ser utilizada por profissionais de marketing para 

direcionar as campanhas de acordo com o perfil de cada cliente, ou para avaliar as 

expectativas do público em relação à um filme e possibilitar a escolha adequada de 

horários de exibição ou salas adequadas para cada filme. 

Além disso, as empresas podem usar a análise de sentimentos para se manter a par de 

sua reputação em redes sociais, jornais, etc. Ela ajuda a verificar se os clientes estão 

satisfeitos com bens ou serviços. Pesquisas clássicas há muito ficaram em segundo 

plano.  

Mesmo aqueles que desejam apoiar marcas ou candidatos políticos nem sempre estão 

prontos para gastar tempo preenchendo questionários. No entanto, as pessoas 

compartilham voluntariamente suas opiniões nas redes sociais. A busca de textos 

negativos e a identificação das principais reclamações ajudam significativamente a 

mudar conceitos, aprimorar produtos e publicidade, além de reduzir o nível de 

insatisfação. 

 



2 - Sistemas Pergunta resposta 

O atendimento de perguntas (QA) está relacionado à criação de sistemas que 

respondam automaticamente às perguntas feitas por humanos em um idioma natural. 

Parece complicado? Bem, aqui estão os exemplos reais de aplicativos de resposta a 

perguntas: Siri, OK Google, caixas de bate-papo e assistentes virtuais, todos eles têm 

algumas aplicações ou funções de PLN - compreender a fala é apenas metade do 

caminho e outro naturalmente é dar uma resposta. 

 

3 - Resumo Automático 

Voltando à quantidade de dados de texto que enfrentamos todos os dias, a sobrecarga 

de informações pode ser uma verdadeira desvantagem, mas agora temos a 

possibilidade de geração automática de resumos. Esse é o processo de criação de um 

resumo breve, preciso e fluente de um documento de texto mais longo. A vantagem 

mais importante do uso de um resumo é que reduz o tempo de leitura.  

Resumo automáticos podem ajudar jornalistas a se manterem informados das últimas 

notícias, ou até mesmo agilizar seu trabalho quando a publicação de uma matéria deve 

vir acompanhada de um resumo. 

Através destes modelos de inteligência artificial, também é possível aliviar o trabalho de 

um jornalista, fazendo com que os mesmos gerem as headlines de suas matérias. 

 

4 - Rotulagem de texto 

A classificação do texto não para na análise de sentimentos. Como já mencionado, os 

modelos de processamento de linguagem natural podem classificar textos ou parte 

deles. Eles podem classificar um email, por exemplo, entre spam ou não spam. 

Um modelo de classificação de texto bem treinado também pode rotular o conteúdo dos 

veículos de notícias. Esses sites podem publicar apenas anúncios básicos ou artigos 

longos sobre alguém. Graças à classificação do texto, eles não precisam se preocupar 

com a marcação manual de artigos, isso é algo que os modelos de ML podem fazer por 

eles. 

Além disso, os modelos de PLN podem distinguir artigos subjetivos dos objetivos. 

Também é possível classificar perguntas, sejam elas sobre localização, pessoa ou 

informações numéricas. 

Uma das arquiteturas de classificação de texto é denominada NER (reconhecimento de 

entidade nomeada). Pode rotular entidades nomeadas, isto é, o Google é uma empresa, 

Bill Gates é uma pessoa, etc. 

 

5 - Chatbot 

A PLN se tornou a base para a criação de chatbots e, embora esses sistemas estejam 

ainda em desenvolvimento, eles podem lidar facilmente com tarefas padrão. 

Atualmente, os chatbots operam em vários canais, incluindo a Internet, aplicativos e 

plataformas de mensagens. Hoje, as empresas estão interessadas em desenvolver bots 



que não apenas entendam uma pessoa, mas também se comuniquem com ela em um 

nível de um humano. 

 

6 - Inteligência de mercado 

Os profissionais de marketing também usam a PLN para procurar pessoas com uma 

intenção provável ou explícita de fazer uma compra. O comportamento na Internet, a 

manutenção de páginas nas redes sociais e as consultas aos mecanismos de pesquisa 

fornecem muitos dados úteis e não estruturados dos clientes. A venda do anúncio certo 

para usuários da Internet permite que o Google aproveite ao máximo sua receita. Os 

anunciantes pagam ao Google toda vez que um visitante clica em um anúncio. Um 

clique pode custar de alguns centavos a mais de US $ 50. 

Na sua essência, a inteligência de mercado usa várias fontes de informação para criar 

uma imagem ampla do mercado, clientes, problemas, concorrência e potencial de 

crescimento existentes da empresa para novos produtos e serviços. As fontes de dados 

brutos para essa análise incluem registros de vendas, pesquisas, mídias sociais, entre 

muitos outros. 

 

7 - Processamento da Informação 

Empresas trabalham com a informação de incontáveis maneiras: indexação, 

classificação ou agrupamento da informação, consulta à informação corporativa na 

forma de relatórios, artigos científicos, e-mails, arquivos power point, redes sociais, 

bases de patentes, jornais, etc.  

Tais informações podem estar no formato texto, pdf, imagens, gráficos e todas as formas 

possíveis de representação e armazenamento. Os principais desafios nessa área são o 

acesso à informação na forma de texto e o processamento de enormes quantidades 

dessas informações (big data). O processamento de linguagem natural por meio de 

modelos de redes neurais de aprendizado profundo é capaz de extrair texto de todo o 

tipo de arquivo ou imagem, agrupar, associar e classificar esses textos, 

automaticamente, com mínima ou nenhuma intervenção humana. Sistemas de NLP são 

capazes de “ler” milhares  de arquivos e gerar automaticamente dashboard, 

histogramas, visualizações interativas e recursos de business intelligence como em 

Power BI. 


