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Um Modelo de Simulação de Gestão de Projetos de Desenvolvimento de 
Software1 

 
 
Autor: Thierry da Silva Araujo 
Orientador: Prof. Dr. Hermano Perrelli de Moura 

RESUMO 

Na atualidade a disciplina de gerenciamento de projetos se tornou muito importante em 

diversos ramos de atividade. Na engenharia de software esta atividade é chave para se obter um 

produto de qualidade que atenda aos requisitos impostos pela necessidade do cliente. 

Os projetos da área de desenvolvimento de software são fundamentados no conhecimento 

adquirido com a experiência dos atores que interagem com esse processo e nos problemas que se 

propõem a resolver. Esse contexto traz a necessidade de um controle mais rigoroso e de 

integrantes que possuam, além do conhecimento a respeito do processo, habilidades e atitudes.  

O uso de simuladores ou jogos permite que esse tipo de cenário possa ser antecipado, seja 

para prevenção de ações ou mesmo para visualização e aprendizagem do processo. Nesse meio 

está a dinâmica de sistemas, que possibilita criar modelos de simulação de gerenciamento de 

projetos, permitindo a modelagem de sistemas dinâmicos complexos. Possibilitando a simulação 

para antecipação de resultado ou mesmo a capacitação. 

Esse trabalho tem como objetivo criar um Modelo de Simulação do Processo de Gestão 

de Projetos com base no Modelo Integrado para Construção de Jogos de Computador Aplicado à 

Capacitação em Gestão de Projetos, criado por Guedes [Guedes06] e utilizado na simulação do 

jogo Virtual Team. Modificando-o para que contemple outras características, aumentando mais a 

aproximação com a realidade, a quantidade de variáveis de simulação e possibilitando o seu uso 

na construção de máquinas de simulação para serem utilizadas na criação de jogos de negócio, 

para capacitação de gestores de projeto ou mesmo para uso em ferramentas de auxílio à gestão 

de projetos. 

 
Palavras-chave: Gerenciamento de projetos, Simuladores, Dinâmica de Sistemas, Jogos de 

negócio, Ferramentas de gestão, Engenharia de software. 

 

                                                      
1 Dissertação de mestrado em Ciência da Computação, de Informática, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, PE, agosto de 2009. 



viii 
 

A Simulation Model of Project Management of Software Development2 
 
 
Author: Thierry da Silva Araujo 
Advisor: Prof. Dr. Hermano Perrelli de Moura 

ABSTRACT 

 

Today the project management discipline has become very important in many activities. 

He is the key in software engineering to getting a quality product that meets the requirements of 

the customer's needs. 

The software development projects are based on the experience of project managers who 

interact with this process and the problems it intends to solve. This context shows the need to get 

a higher control of the project and have members of the team with most knowledge about the 

process, beyond skills and attitudes. 

The use of simulators or games allows anticipate this scenario type. And to do this there 

are the dynamic systems modeling, which allows create simulation of project management, who 

is a complex dynamical systems. Allowing the simulation to anticipate results or to training a 

projects manager. 

This work have the objective to construct a simulation model with a base in the work 

developed by Guedes [Guedes06] and used in the simulator. And Modifying it for covering other 

characteristics, increasing more the approximation to the reality, and also the number of 

variables of simulation, allowing its use to construct simulation machines that can be used in 

business game development. This game can be used for training of project managers or for use in 

project management tools. 

 

Keywords: Project management, Simulation, Dynamic Systems, Games Business, management 

tools, software engineering. 

 

 

 

 

                                                      
2 M.Sc  Dissertation, Center For Informatics, Federal University Of Pernambuco, Recife, Pe, 
August, 2009. 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 

 

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, lista os 

objetivos de pesquisa almejados e, finalmente, mostra como está estruturado o restante da 

dissertação. 
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1.1 Contexto 

O processo de gestão de projetos de desenvolvimento de software é muito importante 

para muitas empresas e vem sendo estudado ao longo dos últimos anos [Guedes06]. Muitos 

trabalhos surgiram para identificar soluções para os diversos problemas referentes à gestão do 

desenvolvimento de software [Guedes06]. O PMI publicou diversos artigos e revistas que 

auxiliam no entendimento geral da área de gestão de projetos; um dos trabalhos mais importantes 

criados por esse instituto é o PMBOK™ Guide 4ª Edição [PMI08], que é um corpo de 

conhecimento a respeito dessa disciplina [Araujo07]. 

Os profissionais da área de software procuram uma melhor capacitação nas atividades de 

gestão de projetos. Com isso, muitas instituições promovem debates, treinamentos e cursos de 

formação específicos para a área [Guedes06]. E na procura de uma forma mais efetiva de ensino, 

muitas são as técnicas adotadas, tais como: fóruns de discussão, aulas temáticas e trabalhos em 

grupo. Porém, há a necessidade de se verificar a teoria na prática, em um tempo curto de 

experimento, inserindo o gerente em situações reais, com projetos e responsabilidades reais 

[Guedes06]. Contudo é bastante arriscado deixar projetos reais sob responsabilidade de gerentes 

iniciantes. Então esses gerentes juniores são submetidos a projetos pilotos ou de baixo risco 

[Guedes06]. 

Além da capacitação de profissionais, outros estudos são realizados para aprimorar os 

métodos e procedimentos do gerenciamento de projetos nas organizações. Desde o controle de 

recursos humanos e comunicação no projeto até o planejamento e controle do custo, escopo e 

tempo. Contudo, para que essas novas técnicas encontradas possam ter sua eficiência testada elas 

têm que ser executadas em projetos reais que, a depender do tamanho do projeto, demandam um 

bom tempo para que seus resultados possam ser avaliados [Araujo07]. 

A possibilidade de simulação do processo de gestão de projetos de software é muito 

importante [Guedes06], pois permite testar um planejamento de um projeto em um curto espaço 

de tempo. Além de possibilitar, no âmbito do treinamento de profissionais, a exibição dos 

resultados de um planejamento sendo executado em um ambiente simulado [Araujo07]. 

O SmartSim [Smart07] é um projeto multidisciplinar que envolve as áreas de inteligência 

artificial, psicologia organizacional, jogos sérios3 baseados em simulação e gerenciamento de 

projetos. Esse projeto tem como objetivo criar um framework de código aberto, para o 

                                                      
3 São jogos que têm a finalidade de ensinar um aspecto de uma disciplina ou mesmo treinar 
habilidades comportamentais [SILRATED06]. 
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desenvolvimento de jogos sérios com atores sintéticos [Araujo07]. O projeto foi desenvolvido 

em um período de um ano e obteve como resultados: o desenvolvimento do jogo Virtual Team, 

que foi criado como instância do framework desenvolvido, utilizando como base teórica uma 

tese de doutorado [Rousy04], responsável por definir toda a dinâmica de atores sintéticos 

presente no projeto, e uma dissertação de mestrado [Guedes06], que produziu o modelo de 

integração do jogo a uma simulação do processo de gestão de projetos, além de alguns trabalhos 

de conclusão de curso [Araujo07][Lima06][Lino06], publicações na V SBGames (2006) 

[SBGames06], nas áreas de inteligência artificial e design de jogos sérios 

[SilRaTed06][GurPad06][GurSul06][LimRaTed06][LinoRaTed06]. 

Nesse projeto foi possível criar um ambiente interativo, no formato de jogo sério, onde o 

jogador faz o papel de gerente de projetos e tem a sua disposição uma equipe composta por 

arquiteto e analista de software e desenvolvedores para coordenar. Essa equipe é simulada por 

atores sintéticos, que são agentes inteligentes que possuem características emocionais e de 

personalidade [Rousy04]. 

Para a simulação dos processos de gestão e desenvolvimento de software foi criado um 

modelo de fluxo das atividades referentes a esses processos, incluindo fases de entradas e saídas 

para cada conjunto de atividades da instância do processo criado [Araujo07].  

1.2 Motivação 

A atividade de gerenciamento de projetos vem sendo desenvolvida desde a década de 

1960. E foi na indústria bélica e aeroespacial que surgiu a disciplina de Gerência de Projetos, que 

logo depois foi adotada por outras áreas de atuação como, por exemplo, na engenharia civil e 

posteriormente em outras engenharias. Atualmente esse conceito é aplicado em diversas outras 

áreas como economia e política [Martins05]. 

Com a Revolução Industrial o mercado passou a produzir e comercializar em escala 

mundial, então houve uma profunda alteração da estrutura econômica do ocidente e 

conseqüentemente o desenvolvimento do capitalismo industrial [Guedes06]. Com isso as 

relações de produção foram alteradas e passaram a ficar mais exigentes, a exemplo disso foi o 

surgimento de teorias de qualidade japonesas como a TQM, onde o sucesso do negócio tinha 

como elemento o controle do processo produtivo [Guedes06]. 

Então o desenvolvimento de produtos e serviços com requisitos levantados junto ao 

cliente teve que ser realizado, obrigatoriamente, em tempo hábil e dentro de um custo previsto. 

Com isso, várias técnicas para o gerenciamento do andamento do projeto foram surgindo, como 
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é o caso do Gráfico de Gantt que surgiu na época da I Guerra Mundial, criada por Henry Gantt, e 

que é utilizado até hoje com pequenas modificações [Guedes06]. 

Projetos são ações temporárias que têm a finalidade de produzir um produto, serviço ou 

resultado único [PMI08]. Único pelo fato de ser exclusivo, sempre um diferente do outro e a 

presença de algum elemento repetido não elimina a unicidade do trabalho do projeto. São ditos 

temporais no que diz respeito ao fato de terem início e fim bem definidos, ou seja, após ter 

iniciado, ficará claro o seu encerramento a medida que seus objetivos tiverem sido alcançados 

[PMI08]. Por exemplo, a construção do trabalho aqui proposto pode ser definida como um 

projeto, pois é único no que se refere ao que está propondo e temporal, pois o seu fim está 

determinado pelo fim da construção de um modelo de simulação. 

Em um projeto, as características de um produto ou serviço são determinadas 

continuamente passando por um refinamento durante o decorrer do tempo. No início do projeto 

essas características são bem amplas e depois vão sendo mais bem detalhadas com o passar do 

tempo. 

Em projetos de software, onde o objetivo é a construção de um sistema capaz de 

automatizar processos de atividades humanas como, por exemplo, a construção de um sistema de 

gerenciamento de alunos de uma universidade, a característica de evolução contínua é muito 

evidente, no qual, existem projetos que iniciam com uma idéia inicial e acabam com um produto 

quase que inteiramente distinto da primeira proposta. 

Por esses e outros motivos é relevante a busca de uma ferramenta onde o processo possa 

ser executado antecipadamente e de forma acelerada, gerando resultados próximos dos reais para 

que se tenha um meio de conhecer os possíveis problemas que possam ocorrer durante a 

execução do projeto. 

Uma das ferramentas que podem ser utilizadas para a simulação de processos é a 

Dinâmica de Sistemas, que possibilita a criação de modelos dinâmicos para a representação do 

processo. Esses modelos podem ser analisados visualmente ou a partir de uma simulação 

computacional. 

A simulação ainda possui o benefício de auxiliar na didática do ensino da disciplina de 

gerenciamento de projetos, provendo ao aluno a visualização dos resultados obtidos com as 

decisões tomadas durante uma rodada de simulação de um determinado projeto. 
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1.3  Objetivos 

Este trabalho objetiva criar um modelo de simulação do processo de gestão de projetos de 

desenvolvimento de software. O modelo proposto é fundamentado no modelo integrado criado 

por Guedes em seus estudos [Guedes06], incluindo novos elementos e conceitos que possam 

aproximar ainda mais a simulação do mundo real, além de propiciar uma melhor análise visual.  

O modelo de simulação criado por Guedes e utilizado no jogo Virtual Team, possui uma 

quantidade reduzida de variáveis relativas ao contexto de gerenciamento de projetos. Além disso, 

ele utiliza, para sua definição, uma linguagem de classes que incorpora meta-modelos, onde não 

é possível realizar uma análise visual sobre o que foi proposto. Essa análise visual é importante 

por caracterizar bem os relacionamentos entre as variáveis, possibilitando um melhor ajuste do 

diagrama. 

Com isso, a primeira etapa desse trabalho será transformar o modelo construído por 

Guedes em um formato de diagrama, possibilitando uma melhor análise visual do modelo. Além 

disso, irá favorecer o aproveitamento das variáveis do modelo de Guedes que foram utilizadas 

para a concepção do Jogo Virtual Team. Assim, também será possível utilizar o modelo proposto 

nesse trabalho nesse jogo ou em suas evoluções.  

O trabalho terá como etapa seguinte a construção de modelos de causa e efeito que 

contemplem algumas áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Pois, o processo de 

gerencimento é composto por diversos subsistemas e é importante realizar uma avaliação sobre 

os efeitos que uma determinada variável tem sobre as outras. Essa análise sistêmica é 

fundamental para uma posterior criação de um diagrama passível de simulação. 

Assim, com base no trabalho de Guedes e nas estruturas dos modelos de causa e efeito 

será feita a construção do diagrama de estoque e fluxo que representa o Modelo de Simulação do 

Processo de Gerenciamento de Projetos proposto. Que objetiva agregar mais variáveis relativas 

ao gerenciamento de projetos aproximando ainda mais do processo real. Por ser um modelo de 

gerenciamento de projetos de software, será identificada também a forma de integração do 

modelo com um processo de software.  

Espera-se, com a construção do modelo proposto e com as definições descritas neste 

trabalho, o surgimento de um novo conjunto ferramental para a simulação do processo de gestão 

de projetos, seja para a possível antecipação de eventos que podem ocorrer ao longo do projeto 

ou para capacitação de novos profissionais com uma visão mais clara dos impactos que 

determinadas ações ou situações podem gerar no resultado de um projeto. 
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1.3  Estrutura da Dissertação 

Essa dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro apresenta o trabalho 

proposto com seu contexto, motivações e objetivos.  

O Capítulo 2 descreve os conceitos e fundamentos da simulação computacional, com uma 

maior ênfase na simulação de processos utilizando a dinâmica de sistema. São abordados 

aspectos da simulação no processo de gestão de software. 

No Capítulo 3 serão abordados alguns modelos criados para simulação e que possuem 

diferentes contextos. Como por exemplo, o uso de cenários para a realização da simulação, ou 

mesmo a simulação de gestão de projetos como um todo, ou seja, não específico para a área de 

desenvolvimento de software. 

O Capítulo 4 apresenta a proposta deste trabalho, um modelo de simulação de gestão de 

projetos de desenvolvimento de software. Descrevem-se todas as partes do modelo de forma 

mapeada com algumas fases do processo de gestão de projetos. Então, por fim e descrito um 

resultado de simulação como forma de validação do modelo. 

Por fim, o Capítulo 5 contempla as contribuições, limitações e quais os possíveis 

trabalhos futuros que podem ser gerados a partir deste proposto. 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

Simulação – Conceitos e Fundamentos 

 

O objetivo desse capítulo é descrever os conceitos e fundamentos da simulação. 

Mostrando os tipos de modelo, a relação existente entre seus elementos interconectados e os 

resultados das suas interações.  
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2.1 Introdução 

O uso de simuladores e jogos de negócio data de bastante tempo, desde a década de 

cinquenta, em situações que necessitavam de análise estratégica da situação. Uma das 

inspirações para a criação dos simuladores foram os jogos de guerra, dos quais o mais antigo e 

conhecido é o xadrez, que possui por volta de 3.000 anos. Com o aprimoramento dos jogos de 

guerra, aumentando o nível de detalhes, foi possível utilizá-los na formação de oficiais das forças 

armadas americanas [Smith98]. 

A evolução do desempenho computacional das máquinas possibilitou o processamento de 

uma quantidade maior de informação em bem menos tempo e, consequentemente, novos jogos 

com simulações mais eficientes puderam surgir. Com o passar do tempo, fazendo proveito desse 

aumento computacional, surgiram os jogos empresariais, que puderam ser utilizados para simular 

processos de negócio na área de administração.  

Atualmente o mercado de software vem buscando novas formas para aprimorar a 

qualidade e diminuir o tempo de produção. Assim, as empresas adotam novos modelos ou 

processos para alcançar essa melhoria. Porém, o alto custo com a implantação e treinamento 

desses novos paradigmas dificulta a adoção imediata das empresas [Guedes06]. 

Nesse sentido os simuladores contribuem de forma a permitir que novos meios de 

produção possam ser testados em ambientes virtuais. Pois essas ferramentas tornam o tempo de 

experimentação relativamente menor, permitindo que a adoção do processo seja mais rápida e 

eficaz, à medida que também é possível realizar adaptações a partir dos resultados da simulação. 

Dentre outras vantagens da simulação, existe a economia de recursos, sejam físicos ou de 

outra natureza, pois o ambiente simulado permite isolar os recursos de forma virtual. Com isso 

também é possível assegurar que decisões incoerentes não irão prejudicar o processo atual ou 

mesmo o negócio da empresa. 

Este capítulo irá abordar definições sobre simulação, modelagem de sistemas e seus tipos. 

Também será definida a simulação de negócios para o aprimoramento de processos. Por fim, 

será apresentada uma base teórica inicial sobre dinâmica de sistemas. Nesse sentido, serão 

descritos conceitos de pensamento sistêmico com o objetivo de servir como base para a 

elaboração de modelos de Dinâmica de Sistemas. Os conceitos apresentados aqui servirão de 

alicerce para a construção do modelo proposto. 
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2.2  Simulação de Negócios 

2.2.3 Sistemas e Modelos 

Os sistemas podem ser descritos na forma de modelos e representam uma parte da 

realidade. Eles são constituídos a partir de vários componentes, que se integram e executam 

tarefas complementares, definindo os seus comportamentos. Assim, a estrutura e funcionamento 

de um sistema estão diretamente relacionados ao conjunto de seus componentes [Barros01]. 

Existem variados tipos de sistema: econômicos, políticos, sociais, relacionados a um 

determinado tipo de projeto, entre outros [Guedes06]. Para exemplificar melhor podemos 

entender que uma empresa é um sistema que atua para alcançar um ou vários objetivos, em geral 

para aumentar o lucro, podendo ser a curto ou longo prazo. Seus diversos recursos, como os 

funcionários, por exemplo, são elementos do sistema e estes mantêm inter-relações com os 

subsistemas. Já um modelo representa de forma mais simples um sistema. Ele captura o 

conhecimento a cerca dos componentes do sistema e as relações existentes entre esses 

componentes.  

A utilização dos modelos como representação de um sistema real se dá pela possibilidade 

de obtenção de informações a seu respeito, sem que haja a necessidade de executá-lo no meio 

real. Em várias ocasiões não é interessante executar certas atividades diretamente no ambiente 

real, seja pelo fato de ser custoso, demorado ou perigoso. Um exemplo são os simuladores de 

vôo, com os quais os pilotos podem realizar, em forma de teste, as manobras necessárias para 

poder voar, sem que eles sejam colocados em uma situação de perigo, que pode ser irreversível. 

Outro exemplo pode ser citado na medicina, onde um médico estudante pode realizar uma 

cirurgia em uma modelo que simule um ser humano e com isso não colocar em risco mais uma 

vida.  

Os modelos têm a característica de serem simbólicos, podendo ser representados 

utilizando linguagens matemáticas ou verbais. Os modelos matemáticos são mais exatos, pois 

têm como características utilizar equações matemáticas para estabelecer as relações entre os 

elementos, em oposto a isso, os modelos verbais são menos precisos e específicos, pois são 

baseados em linguagens comuns.  

Em simulação são utilizados modelos de sistemas reais, a fim de avaliar comportamentos 

e experimentos. Neste caso o sistema é descrito de tal maneira, que suas características e 

elementos sejam representados utilizando variáveis e as relações entre seus componentes sejam 

representadas por conectores lógicos. Em geral a simulação é utilizada para analisar as relações 
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entre os elementos e no caso dos simuladores empresariais para explicar e justificar as relações. 

Os simuladores empresariais se baseiam em modelos matemáticos onde estão representadas 

áreas administrativas dentro de um contexto econômico. A partir destes modelos é dado valor as 

ações tomadas segundo as decisões do jogador. Então, simuladores empresariais utilizam 

modelos de simulação para representarem fatores de uma determinada realidade econômica ou 

processos organizacionais. 

Em alguns modelos de simulação, não há a necessidade de controle externo por parte do 

usuário, pois possuem um sistema pré-definido que atua de forma independente. Já nos modelos 

empresariais, o fator interação é muito importante para o abastecimento da simulação com 

informações sobre o conhecimento adquirido. Porém, apesar disso, pode ser necessário que esse 

usuário siga algumas regras definidas pelo sistema de controle e pela estrutura do jogo 

[Araujo07]. 

Um modelo representa um sistema e tem por finalidade simplificar a realidade, 

descrevendo uma parte dela [Guedes06]. Ele incorpora o conhecimento sobre os componentes de 

um sistema e o relacionamento desses componentes [Barros01]. Os modelos podem ser 

classificados em mentais ou explícitos (computacionais) [Sterman88], e esses ainda se 

subdividem em outras ramificações que serão descritas a seguir. 

Os modelos mentais são uma percepção do indivíduo sobre as interações entre os 

componentes de um sistema e os resultados dessas interações. Por serem construídos 

mentalmente, existe uma flexibilidade nesses modelos, o que pode acarretar adaptações 

instantêneas para novas situações, seja por simplificação ou concatenação. Se surgirem novas 

informações, estas podem ir contra o modelo atual, favorecendo uma reorganização da estrutura 

do modelo ou mesmo reforçando as relações existentes, e com isso o modelo pode ser 

simplificado ou expandido [Sterman88]. O re-arranjo da estrutura do modelo se dá quando os 

novos fatos contradizem o modelo ou parte dele. Já a expansão é resultado de um reforço 

ocorrido com a concatenação dos novos fatos.  

Contudo a capacidade humana de tratar poucas variáveis mentalmente caracteriza os 

modelos mentais como simples. Com isso, importantes características de sistema são esquecidas, 

fazendo assim uma análise equivocada sobre o sistema ou o ambiente observado e induzindo 

decisões erradas. Há ainda a questão da dificuldade de compartilhar e validar os modelos mentais 

pelo fato de estarem apoiadas no conhecimento subentendido do indivíduo [Guedes06]. 
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Os modelos explícitos se apresentam como forma de notação, utilizando uma linguagem 

que pode ser identificada e entendida por outros indivíduos. Geralmente, os modelos explícitos 

são utilizados para transmitir a informação de sua estrutura e dos relacionamentos de seus 

componentes. Além disso, também têm a finalidade de influenciar os modelos mentais, pois 

normalmente não se toma decisões somente a partir dos modelos explícitos [Barros01]. Por 

exemplo, um indivíduo possui uma concepção a respetio de um sistema, contudo, ao visualizar 

um modelo explícito do mesmo sistema com mais variáveis, pode modificar seu entendimento. 

Por utilizar notação, esses modelos possuem símbolos e semânticas, o que possibilita a 

sua utilização para apresentar, confirmar e propagar o conhecimento a partir desses modelos. 

Poder utilizar uma linguagem para explicitar as premissas de um modelo mental auxilia na 

minimização da sua complexidade, no que diz respeito à forma de transmissão do conhecimento 

e na utilização de um maior número de variáveis. Com isso, é de grande valia realizar a 

validação dos modelos criados, pois os mesmos podem gerar resultados divergentes dos 

esperados, validando-o há uma tendência de diminuição desse efeito. 

2.2.4 Tipos de Modelos Explícitos 

Os modelos explícitos podem ser classificados em informais e formais. Os modelos 

formais, diferentemente dos informais, não possuem uma semântica ambígua, com isso podem 

ser transformados em definições matemáticas, possibilitando a realização de simulações. 

Os modelos informais se caracterizam por favorecer a comunicação de um determinado 

processo ou sistema, utilizando uma notação comum e que possibilita um entendimento. Essa 

estrutura de símbolos da notação auxilia um indivíduo na execução de um processo dentro de 

uma organização, guiado também pelo seu conhecimento adquirido. Porém, da forma em que são 

construídos, esses tipos de modelos não são suficientes para garantir a simulação computacional. 

Contudo, são diversificados os processos organizacionais que utilizam modelos informais para 

notificar e auxiliar suas execuções.  

Na engenharia de software se utilizam diversos modelos informais para o mais variados 

processos dessa área, utilizando notações criadas para esse fim. Desde o processo de 

desenvolvimento de software em si, onde podemos destacar o RUP [Rational00] e outros 

modelos para desenvolvimento ágil como Scrum [Schwaber] e XP [Beck99], até mesmo os 

modelos dos processos de apoio ao desenvolvimento de sistemas, como os processos de gestão 

de projetos, avaliação da qualidade de software entre outros. 
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Há uma linguagem de símbolos que contribuiu em muito para a formalização e difusão 

do conhecimento de processo de software, além de ser importante para seu planejamento e 

controle. A UML (Unified Modeling Language) [OMG09] é uma linguagem de modelagem não 

proprietária de terceira geração. Com o uso das extensões que a linguagem possui, foi possível 

também a sua utilização para a modelagem de processos, que passou a ser utilizada como uma 

disciplina, o Unified Process. Com isso a UML passou a representar não somente os processos 

de software, mas também os processos organizacionais de desenvolvimento de software. 

Outra linguagem para especificação de processos bastante utilizada é a BPMN 

[Priebe09], ela foi criada para mudar a forma de modelar processos. Com a proposta de facilitar 

o entendimento dos processos de uma organização, seja ela inserida no processo ou não, se 

tornando uma poderosa ferramenta de modelagem de processos. 

O BPMN faz uso de elementos gráficos que permite modelar e formalizar várias das 

situações existentes em um processo [Filho07]. Essa notação faz parte do processo de BPM e é 

utilizada para criar BPD, ou seja, possui objetos que auxiliam na representação da seqüência dos 

passos de um processo. Os BPD são diagramas utilizados para modelagem e gerenciamento de 

processos de negócio, eles suportam conceitos de B2B que são processos inter-organizacionais. 

Os modelos formais possuem um maior grau de detalhes e são concebidos de forma a 

possibilitar a sua execução computacional. Esses tipos de modelos podem ser encontrados em 

dois estados distintos, classificando-os com modelos estáticos ou dinâmicos. Os modelos formais 

estáticos são aqueles em que suas variáveis não sofrem alterações no decorrer do tempo, já os 

modelos formais dinâmicos sofrem alterações nas suas variáveis com passar do tempo. Ainda 

pode haver a classificação dos modelos formais dinâmicos como sendo discretos ou contínuos, 

de acordo com a forma de mudança de estado [Barros01]. 

Nos modelos dinâmicos discretos os intervalos de tempo em que cada evento ocorre não 

são pré-definidos; já nos modelos contínuos, os eventos de mudança de variáveis ocorrem de um 

intervalo de tempo constante. Os modelos formais podem ser simulados, essa simulação pode ser 

utilizada para a verificação do modelo, principalmente quando o efeito do sistema e as interações 

de seus componentes estão separados espacialmente e temporalmente. Existem duas técnicas de 

simulação distintas: a Simulação Discreta e a Simulação Contínua [Barros01]. 

Na simulação discreta o simulador possui uma fila de eventos que são colocados um após 

o outro ordenados temporalmente. A cada rodada de simulação, executa-se o primeiro evento da 

fila e ajusta-se o seu relógio para o próximo instante de execução do evento seguinte atualizando 
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assim as variáveis do modelo. Com a execução de cada evento, novos podem surgir, os quais 

irão para o fim da fila. Não é possível prever o intervalo de tempo entre os dois eventos, então a 

simulação ocorre sem um período de tempo constante. A finalização da simulação se dá em um 

tempo pré-determinado ou quando não se tem mais eventos. O sistema baseado em regras é um 

exemplo de simulação discreta, onde os estados do sistema são definidos como fatos e as ações 

executadas são denominadas de predicados [Guedes06]. 

Os modelos contínuos são simulados com intervalos de tempo constantes e pré-

determinados, tendo suas variáveis alteradas a cada iteração da simulação. O fim do processo se 

dá quando o número de iterações previstas chega ao patamar desejado. A simulação contínua é 

caracterizada pela execução de equações que têm em sua estrutura as informações do modelo a 

ser simulado. Com isso, ela é utilizada para simular modelos estocásticos para então validá-los. 

O modelo possui variáveis escolhidas randomicamente dentro de um universo de domínio 

[Guedes06]. 

2.3  Dinâmica de Sistemas 

A Dinâmica de Sistemas (DS) foi criada em 1961 por Forrester [Forrester61]. Ele criou 

uma teoria que simula sistemas complexos, não-lineares e que contenham vários laços de 

realimentação (feedback loops). Primeiramente Forrester usou a DS para lidar com problemas 

industriais, como flutuação de estoques, instabilidade da força de trabalho e queda na 

participação de mercado. Desde então o seu uso tem se expandido para vários sistemas sociais. 

A DS não está focada em valores precisos, em um determinado momento do tempo ou 

em variáveis de um sistema. Seu foco principal está nas tendências dinâmicas. O seu objetivo é 

saber se o sistema é estável ou não, se tende a oscilar, crescer, declinar ou ao equilíbrio. O que se 

entende é que o comportamento dinâmico em sistemas complexos é gerado pela sua estrutura 

causal. 

O principal conceito da metodologia é o feedback. O que se supõe primeiramente é que as 

informações sobre o sistema derivam as decisões. Por conseqüência, essas decisões resultam em 

ações que têm como objetivo mudar o sistema. Quando chega alguma informação nova sobre as 

condições do sistema, indicando se o mesmo mudou ou não, então a ação foi ou não eficaz. Essa 

nova informação gera outras decisões/ações que podem produzir mais mudanças no sistema. Isso 

é uma seqüência circular de causas e efeitos. Os modelos da DS são formados por várias 

seqüências de causa e efeito ou feedback loops inter-relacionadas. 
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A DS exige que cada elemento e cada relação do modelo tenham uma contrapartida na 

realidade. Outras metodologias têm uma abordagem diferente, usando variáveis nos seus 

modelos que não têm relação com o mundo real. O uso dessas variáveis é comum, pois elas 

podem tornar mais fácil a solução analítica do modelo, ou para que as variáveis geradas pelo 

modelo se ajustem melhor aos dados históricos. 

Por ter o objetivo de criar modelos realísticos, os modelos da DS possuem muitas 

relações não-lineares. Pois é acreditado que não-linearidades são importantes para explicar o 

comportamento de sistemas complexos. As relações não-lineares fazem com que os feedback 

loops variem mais. Com isso, quando se tem várias seqüências de causa e efeito não-lineares 

inter-relacionadas, em algumas condições, prevalecerá uma parte do sistema, e em outras 

condições outra parte que vai dominar. Nessa passagem de dominância é onde ocorre a mudança 

de comportamento. Então, em um sistema composto por vários feedback loops não-lineares pode 

ser gerado uma quantidade muito grande de comportamentos complexos. 

A DS usa conceitos de outras áreas do conhecimento para ter modelos realísticos, ou seja, 

que sejam capazes de gerar o comportamento dinâmico do mundo real. Ela procura os conceitos 

necessários na área em questão dependendo do que está sendo modelado. Esses modelos levam 

em consideração diversas ciências: as exatas (física, matemática, etc.) e sociais (psicologia, 

sociologia, etc.).  

2.3.1 Pensamento Sistêmico 

O pensamento sistêmico pode ser definido pela capacidade de utilização de sistemas 

complexos para visualizar o mundo, onde todas as coisas estão inter-relacionadas e não há a 

possibilidade de executar uma ação isolada sem que sejam considerados seus efeitos 

[Sterman00]. 

Um sistema é composto por partes que interagem entre si ocorrendo uma integração para 

atingir um objetivo ou resultado. Então para entendê-lo como um todo é necessário compreender 

cada elemento que o compõe e seus relacionamentos [RezendeAbreu00] . 

Também é possível determinar que o nível de detalhamento de um sistema, bem como a 

quantidade de subsistemas que o constitui estão diretamente relacionados com o problema em 

questão. Então, já possuindo um objetivo de estudo, a etapa seguinte é a identificação dos 

elementos que fazem parte desse objetivo para que seja feita a construção do modelo. 
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 Diversas são as atividades que possuem características dinâmicas semelhantes. Exemplos 

de projetos podem ser citados: a construção de uma aula, o desenvolvimento de um sistema ou 

mesmo a construção de um navio. Em todos eles é possível identificar processos genéricos com 

diversos níveis de detalhamento: possui um objetivo, um prazo, atividades a serem executadas, 

recursos a serem utilizados, um controle de todo o processo para assegurar a chegada aos 

objetivos, um planejamento a ser seguido e a utilização de mão-de-obra para a execução de cada 

tarefa. 

Utilizando como base elementos sistêmicos e os processos existentes no gerenciamento 

de projeto, Abdel e Madnick definem que o processo de gestão pode ser analisado na forma de 

um sistema composto por diferentes subsistemas relacionados entre si [AbdelHamid89].  Essa 

definição pode ser analisada na Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Projeto sob uma análise sistêmica, adaptado de [AbdelHamid89]. 

 

O modelo exibido acima é referente a um projeto mais genérico, podendo ser melhor 

detalhado em casos mais específicos. Fica a cargo do modelador, identificar cada elemento e 

subsistema para representá-los. A Figura 2.1 apresenta um modelo com as inter-relações entre 

seus subsistemas, nos quais cada caixa representa um subsistema e as setas são as saídas geradas 

pelo processo interno de cada subsistema, que irão interagir com os outros subsistemas. 

Gerenciamento
de recursos
humanos

Controle Planejamento

Desenvolvimento
do projeto

progresso força de trabalho
necessária

esforço restante

tarefas concluídas

força de trabalho
utilizada

cronograma
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De acordo com o que está presente na figura, o Gerenciamento de Recursos Humanos 

representa os processos de gestão de demanda da mão-de-obra necessária para executar o projeto 

de desenvolvimento no prazo estimado. Os processos internos deste subsistema podem 

relacionar os efeitos de demanda para execução do projeto, as transferências ou demissões de 

membros do projeto, além de considerar a pressão da alta gestão na produtividade e o limite de 

contratação de novos integrantes. Também podem fazer parte desse subsistema restrições de 

mercado para o ambiente organizacional: seja a oferta do mercado, ou o orçamento da 

organização, entre outros. 

No Desenvolvimento do Projeto são levadas em consideração como entrada os recursos 

disponíveis, como mão-de-obra para a execução do trabalho. Também é considerado o prazo 

para conclusão do projeto, efeitos da equipe no progresso do desenvolvimento, pressão para 

finalização e os retrabalhos a serem realizados. E a partir dessas entradas, esse subsistema gera 

informação sobre o andamento do desenvolvimento e a quantidade de atividades encerradas. 

O Controle recebe como entrada a quantidade de atividades encerradas e, de acordo com 

a quantidade de erros nas atividades, relação entre atividades encerradas e planejadas, efeitos de 

retrabalhos no trabalho restante e os efeitos de novas tarefas descobertas, gera como saída o 

status do progresso do projeto para o subsistema de gerenciamento de recursos humano, e o 

esforço remanescente é a entrada para o planejamento. 

Já o Planejamento tem como entrada o esforço restante. A sua dinâmica interna, 

composta pelos efeitos da quantidade de esforço restante para os novos prazos, quantidade de 

esforço restante para a força de trabalho média da equipe, gera duas saídas para dois 

subsistemas: o cronograma é a saída para o subsistema de Desenvolvimento do Projeto e a força 

de trabalho necessária vai para o subsistema de Gerenciamento de Recursos Humanos. 

Esses quatro subsistemas formam um sistema com comportamento dinâmico, pois as 

variáveis, que compõem cada subsistema, possuem relação causal entre si e variam de acordo 

com o decorrer do tempo. 

O uso da dinâmica de sistemas nesse caso é o ideal, pois essa técnica foi desenvolvida 

para analisar o comportamento de sistemas complexos, dos quais é exemplo o citado acima. A 

forma de uso dessa metodologia será explicada a seguir. 
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2.3.2 Modelagem pela Dinâmica de Sistemas 

A compreensão da forma de construção de modelos utilizando a dinâmica de sistemas 

pode ser adquirida a partir dos seguintes objetivos para a criação desses modelos: entender os 

fatores que têm influência sobre o sistema; verificar os efeitos de vários cenários e 

comportamentos desse sistema; e possibilitar a difusão dos seus resultados com outros 

participantes [Mohapatra94]. 

Ainda sobre o entendimento da criação de modelos, é possível que um sistema seja visto 

e modelado de diferentes formas. Dependendo de quem esteja analisando o sistema, podem 

surgir vários modelos diferentes para ele. Então para uma mesma área, como a de 

desenvolvimento de software, por exemplo, podem surgir diferentes percepções de valores de 

julgamento para o tema dado, e assim ter diferentes modelos para um mesmo objetivo analisado. 

Reforçando o conceito de modelos mentais e formais, Mohapatra et al. [Mohapatra94], 

indica que os modelos mentais são representações de um sistema complexo organizado na mente 

humana, enquanto que o modelo formal pode ser estruturado computacionalmente. Os modelos 

mentais podem ser processados de diferentes formas, adaptando-se a novas situações 

[Sterman00].  

Com isso, Sterman aponta a Dinâmica de sistema como uma ferramenta ideal para 

expressar modelos formais, estruturando os modelos mentais de forma a auxiliar a tomada de 

decisão. Pois, a simulação oferece meios de análise que favorece um melhor entendimento do 

modelo mental e consequentemente possibilita a realização de melhorias sobre ele. Também é 

possível compartilhar o conhecimento adquirido com outros interessados a partir da visualização 

dos modelos. 

O processo de validação do modelo pode ser feito analisando o andamento de algumas 

variáveis importantes ao longo do tempo, por meio de uma simulação. Podem ser feitos alguns 

ajustes das variáveis do modelo utilizando valores reais e, com isso, aumentar a fidedignidade do 

modelo. 

Ainda no processo de construção dos modelos da Dinâmica de Sistemas, é possível 

identificar uma seqüência de procedimentos possivelmente executados. Primeiramente é 

necessário identificar as variáveis importantes associadas e percebidas no contexto analisado. 

Isso pode ser feito com a observação desse sistema real. Outro passo importante é a definição das 

referências para a análise do comportamento dessas variáveis em um determinado intervalo de 
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tempo. Com isso se obtém as representações gráficas do comportamento de uma determinada 

variável. 

Após descobertas as variáveis fundamentais para o modelo do sistema em questão, devem 

ser identificadas as relações de interdependência entre elas, bem como os efeitos de 

realimentação entre essas relações. Esses efeitos são representados por meio de diagramas 

causais, que mostram os efeitos das variáveis do problema no sistema real em um formato 

gráfico. 

Ao final do processo de construção do modelo causal, é elaborado outro modelo de 

simulação a partir do primeiro. Além disso, são estabelecidos conceitos de realimentação e de 

acumulações e fluxos. 

Para realizar a simulação computacional do modelo gerado é possível fazer uso de 

diversas ferramentas existentes no mercado, entre elas se destacam: Vensim, Dynamo, 

iThink/Stella e Powersim. No trabalho aqui realizado foi utilizada a ferramenta Vensim, presente 

na construção de diversos modelos do mercado. 

Com relação à validação dos modelos, não é possível se ter um modelo completamente 

válido, pois todos eles são representações de uma parte de um sistema complexo, e esse por si só 

já possui simplificações [Sterman00]. 

Para complementar as informações a respeito da Dinâmica de sistemas a próxima seção 

irá apresentar os elementos necessários, para a construção dos modelos, comuns em quaisquer 

das ferramentas citadas acima. 

2.3.2 Componentes dos Modelos da Dinâmica de Sistemas 

Esta seção irá apresentar os componentes e alguns conceitos que são de suma importância 

para a criação dos modelos da Dinâmica de Sistemas. Mostrando o que é, como se comporta e 

quais as formas de integração com os outros elementos. 

A Dinâmica de Sistemas não se preocupa com valores precisos ou em determinadas 

variáveis do sistema, mas sim com as tendências dinâmicas dos sitemas.  Busca-se compreender 

se o sistema, de forma geral, está estável ou não, se oscila ou tende ao equilíbrio. O que se espera 

é o etendimento do sistema como um todo e não somente a respeito de um determinado 

componente. 
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A idéia principal dessa teoria é que um sistema dinâmico complexo tem um 

comportamento relacionado com sua estrutura causal. Nessa estrutura, os elementos do sistema 

têm suas influências principais caracterizadas por laços de realimentação em um diagrama 

causal. 

A relação causa e efeito reflete a influência que certa variável tem sobre outra qualquer. 

Esse tipo de relação é representado no diagrama por meio de uma união de duas variáveis através 

de uma flecha. A variável que está na partida dessa flecha representa a causa e aquela que se 

encontra na outra extremidade é a variável afetada. A indicação do sentido da flecha mostra a 

direção do efeito causalidade entre a variável de partida e a de fim. 

Em um determinado modelo é possível observar que suas variáveis podem ter influência 

negativa ou positiva umas sobre as outras. O que pode ocorrer é que com o aumento de uma 

variável chave, esta pode influenciar no crescimento do valor de outra, que por sua vez pode 

acarretar o decréscimo de uma terceira, ou vice e versa. 

A Figura 2.2 mostra um exemplo de diagrama de causa e efeito num ambiente de 

gerenciamento de projeto. Nela pode-se observar uma relação positiva entre a Taxa de trabalho 

diária e a Taxa de Erros, onde indica proporção direta entras as duas, pois quando a taxa de 

trabalho diária aumenta tende a aumentar o número de erros existentes no projeto. 

Uma variável faz parte da categoria de causal quando essa afeta outra, porém, no 

momento em que é influenciada por uma terceira passa a ser categorizada como variável afetada. 

Na Figura 2.2 é possível observar que a variável “Tarefas não concluídas” é uma variável 

causal, pois influencia a variável “Pressão no cronograma”. Quanto maiores ou menores forem 

as tarefas não concluídas, respectivamente, maior ou menor será a pressão gerada no 

cronograma. 

 

 

Figura 2.2. Diagrama de causa e efeito, adaptado de [Guedes06]. 
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No entanto, a variável “Taxas de erros” é considerada uma variável afetada, pois recebe 

influência da variável “Taxa de trabalho diário”. E da mesma forma, qualquer que for a variação 

na taxa de erros do sistema, acarreta uma modificação também na taxa de trabalho diário. 

Como mencionado anteriormente, uma variável pode afetar outra negativamente ou 

positivamente, definido assim que a relação pode ser de acréscimo ou decréscimo, é possível 

visualizar isso no diagrama pelos sinais de positivo e negativo junto de cada flecha. 

É possível entender melhor os movimentos de elevação e declínio de uma variável da 

seguinte forma: uma relação é positiva quando uma variável causa aumenta e a variável afetada 

também cresce; e quando a variável causa diminui conseqüentemente a variável afetada irá 

diminuir. No caso da relação negativa ocorre exatamente o contrário, caso uma variável causa 

cresça a variável afetada irá diminuir; de forma semelhante acontece no aumento da variável 

causa, onde a variável afetada decresce. É possível verificar no centro do ciclo uma seta curva 

com um sinal, determinando assim a polaridade do ciclo, se positivo ou negativo [Guedes06]. 

Deve existir um cuidado ao criar relações positivas e negativas entre variáveis de um 

sistema dinâmico complexo. Como exemplo pode ser citado a relação positiva entre as variáveis 

juros de mercado e o saldo da caderneta de poupança, quando há um aumento dos juros, por 

conseguinte o saldo da caderneta aumenta proporcionalmente, porém, ao diminuir a taxa de juros 

o saldo da caderneta não tende a baixar [Sterman00]. 

Para um melhor entendimento sobre o relacionamento positivo e negativo entre variáveis, 

basta observar na Figura 2.3 uma relação negativa entre a variável “Predador” e “População de 

coelhos”, onde o aumento de predadores diminui a população de coelhos e uma diminuição de 

predadores favorece o aumento da população, assim essas variáveis andam em caminhos 

contrários. Porém, a relação positiva entre “População de coelhos” e “Nascimentos” reflete que o 

crescimento da população de coelhos implica no aumento dos nascimentos e que a diminuição 

dessa população acaba diminuindo o número de nascimentos. 

 

Figura 2.3. Relações causais positivas e negativas. 
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Sabe-se então que os passos para a elaboração de um modelo de Dinâmica de Sistemas 

são: a identificação das variáveis do sistema, a relação existente entre essas variáveis e, por fim, 

a análise da variação de todas as variáveis em conformidade com as relações existentes entre 

elas. Com isso, os diagramas causais se tornam um alicerce para a criação dos modelos da 

Dinâmica de Sistemas, uma vez que mostram as relações de dependência existentes entre as 

variáveis do sistema [Sterman00]. 

Ampliando o exemplo da Figura 2.3 é possível acrescentar mais variáveis e mais 

relações entre as variáveis existentes aumentando a complexidade do modelo com relação ao 

sistema analisado. Assim, é possível verificar na Figura 2.4 que a variável “População de 

coelhos” é afetada por outras duas em graus diferentes, uma positivamente e a outra 

negativamente. Assim, à medida que o número de nascimento vai aumentando a população 

também cresce. Com isso, o número de indivíduos da população que será predado também irá 

aumentar que, acarretando assim uma diminuição da população de coelhos. 

 

Figura 2.4. Diagrama de mortalidade e natalidade dos coelhos. 

Ao longo do tempo é possível identificar se a variável “População de coelhos” está 

diminuindo ou aumentando. Isso se dá com a observação de qual variável, das que a afetam, está 

dominando, pois as variáveis das suas relações causais têm polaridades invertidas. 

Com isso, é possível verificar que o diagrama causal fornece ampla estrutura de causas e 

efeitos de um sistema dinâmico complexo, e pode ser utilizado para a conceituação e explanação 

dos problemas analisados, além do desenvolvimento de equações para simulação, análise dos 

resultados e verificação de novas situações [García01]. 

Vale salientar que ao modelar um sistema, é interessante iniciar por modelos mais 

simples, que irão paulatinamente aumentando de complexidade até se aproximar ao máximo 

possível do sistema real que se pretende representar. Para isso é necessário conhecer as relações 

causais do sistema e as formas como elas se comportam. 
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Com base no conhecimento dos modelos mentais e na especificação dos modelos 

formais, normalmente as tomadas de decisão gerencias são feitas com base no comportamento 

do sistema e têm como resultado as ações que modificam o estado desse sistema [Sterman00]. 

Com isso, assim que as condições do sistema se modificam baseadas nos resultados das 

ações, o gerente do projeto pode analisar que tipos de alterações ocorreram no sistema, ou seja, 

verificar quão eficientes foram as ações gerenciais tomadas. Então, com as novas informações 

criadas a partir da modificação do sistema é possível que surjam novas ações, que irão provocar 

novas modificações. Essa procura por um estado específico é feita com base nas realimentações 

no diagrama causal entre as variáveis do sistema, a fim de se chegar ao estado desejado.  

A realimentação ou feedback acontece da seguinte forma: uma variável A influencia uma 

variável B que, por sua vez, afeta a variável A. Esse movimento circular gerado, de causa e 

efeito, é denominado na Dinâmica de Sistemas de feedback loops e é representado pelo diagrama 

causal [Clark88]. 

Com o pressuposto de que o comportamento de um sistema dinâmico é construído a 

partir de sua estrutura causal, a Dinâmica de Sistemas indica que a possibilidade de se entender o 

comportamento dinâmico de um sistema complexo se dá com a análise do diagrama causal. 

A Dinâmica de Sistemas possui dois tipos de laços de realimentação, o positivo e o 

negativo. Para verificar cada tipo de ciclo em um diagrama, é necessário primeiro encontra-lo. 

Um laço ou ciclo é caracterizado pelo conjunto de relacionamentos que partem de uma variável, 

influenciando outras, até retornar e afetar à variável inicial. É necessário identificar a polaridade 

de todas as relações existentes nesse ciclo de realimentação. O laço de realimentação será 

positivo quando todas as relações causais que compõem o ciclo são positivas, ou quando o 

número de relações causais negativas for um número par.  

Um laço de realimentação positivo acontece quando a variável em questão realimenta a si 

própria, favorecendo o seu crescimento ou decaimento. Caso a variável tenha seu valor 

aumentado, o ciclo irá favorecer ainda mais seu crescimento. Caso ocorra o contrário, ou seja, o 

declínio do valor da variável, então o ciclo irá diminuir ainda mais esse valor. Assim, um laço de 

realimentação positivo é dito como a força de crescimento ou declínio de um sistema. Ele 

sempre tende a reforçar qualquer que seja a oscilação dos valores das variáveis em um 

determinado ciclo. 
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Com base nisso, é possível verificar na Figura 2.5 que o laço de realimentação positivo, 

situado à esquerda, exibe que o aumento do valor da variável “Trabalho a fazer” fortalece o 

crescimento do valor da variável “Horas extras necessárias” (relação positiva). Então, à medida 

que as horas extras vão aumentando, a fadiga tende a crescer (relação positiva), contudo com o 

aumento da fadiga há uma diminuição da qualidade do trabalho gerado (relação negativa). 

Assim, o decréscimo da qualidade do trabalho gerado acarreta o aumento da quantidade de 

trabalho a fazer (relação negativa), inserindo uma nova necessidade de utilização de horas extras.  

Os laços de realimentação negativos estão relacionados com os processos de norteamento 

do sistema, que possui ações propositais para guiá-lo em um determinado caminho, ou movê-lo 

para um estado desejado. O processo é auto-regulador, ou seja, tem a tendência de manter o 

sistema em equilíbrio, reagindo contrariamente a qualquer alteração que venha ocorrer.  

É possível identificar o laço de realimentação negativo no lado direito da Figura 2.5. 

Com uma pequena análise da corrente causal é possível inferir que um aumento na quantidade de 

trabalho a fazer gera o acréscimo de horas extras necessárias para finalizar o trabalho (relação 

positiva). Com este aumento das horas extras há o crescimento da variável que representa o 

trabalho pronto (relação positiva), acarretando assim um declínio da quantidade de trabalho 

restante a se fazer (relação negativa). Então, ao fechar o ciclo com a diminuição do valor da 

variável “Trabalho a fazer” é gerado um equilíbrio no sistema.  

 

Figura 2.5. Diagrama causal de um projeto. Adaptado do Guia do Vensim [Vensim07]. 

Os diagramas causais são ferramentas bastante úteis no que concerne à identificação de 

relações interdependentes entre variáveis e laços de realimentação de um sistema dinâmico 
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complexo. Também são bastante indicados para a captura inicial das dinâmicas existentes nos 

modelos mentais [Sterman00].  

Contudo, para se realizar um estudo mais aprofundado e se conhecer melhor a Dinâmica 

de Sistemas é de grande valia representar os acúmulos e as taxas de alteração das variáveis de 

um sistema. Para isso, é possível utilizar diagramas de estoque e fluxos, que em parceria com os 

diagramas causais e o conceito de realimentação criam os conceitos fundamentais da Dinâmica 

de sistemas. 

Por vezes uma variável não será afetada somente por outra, pois é bastante corriqueiro 

existir mais de uma influência sobre ela. Então, para identificar o que realmente irá acontecer a 

uma determinada variável é importante analisar como suas entradas estão variando. Contudo, só 

é possível realizar tal análise utilizando um diagrama de estoque e fluxo. 

As variáveis de estoque são úteis por caracterizar o estado do sistema e possibilitar a 

geração de informação necessária para a tomada de decisão. Esse tipo de variável é caracterizado 

por aglomerações de informações. Elas criam um retardo no sistema por acumular a diferença 

entre a entrada e a saída de uma determinada variável do processo [Meadows91]. 

 As variáveis de fluxo são responsáveis por alterar as de estoque, e representam as ações 

ou mudanças no sistema. Assim, elas têm a função de transportar a informação dentro do 

sistema. Essas variáveis caracterizam os cursos da informação e sempre estão ligadas a uma 

variável de estoque. 

As variáveis de estoque e as de fluxo são ferramentas primordiais para a construção de 

modelos de Dinâmica de Sistemas. Qualquer tipo de sistema que tenha suas variáveis 

modificadas de acordo com o tempo pode ser representado utilizando as variáveis de estoque e 

fluxo. 

 

Figura 2.6. Diagrama de fluxo em um estoque de produtos de um mercado [Vensim07]. 
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Para entender melhor o modelo é possível verificar na Figura 2.6 que as variáveis de 

estoque são representadas por retângulos indicando um repositório. Assim, a variável “Estoque” 

da figura representa o acumulo de um estoque de mercadorias, ou diferença entre as compras e as 

vendas de mantimentos na dispensa. 

As setas duplamente tracejadas representam os fluxos físicos, cada uma relativa a uma 

variável de fluxo.  As setas que entram no retângulo são que levam a informação de entrada, e as 

que estão saindo recolhem o que foi gerado no estoque. Com isso, os fluxos são controlados por 

suas válvulas e representam as variáveis de fluxo. 

As setas com uma linha representam a informação que é passada para influenciar uma 

variável, ou seja, dados importantes para a formulação da função de uma variável auxiliar, de 

fluxo ou estoque. Assim, definisse que as setas com as válvulas de controle representam os 

fluxos de material e as setas sem o símbolo representam o fluxo de informação. 

Nos modelos da dinâmica de sistemas só há alteração de um nível de estoque quando 

quantidade de material que é acrescida em um estoque é igual à quantidade que é diminuída em 

outro, havendo a conservação do montante. O mesmo não ocorre com os fluxos de informação, 

eles não diminuem ou aumentam com o seu uso, ou seja, em momento algum deixa de estar 

disponível para uso no modelo durante outros acessos. 

Outra figura importante para ser compreendida no modelo de estoque e fluxo é a nuvem, 

que pode representar a origem ou o destino dos fluxos do sistema, quando não há outra fonte. 

Eles estão além do limite do modelo e são considerados de capacidade infinita.  

A matemática envolvida nos diagramas de estoque e fluxo é denotada por Sterman 

[Sterman00] por: “O montante de água que existe em um reservatório, em qualquer instante, é 

igual ao acúmulo do fluxo de entrada de água no reservatório menos o fluxo de água que sai do 

reservatório”. Do mesmo jeito ocorre com os estoques e fluxos de um modelo, a quantidade de 

material contida em um estoque é igual à diferença do que entra e o que sai. 

Para completar os conceitos a respeito dos componentes que fazem parte dos diagramas 

de estoques e fluxos, faltam serem citadas as variáveis auxiliares e as constantes. Elas auxiliam 

na diminuição da ambigüidade do modelo, facilitando assim o entendimento a respeito dele, pois 

oferecem uma maior clareza. 

Um exemplo de utilização desse tipo de variável pode ser visualizado na Figura 2.6, 

onde são utilizadas variáveis auxiliares, uma para a entrada do estoque, que representa o 
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Fornecedor de material, e a outra para a saída, que representa os Clientes que naturalmente 

geram a saída. Com isso, a variável “Venda” depende da quantidade de produto que tem em 

estoque, mas também depende da quantidade de demanda que é gerada para o produto em 

questão.  

Então, foi necessária a inserção da variável “Cliente” no modelo para que possa influir na 

quantidade de produtos que sai. A variável “Venda” então fica relacionada ao valor do estoque e 

à quantidade de demanda que é gerada. 

Esse mesmo pensamento é válido para a variável de fluxo “Compra”, onde ela é afetada 

pela variável auxiliar “Fornecedor” que define o controle de fornecimento para o produto em 

estoque. Também influencia a entrada o próprio estoque que pode definir, por exemplo, a 

quantidade mínima necessária para solicitar fornecimento. 

Para compreender melhor a estrutura causal de um sistema, é necessário analisar o 

comportamento das variáveis-chaves que, na dinâmica de sistemas, são denominadas de modos 

de referência. Esses modos de referência são denotados pela evolução de uma determinada 

variável com o tempo transcorrido [Sterman00]. São quatro os modos de referência que geram a 

maioria dos comportamentos dinâmicos existentes. 

Esses modos de referência também são denominados modos fundamentais, por existirem 

outros modos de referência derivados de suas combinações. São esses os quatro modos 

fundamentais: convergência para um valor de referência, oscilação em torno de um valor de 

referência, crescimento exponencial e crescimento em S. Além desses é possível encontrar 

outros dois modos fundamentais, o crescimento em S com colapso e o crescimento em S com 

ultrapassagem do limite, esse são também derivações dos outros modos fundamentais 

[Sterman00]. 

Entender os modos fundamentais é de grande valia para a construção dos modelos de 

sistema de uma forma mais eficaz. Com isso é possível descrever outros modos de referência, 

mais complexos, que são definidos a partir da mixagem dos modos fundamentais existentes. 

É possível verificar a simbologia, de forma resumida, dos diagramas de estoques e fluxos 

na Figura 2.7. Exemplificando o formato de cada um dos componentes desse tipo de diagrama. 

Com isso fica mais perceptível que os diagramas de repositórios e fluxos apresentam um maior 

nível de detalhes e diferentes símbolos. 
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Figura 2.7. Simbologia do diagrama repositório e fluxo [Guedes06]. 

Cada um desses elementos tem um papel importante e representam um determinado 

fenômeno. Uma definição mais resumida deles está relacionada abaixo: 

• Repositório: é a representação do elemento que pode ser estocado e consumido 

com o passar do tempo. Por exemplo, um conjunto de raposas e outro de coelhos 

podem representar repositórios. 

• Fluxo: é uma taxa de variação do repositório com relação a um determinado 

instante de tempo e, geralmente, está ligado a um ou dois repositórios. O número 

de coelhos que alimentam as raposas, ou o nascimento de coelhos. 

• Processo: é utilizado para calcular informações a partir de um conjunto de 

parâmetros como: a taxa de variação indicada por um fluxo, nível de um 

repositório ou produto de outro processo. 

• Conector: são as vias de transmissão de informação no modelo, assim como os 

fluxos transferem elementos entre os repositórios os conectores permitem a troca 

de informações entre os processos. 

• Produtor/Consumidor: representam os produtores e consumidores infinitos, ou 

seja, as fontes infinitas de informação a um fluxo ou um destino de consumo das 

informações geradas por um fluxo. 

2.4 Áreas de Aplicação e Uso de Jogos de Simulação 

Os simuladores empresariais podem ser utilizados em diversas áreas de aplicação, tais 

como: formação acadêmica e treinamento empresarial, desenvolvimento de recursos humanos, 

pesquisa psicológica, desenvolvimento organizacional, suporte ao processo decisório e 

instrumento de pesquisa econômica.  

2.4.1 Formação Acadêmica e Treinamento Empresarial 

Os simuladores ou jogos de empresas podem ser utilizados nos treinamentos de grupos 

empresariais ou na formação acadêmica, podem ser utilizados nas seguintes instituições: 

• No ensino superior (aplicação prática dos conhecimentos técnicos); 
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• No ensino técnico (demonstrar a importância do conhecimento teórico); 

• Em empresas (treinamento gerencial e desenvolvimento organizacional). 

Um exemplo do uso de jogos de negócio nas organizações é jogo Virtual-U, que é um 

jogo empresarial para o treinamento sobre gerenciamento de universidades. Os jogos de empresa 

podem possuir várias aplicações pedagógicas diferentes em função do público alvo que será 

atingido. Porém, a sua maior utilização se encontra no ensino da graduação e pós-graduação. 

Essa aprendizagem utilizando jogos de empresa pode ser subdividida em quatro áreas: 

• Difusão do conhecimento técnico (aprendizagem cognitiva): faz parte da 

aprendizagem cognitiva a aquisição de conhecimento sobre gerenciamento, por 

exemplo, a leitura e interpretação de um plano de projeto. Para os jogadores é 

possível utilizar, de forma ativa, conhecimentos teóricos adquiridos em sala de 

aula.  

• Capacitação para o processo decisório em situações complexas: os 

simuladores empresariais permitem que os estudantes, gerentes e administradores 

desenvolvam aptidões para tomada de decisão, já que eles precisam estar sempre 

capacitados para decidir e negociar em ocasiões complexas. Uma das 

características de um sistema complexo é que as variáveis que o compõem 

estejam inter-relacionadas. Uma empresa é um bom exemplo disso, visto que 

algumas decisões em um determinado departamento afetam outras áreas da 

organização. Sistemas complexos também são caracterizados por apresentarem 

uma quantidade muito grande de informações e uma pequena transparência de 

seus processos. Também é possível se observar que situações complexas possuem 

uma dinâmica própria, ou seja, mesmo que nenhuma decisão seja tomada o 

sistema continuará em andamento. Nos simuladores empresariais é necessária a 

tomada de decisões em situações complexas, o que permite alertar os jogadores 

quanto à importância do contexto do simulador. Estes simuladores também 

permitem ao participante avaliar os efeitos de suas decisões tanto no curto quanto 

no longo prazo. Portanto, os simuladores empresariais devem desenvolver 

aptidões que permitam tratar situações complexas de decisão. Mesmos que eles 

sejam apenas uma simplificação da realidade, pode-se entender que a experiência 

adquirida tenha um efeito positivo sobre o processo decisório real. 

• Desenvolvimento de aptidões para o trabalho em equipe (aprendizagem 

efetiva/emocional): Este campo da aprendizagem trata de melhorar o 

comportamento cooperativo do jogador. O objetivo é permitir que problemas 
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tratados individualmente ou por algumas poucas pessoas possam ser discutidos 

em grupo, de forma a se encontrar uma solução satisfatória para todos. 

• Treinamento e aplicação de técnicas de trabalho (aprendizagem 

instrumental): A aprendizagem instrumental e metodológica está vinculada com 

as outras áreas de aprendizagem comentadas anteriormente. E este tipo de 

aprendizagem indica a utilização das técnicas utilizadas no trabalho para firmar o 

conhecimento sobre elas, ou seja, os simuladores ajudam na utilização destas 

técnicas para o amadurecimento do entendimento sobre elas. 

2.4.2 Uso de Jogos de Simulação 

Nos jogos de simulação, o ambiente e as atividades dos participantes têm características 

de jogo: existem papéis a se desempenhar, metas, atividades, restrições e recompensas como 

resultado de suas ações e as dos outros elementos do simulador [Guedes06]. 

 Algumas das características que os jogos possuem são: interação, competição, feedback 

visual, flexibilidade, efeitos dramáticos, usabilidade, graus de fidelidade e realidade, níveis de 

dificuldade, etc. Essas características fazem com que a utilização de jogos atue nos problemas 

dos ambientes reais, como a motivação e o engajamento. 

Apesar de os estudos indicarem que o uso de jogos e ferramentas de simulação seja muito 

bom no auxílio à capacitação de pessoas, pouco se tem de exemplos no mercado que evidencia 

isso. Pois, nesse mercado, a grande maioria dos jogos disponíveis, comerciais ou não, são 

voltados para a diversão. 

Existem algumas iniciativas de criação de jogos de treinamento nas áreas de engenharia 

de software e de gerenciamento de projetos [Guedes06], a seguir serão apresentados alguns 

exemplos. 

- SESAM 

O Software Engineering for Software by Animated Models foi inicialmente descrito em 

1989 e posteriormente evoluído. O SESAM possui modelos estruturados em duas partes: Uma 

descrição estática que apresenta a definição e os tipos dos objetos envolvidos no processo de 

software e seus possíveis relacionamentos. E uma perspectiva dinâmica onde o comportamento é 

representado através de regras que especificam ações e efeitos, os quais provocam mudanças no 

estado do projeto simulado. Para o início da simulação do SESAM é necessário alimentar o 

simulador com um conjunto inicial de estados, que são responsáveis por disparar as primeiras 
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regras de simulação. Estes estados iniciais são uma instância dos projetos a serem simulados. A 

interação junto ao usuário se dá com o uso de uma interface textual mostrando o andamento da 

simulação. Com o fim da simulação o aluno vai poder refletir sobre os resultados de suas 

decisões a partir da análise de comportamento das variáveis que o SESAM realiza [Guedes06]. 

- SIMSE 

O SimSE é um jogo criado para prover o ensino de processos de engenharia de software. 

Ele é um jogo monousuário no qual o jogador assume o papel de um gerente de projetos e pode 

exercer, entre várias, as seguintes tarefas: demitir e contratar desenvolvedores, delegar tarefas, 

monitorar o andamento do projeto e adquirir ferramental necessário para o trabalho da equipe. 

Este jogo possui uma interface gráfica para a interação com o jogador, onde este pode visualizar 

a sua equipe em um escritório de desenvolvimento com vários objetos comuns desse tipo de 

ambiente (computadores, mesas, cadeiras, etc.). Além da interface do jogo (simulação), o SimSE 

possui outra interface para a geração do modelo a ser simulado, o Model Builder. Neste modulo 

podem ser encontradas as definições sobre os tipos, atividades, regras e representação gráfica de 

cada elemento do jogo (desde os personagens a mesas, cadeiras, etc.) [Guedes06]. 

Outro componente importante da arquitetura do SimSE é o Generator, que é responsável 

por interpretar o modelo criado anteriormente e gerar um código do gerenciamento de estados e 

de execução de regras que estão na máquina de simulação (Simulation Environment). A 

simulação se segue com a geração de ticks pelo Clock que irão ativar a execução de regras pelo 

Rule Execution, e este por sua vez verifica as ações que estão em execução no momento no 

gerenciador de estado (State Mgmt). O Clock também é responsável por indicar a interface 

gráfica que se atualize e reflita o novo estado. O esquema da arquitetura do SimSE é mostrado na 

Figura 8. 

 

Figura 2.8. Arquitetura do SimSE [Guedes06]. 
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Existe ainda o componente Explanatory Tool, que permite ao jogador verificar a qualquer 

momento um registro de todas as ações tomadas por ele. O modelo criado pelo Model Builder é 

baseado em alguns meta-objetos, em ações e regras. Os meta-objetos são definidos em campos 

pré-definidos, já as ações e regras contemplarão a implementação dos comportamentos do 

modelo. Para a simulação devem ser criadas entidades que sejam subtipos dos meta-objetos na 

construção dos modelos específicos [Guedes06]. 

- The Incredible Manager 

Em alguns trabalhos de pesquisa realizados na COPPE-UFRJ surge o jogo The Incredible 

Manager. O modelo de simulação segue um meta-modelo criado para ser simulado usando 

dinâmica de sistemas, onde há a definição dos tipos (artefatos, papeis, atividades) e relações. 

Ainda existe o modelo de projeto, onde são criadas instâncias dos tipos definidos no 

modelo de domínio, e o modelo de cenário, onde é possível criar situações específicas para a 

execução do projeto. Além desses elementos o jogo ainda possui o simulador de modelos, que é 

responsável por controlar os passos de simulação, e a máquina de jogo onde o jogador interage e 

recebe respostas visuais dos resultados da simulação. Abaixo segue uma figura que mostra a 

estrutura de atuação do jogo. 

 

Figura 2.9. Estrutura do jogo The Incredible Manager [Guedes06]. 

 

- Virtual Team 

 O Virtual Team é um jogo sério que é fruto do projeto SmartSim. O SmartSim é um 

projeto multidisciplinar, envolvendo as áreas de inteligência artificial, psicologia organizacional, 

jogos sérios baseados em simulação e gerenciamento de projetos, que tem por objetivo criar um 
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framework de código aberto, usando a licença LGPL [LGPL06] para o desenvolvimento de 

jogos sérios baseados em máquinas de simulação e que utilizam atores sintéticos [Rousy04] para 

simular as personagens envolvidas no processo [Guedes06]. 

O Virtual Team foi idealizado como um protótipo de um jogo para ajudar no treinamento 

de gerentes de projeto. O protótipo teve ênfase em uma das áreas do gerenciamento de software, 

a de gestão de pessoas. Com ele é possível simular cenários de ambientes de desenvolvimento de 

software, onde os atores sintéticos são utilizados para desenvolver os papeis de participantes de 

equipe de desenvolvimento, tais como: engenheiros de software, arquitetos de software, 

programadores, testadores, analistas de sistema e outros. No jogo o papel de gerente de projetos 

é desempenhado pelo jogador.  

A utilização de atores sintéticos para serem os membros da equipe tem por objetivo dar 

mais realismo aos cenários simulados, permitindo uma experiência mais rica para o jogador 

sobre os processos organizacionais, metodológicos, pessoais e culturais intrínsecos num 

ambiente de desenvolvimento de software.  

 

Figura 2.10. Visão geral dos pacotes da arquitetura do Virtual Team [Guedes06]. 
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2.5 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou conceitos relativos ao desenvolvimento de modelos de 

simulação. Identificando os tipos de modelos existentes que são: mentais e explícitos, além de 

especificar melhor os modelos explícitos quanto aos tipos informais e formais. 

Os modelos formais são bastante utilizados na difusão do conhecimento utilizando uma 

linguagem legível e possível de ser entendida por quem conhece seus símbolos. Além disso, é 

possível realizar simulações sobre os modelos formais. 

Também foi apresentada a utilização da Dinâmica de Sistemas como ferramenta para o 

desenvolvimento de modelos dinâmicos complexos para uma melhor compreensão desses 

modelos, bem como a possibilidade de simulação dos mesmos. Dentro da Dinâmica de Sistemas 

é possível entender melhor o Pensamento Sistêmico, onde é visto que diversas coisas podem ser 

modeladas em sistemas dinâmicos complexos, pois há uma interconexão entre as mais diversas 

variáveis complexas existentes no sistema. 

Foi possível verificar os componentes que compõem a Dinâmica de Sistemas e como é 

possível utilizá-los para a modelagem de modelos representativos dos sistemas complexos que 

compõem diversos nichos da realidade.  

Primeiro foi apresentado os modelos do tipo causa e efeito, que são formados por 

relações causais. Nesses modelos, uma variável pode influenciar outra de forma positiva ou 

negativa e, podem existir ciclos realimentáveis onde várias variáveis de influência positiva 

podem criar um ciclo de reforço ou de equilíbrio. 

Ainda sobre a Dinâmica de Sistemas, foram apresentados também os diagramas de 

estoque e fluxo, que possuem variáveis acumuladoras e outras que transportam o fluxo de 

material de um estoque para outro. Esses diagramas também possuem outros tipos de variáveis, 

denominadas auxiliares, que influenciam as variáveis de estoque e as de fluxo. 

Foi possível visualizar também nesse capítulo como algumas ferramentas de simulação, 

em formato de jogo de negócio, podem auxiliar na capacitação de profissionais e acadêmicos em 

conhecimentos dos processos de engenharia de software e de gestão de projetos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 

Trabalhos Relacionados 

 

Neste capítulo serão vistos os trabalhos relacionados com o proposto nesta 

dissertação, quais suas características e como o tema proposto foi abordado em cada um dos 

trabalhos. 
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3.1 Introdução 

Alguns trabalhos foram criados com objetivos semelhantes a este. Idealizando a criação 

ou aperfeiçoamento de modelos de simulação para o processo de gestão de projetos, seja para o 

processo de desenvolvimento de software ou não. Dentre eles, serão citados dois por possuírem 

abordagens interessantes e que utilizaram técnicas parecidas com as abordadas neste trabalho. 

Os trabalhos tiveram por objetivos iniciais a criação de simuladores com a finalidade de 

capacitação profissional, além de objetivar o estudo de aspectos mais específicos da gestão de 

projetos como, por exemplo, o gerenciamento de riscos. 

Com o foco na criação de um mecanismo de simulação para o processo de gestão de 

projetos, cada trabalho procurou utilizar técnicas que auxiliassem na conquista desse objetivo. 

Porém, foi comum a utilização da Dinâmica de Sistemas como ferramenta principal para a 

criação do modelo do processo de gestão de projetos, contemplando diversos aspectos do 

mesmo. 

Contudo outras intenções estavam envolvidas na criação dos trabalhos aqui mencionados, 

o que acarretou a utilização de outros conceitos, outras ferramentas e técnicas. Isso definiu 

também outros objetivos e resultados para cada trabalho, de forma a trazer um ganho importante 

para os processos de gestão e para a área de simulação. 

Os trabalhos foram desenvolvidos tanto para serem utilizados em jogos de negócio, e 

assim auxiliar na capacitação de profissionais. Até mesmo para a geração de máquinas que 

possam executar rotinas de sub-processos de gestão de projetos utilizando cenários. Os dois 

trabalhos foram construídos com o intuito de agregar um maior valor para a área de simulação, 

bem como para o processo de gestão de projetos. 

3.2 Alguns Modelos de Simulação 

Atualmente é possível encontrar na literatura alguns trabalhos que falam sobre a 

modelagem com o propósito de esquematizar o processo de gestão de projetos. E são diversas as 

formas possíveis de se encontrar o processo, desde modelos organizados em ontologias 

[Falbo98], até mesmo linguagens criadas com a finalidade de expressar o processo de gestão. 

Dentre os quais, serão destacados aqui dois, por estarem ligados um ao outro e por um 

deles ter papel fundamental na construção desse trabalho. O primeiro é o modelo integrado para 

criação de jogos para capacitação de gerentes de projeto, desenvolvido por Guedes [Guedes06], 
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que teve como objetivo criar um meio de integrar um simulador do processo de gestão de 

projetos e uma modelagem de atores sintéticos que tinha por finalidade simular o comportamento 

de agentes em uma equipe de projetos. 

O outro trabalho foi o modelo de gerenciamento de projetos baseado em cenários, 

desenvolvido por Barros [Barros01]. Esse trabalho teve o objetivo de desenvolver uma forma de 

simulação do processo de gerenciamento de projetos que consiste na criação de modelos 

genéricos do processo. Partindo dessa generalização, é possível especializar utilizando outros 

modelos, a fim de se criar diferentes cenários de acordo com a necessidade de avaliação do 

gerente de projetos. 

Os dois trabalhos têm alguma relação pelo fato do modelo integrado para 

desenvolvimento de jogos para a capacitação de gestores de projetos utilizar a linguagem de 

meta-modelo, definida por Barros em seu trabalho, para a criação do modelo de simulação 

utilizado no jogo Virtual Team [Smart07]. A seguir serão mais bem descritos os dois trabalhos, 

cada um com suas técnicas e peculiaridades.  

3.3 Modelo de Cenários 

Outro trabalho importante para a simulação do processo de gestão de projetos foi o criado 

por Barros [Barros01]. Esse trabalho fundamentou-se na modelagem de dinâmica de sistemas do 

gerenciamento de projetos com base em cenários. Pois, há a criação de cenários para 

determinados tipos de situações de projetos. 

Barros indica que a atividade de gerenciamento de projetos está fortemente ligada à 

experiência de cada gestor com relação as suas decisões durante o desenvolvimento do projeto, 

ou seja, o gerenciamento de projetos de software está intimamente ligado ao conhecimento 

adquirido por cada profissional.  Então é possível verificar que gerentes com mais experiência 

normalmente obtém um maior índice de sucesso que os menos experientes. Pois, ao absorver 

tanto conhecimento ao longo do tempo que exerce a atividade eles detêm uma percepção mais 

aguçada das pequenas questões que passam despercebidas pela maioria dos gerentes com menos 

tempo de atuação.  

Os gerentes de projeto normalmente utilizam sua base de padrões, que é o conhecimento 

obtido com as situações vividas, para comparar com novas situações e então realizar a tomada de 

decisão coerente com o que está ocorrendo. Isso define uma questão interessante, que o 

conhecimento adquirido pelo gerente tem um grande valor, principalmente no que diz respeito ao 

sucesso dos futuros projetos [Barros01]. 
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Com base nisso, o trabalho desenvolvido por Barros indica que os gerentes mais 

experientes utilizam seus modelos mentais para a criação de novas situações de sucesso sobre o 

gerenciamento de projetos. Contudo, esses modelos mentais não são facilmente reutilizados 

pelos gestores menos experientes, o que cria uma situação para a utilização de técnicas de 

modelagem de modelos dinâmicos complexos, para então criar uma representação explícita e que 

possa ser visualizada pelos gerentes menos experientes. Essa foi a motivação para a construção 

do trabalho de Barros [Barros01]. 

3.3.1 Objetivos 

O objetivo do trabalho de Barros foi a criação de uma representação para o conhecimento 

inserido na atividade de gerenciamento de projetos. Para que a vivência de gestores mais 

experientes pudesse ser repassada para os iniciantes utilizando um modelo passível de 

reprodução. 

Com isso, o trabalho dele focou na formatação da transferência do conhecimento, 

utilizando como base o conhecimento modelado computacionalmente, e que pudesse então ser 

transformado em conhecimento real. Assim, quando um gerente menos experiente estivesse 

analisando esse modelo tivesse a oportunidade de criar uma representação mental.  

Outra pretensão foi a definição de um mecanismo que pudesse favorecer aos gerentes 

iniciantes uma forma de avaliação do impacto que seria a reutilização de um conhecimento 

aplicado anteriormente aos novos projetos que poderiam conduzir no futuro, antes mesmo da 

execução real desse projeto. 

Além disso, também foi objetivo do trabalho de Barros a criação do ferramental que deu 

suporte ao desenvolvimento do trabalho e a avaliação de viabilidade utilizando testes 

experimentais.  E com isso, permitir a utilização da teoria criada por ele em ambiente de testes 

das técnicas de transferência de conhecimento e, em segunda estância, analisar como o trabalho 

pode ser concluído. 

3.3.2 A Criação do Modelo de Gestão Baseado em Cenários 

Barros sugere que no gerenciamento de projetos o gerente normalmente constitui um 

esquema para a condução de sua equipe de projeto de desenvolvimento do início, com sua 

especificação, até a finalização e implantação do sistema em produção. Fazendo assim analogia 

aos planos de vôo que são seguidos a risca. Isso se dá com um conhecimento bastante apurado 
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do processo de desenvolvimento e das estratégias organizacionais. Contudo, isso pode ser 

impossível em projetos inovadores onde não se conhece o que vai acontecer. 

Porém, diversas são as questões que podem ocorrer durante o desenvolvimento do projeto 

e vir a atrapalhar o seu andamento. Como por exemplo, a falta de destreza dos desenvolvedores 

em utilizar determinada ferramenta, ou em desenvolver um artefato específico ou os erros em 

objetos já entregues que podem desnortear o projeto.  Então é bastante complicado manter um 

plano de projeto constante [Barros01]. 

Ao perceberem essas questões, os gerentes aperfeiçoaram as técnicas de gestão de 

projetos para que fosse possível prever e mitigar essas ocorrências indesejadas. Como a 

adaptação dos planos específicos para se adequarem a possíveis imprevistos durante o 

andamento do projeto. Essa situação define que o plano de projeto tende a ser algo mutável, para 

se adaptar as incertezas que por ventura venham ocorrer durante o seu acompanhamento. 

Assim, foi observado por Barros que as ferramentas tradicionais de gestão de projetos 

tendem a ser bastante estáticas, não favorecendo muito a sua adaptação para eventuais questões 

que pudessem ocorrer durante o tempo. Assim, ele indica que um modelo, passível de extensão e 

que pudesse descrever o núcleo de informação do processo, poderia se adequar a novas situações 

sendo complementado por outros modelos. 

Nesse foco, foi definido o modelo baseado em cenários, que abrange um determinado 

número de técnicas e artefatos que permitem aos gerentes de projetos inferir o comportamento de 

um projeto de desenvolvimento de software e os eventos relacionados a ele que podem ocorrer 

durante o seu desenrolara. A base da técnica criada por Barros é a utilização de cenários que 

representam o que pode ocorrer em um projeto de acordo com determinadas informações de 

eventos pressupostos, como por exemplo, o custo, tempo, alteração de escopo e outros 

[Barros01].  

Barros ressalta que seu trabalho não é o único que indica a necessidade de planos de 

projetos dinâmicos.  Outros mostraram a dificuldade de se manter o plano de projeto estático em 

suas etapas iniciais. Um dos fatores observados, e que serviram também como base para seu 

projeto, é a questão de se observar o plano de projeto sempre em sua fase inicial, para que 

qualquer distorção que ocorra culmine no ajuste do plano para as novas necessidades. 

No trabalho constituído por ele é definido o seu diferencial com relação aos outros na 

mesma área está na formalização da forma que irá se comportar o projeto e quais as incertezas 
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sobre esse comportamento. Com isso, são definidos alguns fatores nos quais o seu trabalho se 

baseia. O primeiro é relacionado à análise de riscos, onde é definido que as incertezas que podem 

ocorrer devem ser identificadas para a construção dos cenários. Outro fator que foi levado em 

consideração foi o gerenciamento pró-ativo, que relata que a atividade de gerenciamento deve se 

prolongar por todo o período do projeto, desde a criação do projeto até mesmo a entrega 

[Barros01].  

Outros fatores que o gerenciamento de projetos baseado em cenários se apóia são: a 

modelagem de projetos, a qual possibilita a análise de cenários e como os projetos se adéquam a 

eles; o acompanhamento quantitativo dos projetos, onde ocorre, ao longo do desenvolvimento do 

projeto, a coleta de métricas que servirão como mecanismo de alerta, trazendo uma maior 

visibilidade ao projeto e; a análise estática, que consiste em uma análise de todas as métricas 

coletadas durante todo o desenvolvimento de todos os projetos da organização, criando uma base 

para os processos organizacionais e de construção de software [Barros01]. 

Para exemplificar melhor como é a estrutura do gerenciamento de projetos baseado em 

cenários, segue abaixo a Figura 3.11, que apresenta a arquitetura macro do paradigma proposto 

por Barros. Nela o gerente de projetos desenvolve novos planos de projetos e pode utilizar como 

base, cenários de projetos já desenvolvidos anteriormente. Pois, na arquitetura é previsto um 

repositório onde são armazenados os cenários de projetos anteriores.  

Para compor esse repositório de cenários é necessária a experiência de gerentes seniores 

que atuam criando novos cenários de acordo com os processos vividos em outros projetos. 

Contudo, também é possível que os gerentes de projetos iniciantes possam criar alguns cenários 

para refletir questões pertinentes ao projeto em questão. Assim é possível selecionar os cenários 

que irão compor o ambiente do projeto, realizar uma simulação a verificar o impacto que os 

cenários têm sobre o projeto [Barros01]. 

Com isso é apresentada a intenção de utilizar o modelo de gerenciamento de projetos 

baseado em cenários para a reutilização de situações de gerenciamento, auxiliando no 

planejamento e no controle em uma organização. Pois, haverá o repositório de cenários que pode 

ser utilizado como base para o processo de gestão de conhecimento relacioanado ao 

desenvolvimento de projetos. 

São utilizados dois artefatos como foco para o modelo de gerenciamento de projetos 

baseado em cenários. O primeiro deles é o modelo de projeto, o que é caracterizado como a 

forma geral de comportamento do projeto. Os outros artefatos são os modelos de cenários, que 
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definem quais comportamentos o projeto deve assumir caso alguma divergência venha ocorrer 

durante o desenvolvimento do projeto [Barros01]. 

 

Figura 3.11. Arquitetura do gerenciamento de projetos baseado em cenários [Barros01]. 

Cada modelo de cenário contempla algumas situações genéricas que podem ocorrer 

durante o desenvolvimento de um projeto de software.  Junto a esses cenários é possível 

encontrar: ações, teorias, políticas e outros procedimentos gerenciais comuns a um projeto 

[Barros01].   

Com relação a tipos de modelos, os modelos de projeto e cenários foram considerados 

como modelos formais. Onde é possível caracterizar um modelo real utilizando uma notação que 

possui elementos matemáticos e lógicos e que permitem a sua simulação.  

A simulação foi utilizada como técnica de avaliação do comportamento dos modelos 

criados. Com isso é possível executar uma simulação de um modelo de projeto com ou sem 

modelos de cenários atrelados a ele.  

Para a construção do modelo de gerenciamento de projeto baseado em cenário Barros 

analisou alguns outros modelos descritivos que existiam. O seu objetivo foi o de identificar os 

componentes que estariam presentes em todos e com isso podia definir os que estariam presentes 

em seu modelo de representação. 

Foram analisados modelos que utilizavam grafos da rede de Petri, os quais representavam 

a estrutura de como as atividades de um projeto eram decompostas e como elas se relacionavam 

temporalmente.  Esse tipo de modelo também contemplava as relações entre as atividades e os 

artefatos, porém não faziam menção aos desenvolvedores e outros elementos. 
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Ele também analisou o modelo de processo que utiliza diagramas de estado para 

representar as transformações sofridas pelos artefatos durante a execução do projeto. Esses 

diagramas funcionam capturando as características dinâmicas dos artefatos. Contudo não foi 

relacionado nesse modelo, as questões mais específicas de cada recurso, pois levava em 

consideração a quantidade de desenvolvedores necessários, mas não a habilidade de cada um 

deles [Barros01].  

Outro modelo de processo descrito teve seu foco no fluxo das atividades constantes em 

um projeto. Descrevendo quais artefatos eram necessários, que estado deveria ter para iniciar 

uma atividade, quem iria participar de cada atividade, além das restrições para cada atividade. 

Tudo isso representado com um relacionamento entre os elementos do projeto. 

Outro modelo descrito foi o de Falbo [Falbo98], já mencionado nesse trabalho e que cria 

uma ontologia para representar o processo de desenvolvimento de software, onde seus elementos 

estão relacionados de forma a indicar precedências, decomposição de atividades e suas 

classificações. Essa ontologia foi também utilizada para a construção do modelo integrado para 

construção de jogos para a capacitação de gerentes de projetos de Guedes [Guedes06]. 

Com a avaliação dos modelos citados anteriormente Barros concebeu um modelo que ele 

identificou como sendo o modelo simplificado, com elementos comuns presentes nos outros. 

Nesse modelo simplificado ele adicionou algumas questões que dizem respeito ao embasamento 

dinâmico presente nos processos de desenvolvimento de software. 

Essa representação do modelo simplificado tem como forma uma figura geométrica com 

base triangular e mais um vértice ao centro, onde estão representadas as características do 

modelo, tais como: as atividades, os artefatos, os recursos e os desenvolvedores. O vértice ao 

centro representa as atividades, que são a definição dos pacotes de trabalho desenvolvidos para 

se alcançar o objetivo do projeto. Os recursos são os elementos de consumo que auxiliam no 

desenvolvimento do projeto, como por exemplo, os periféricos e softwares que são utilizados 

pelos desenvolvedores. Estes por sua vez representam as pessoas que compõem a equipe que 

trabalha para a produção do projeto. Os artefatos são então criados ou evoluídos pelas atividades 

desenvolvidas pelas pessoas que utilizam os recursos, esses artefatos também podem utilizar 

outros artefatos. 

Assim é possível ser feito o acompanhamento do estado do projeto no decorrer do seu 

desenvolvimento. Podendo o modelo ser ajustado de acordo com as modificações de estado atual 

e do comportamento, após a inserção de novas informações. Com isso, um novo modelo 
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dinâmico pode ser construído e então simulado. Cada alteração do modelo permite ao gerente 

realizar a análise das pequenas mudanças dos cenários, podendo refletir sobre suas expectativas a 

respeito do projeto. 

Para a representação do modelo, Barros adotou a estratégia de aumentar o nível de 

abstração dos construtores dos modelos dinâmicos. O mior nível é conseguido com a descrição 

do modelo a partir de representações dos elementos mais próximos da realidade e que fazem 

parte do ponto principal do problema a ser resolvido. Essas representações estão e um pouco 

mais distante das equações matemáticas que se propõem a resolver os problemas. Com isso, 

Barros não utiliza as equações para a descrição do problema, mas somente para a sua resolução. 

Isso é conseguido utilizando uma linguagem mais próxima do usuário para exibir o problema 

modelado e posteriormente ser modificado para um formato matemático [Barros01]. 

Então, foi definida a utilização de um meta-modelo e mais um processo de tradução para 

a construção de artefatos da Dinâmica de Sistemas. O meta-modelo define a abstração dos 

construtores Dinâmica de Sistemas de forma mais abstrata, permitindo a formação de linguagens 

específicas para alguns domínios. Essas linguagens possuem construtores específicos para o 

domínio do problema e foram utilizadas para a construção dos modelos. Após isso é feito uma 

compilação, que traduz a representação de alto nível para os construtores básicos da Dinâmica de 

Sistemas que podem então ser simulados e analisados.  Foi identificado também que as extensões 

dos construtores da Dinâmica de Sistemas expressariam o comportamento do modelo, definidos 

separadamente para cada categoria de componentes do modelo. 

Barros acredita também que a abordagem adotada em seu trabalho não se limita a 

modelos de projeto de desenvolvimento de software. Ele acredita que é possível aplicar o 

gerenciamento de projetos baseado em cenários em outros domínios de gestão de projetos. Pois, 

explora o meta-modelo da Dinâmica de Sistemas para expressar os projetos a partir das suas 

atividades, desenvolvedores, recursos e artefatos, realizando a análise e simulação. Contudo, ele 

ressalta que a utilização do modelo de gerenciamento de projetos baseado em cenários não foi 

testado em outros domínios e com isso não foi possível realizar uma avaliação dessa aplicação. 

O modelo de gerenciamento baseado em cenários cria algumas definições para a 

construção do seu meta-modelo, essas definições são relativas à Dinâmica de Sistemas e ficou 

estabelecido como se segue. O primeiro elemento que compõe esse meta-modelo é denominado 

Classe, ela é definida como sendo a representação dos elementos que possuem mesmas 

características, mesmo comportamento e que podem ser descritos pelas mesmas propriedades. 
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Como por exemplo, uma classe pode definir um conjunto de artefatos, a partir disso podem ser 

instanciados artefatos em forma objetos. 

As classes são compostas por propriedades que descrevem uma instância. Uma 

propriedade é a informação que pode assumir vários valores distintos de acordo com a instância 

de classe que é gerada. Por exemplo, a propriedade que representa o valor de tamanho em um 

artefato pode variar entre diversos instanciados. 

Também são características das classes possuírem um comportamento. Esse por sua vez é 

a definição matemática de como a instância da classe irá reagir diante de um ambiente onde está 

inserida. O comportamento de uma classe pode sofre influência também das propriedades, as 

quais podem determinar como a instância da classe irá se definir de acordo com os seus valores. 

As equações contidas na Dinâmica de Sistemas representam e definem o comportamento de uma 

classe em um modelo. 

Outro elemento que está presente nos modelos é o relacionamento entre as instâncias de 

uma classe. Ele é o elo estrutural que pode ser encontrado entre uma ou mais instâncias. Esses 

relacionamentos não são restritos a instâncias de mesma classe, podem ocorrer com instâncias de 

classes diferentes também. Os que são encontrados em instâncias de mesma classe são 

denominados de auto-relacionamento. 

O papel assumido por uma instância de classe ao se tornar parte de um relacionamento é 

outro elemento do modelo. Ele indica quais comportamentos e responsabilidades que podem 

assumir uma determinada instância.  

Tem também o modelo de domínio que agrupa todos os outros elementos de forma que as 

classes contribuem umas com as outras e onde são descritos os comportamentos, suas 

propriedades e os relacionamentos existentes entre elas. O modelo de domínio não foi criado 

para definir uma situação específica, mas sim uma área mais genérica. Para o caso da gestão de 

projetos, foi concebido um modelo de domínio que pôde ser reutilizado em outros modelos de 

projeto. 

Essas definições serviram de base para a construção do processo de modelagem. O 

processo definido por Barros possui três passos: a modelagem de domínio, a instanciação e a 

compilação de modelos. O processo segue um fluxo que vai da modelagem do domínio até o 

modelo compilado passando por outras etapas [Barros01].  
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Para iniciar, o gerente de projetos mais experiente no domínio do desenvolvimento de 

software na organização constrói o modelo de domínio.  No modelo constam as classes de 

elementos do domínio, as propriedades que definem cada uma delas, o comportamento que 

podem assumir e quais os relacionamentos que estarão estabelecidos entre elas. Contudo, 

segundo a definição de Barros, esse tipo de modelo não pode ser simulado por não conter dados 

a respeito da quantidade de instâncias de cada classe e quais os valores que suas propriedades 

irão assumir.  

Em seguida é criado o modelo específico a partir do modelo de domínio gerado na etapa 

anterior. Nesse passo, o desenvolvedor de modelos determina os valores necessários para o 

modelo específico como: a quantidade de instâncias de cada classe, os valores das propriedades 

das instâncias criadas e os relacionamentos que irão existir entre essas instâncias, de acordo com 

cada tipo de relacionamento existente entre as classes. Com isso ele finaliza o modelo específico, 

mas ainda não constam os construtores da Dinâmica de Sistemas atrelados a ele.  Esse processo 

descrito foi denominado de instanciação de modelo [Barros01]. 

Assim, em um terceiro passo do processo, é feita a tradução do modelo específico para 

construtores da Dinâmica de Sistemas. Nessa etapa são resolvidas as referências entre os 

relacionamentos das instâncias criadas no modelo a fim de favorecer a simulação em 

simuladores existentes da Dinâmica de Sistemas. A esta etapa do processo é dado o nome de 

compilação de modelo. 

Para que houvesse a construção do modelo conforme processo descrito anteriormente, 

Barros indica que ainda há uma etapa para o levantamento das classes, propriedades e 

relacionamentos dos elementos de um domínio.  Contudo foi indicado que estaria fora do escopo 

de seu trabalho identificar qual a melhor maneira de realizar esse levantamento, inclusive está 

fora também a tentativa de criar uma maneira de realizar essa tarefa. 

A linguagem utilizada para a construção dos modelos foi criada para esse fim. Com isso 

foi criado uma sintaxe utilizando a BNF (Backus Naum Form) que representa os elementos dessa 

linguagem. A Figura 3.12, retirado do trabalho de Barros, exibe um exemplo da sintaxe criada 

para essa linguagem e aplicada na construção de um modelo simplificado do domínio de 

gerenciamento de projetos.  
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MODEL ProjectModel 

{ 

 CLASS Developer 

 { 

  PROPERTY experience 1; 

 }; 

 CLASS Artifact 

 { 

  PROPERTY latent_errors 0; 

 }; 

 CLASS Activity 

 { 

  PROPERTY duration 0; 

 }; 

 MULTIRELATION Precedence Activity, Activity (NextActivities); 

 MULTIRELATION Team Activity, Developer; 

 MULTIRELATION Income Activity, Artifact; 

 RELATION Outcome Activity, Artifact; 

}; 

Figura 3.12. Exemplo de código na linguagem de meta-modelo [Guedes06]. 

Segundo o que foi definido, não há nenhum comportamento existente nesse modelo. O 

que é apresentada é a utilização da sintaxe para a criação de classes e relacionamentos dentro do 

modelo de domínio. Para entender melhor a construção segue: a inicialização da construção é 

dada pela palavra reservada MODEL, que define o modelo. Nesse caso, três classes foram 

criadas: Developer, Artifact e Activity, que foram declaradas utilizando a palavra reservada 

CLASS. O escopo de cada elemento criado no modelo é delimitado pela utilização de um par de 

chaves. No contexto de cada classe é possível verificar a existência de suas propriedades e seus 

comportamentos. 

A propriedade de uma classe é declarada utilizando a palavra reservada PROPERTY. 

Como por exemplo, a definição da propriedade Experience para a classe Developer. Que foi 

indicado por Barros como sendo um índice de conhecimento e experiência que um 

desenvolvedor possui com relação a um projeto de software. Isso foi acrescentado para 

representar possíveis questões com relação à produtividade e qualidade do indivíduo no 

desenvolvimento do projeto. 

Nesse caso o desenvolvedor de modelos terá que atribuir os valores que indicam a 

quantidade de desenvolvedores e quanto será a experiência de cada um deles dentro do projeto.  

Caso um dado valor não venha a ser preenchido no modelo de projeto, ele assumirá o valor 

padrão que fora anteriormente informado no modelo de domínio.  

Para a classe Activity foi definida a propriedade Duration que indica, nesse caso, a 

quantidade de tempo que é necessário para que um desenvolvedor com experiência mediana 

consiga executar por completo a atividade. Já com relação ao artefato, representada pela classe 

Artifact, foi anexada a propriedade Latent_Errors que, para esse modelo, representa a quantidade 
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de erros esperados para o artefato criado. Com isso, a intenção de Barros, foi transferir a 

influência dos erros latentes para os artefatos que possuem relação com outros que estão com 

algumas falhas. 

Barros ainda definiu dois tipos de relacionamentos entre as classes, no modelo de 

domínio: os relacionamentos múltiplos, que possuem uma instância de origem ligada a várias 

outras, e os relacionamentos simples, onde há uma relação de uma classe de origem com uma de 

destino. Nos modelos de domínio não foram definidos relacionamento de muitos para muitos, 

podendo ser construídos utilizando dois relacionamentos de uma para muitos com uma classe 

conectiva intermediária [Barros01]. 

Para os relacionamentos simples foi instituída a palavra reservada Relation. No modelo 

exibido acima foi criado o relacionamento Outcome, presente entre as classes que representam 

um artefato e uma atividade, representando assim a produção de um artefato após execução de 

uma atividade. Com isso, na criação de um modelo de projeto a partir de um domínio deve ser 

indicado qual artefato será produzido após execução de cada atividade.  Para os relacionamentos 

múltiplos a palavra reservada utilizada foi a Multirelation. No exemplo acima, é possível 

verificar o relacionamento Team que indicam quais desenvolvedores estão trabalhando em uma 

determinada atividade.  

Existe uma questão relativa aos relacionamentos que indica que as equações que 

representam o comportamento de uma dada instância poderão ser acessadas e modificadas por 

outra instância. Para que certa informação possa ser configurada como pública ou privada para 

outras instâncias de uma classe em um relacionamento, foram definidos construtores que 

garantem a visibilidade ou não dessa instância. As palavras reservadas que definem esse 

comportamento são: Public e Private. A Public determina a área inicial com as informações 

públicas para as equações de comportamento. Já a Private indica o início de uma área cuja 

informação deve ser mantida oculta para as outras instâncias de classe presentes no modelo 

[Barros01]. 

Outro fator referente aos relacionamentos é a direção de acesso entre as instâncias de 

classes que estão relacionadas. Segundo o que foi definido, os relacionamentos existentes entre 

as classes em um modelo de domínio são unidirecionais, com isso as equações de uma instância 

de destino poderão ser acessadas pela instância de origem. Contudo, para obter relacionamentos 

bidirecionais, estes terão que ser definidos a partir da criação de um papel para a instância de 

destino. Já os auto-relacionamentos sempre são definidos como bidirecionais. 
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As ligações existentes entre as instâncias de classe de um modelo são tratadas no 

momento da tradução para a Dinâmica de Sistemas. Assim, pode haver uma modificação do 

comportamento de uma instância a partir das equações presentes em outras instâncias do modelo. 

Com isso é possível realizar a instanciação do modelo. Então, após o especialista de 

domínio ter gerado o modelo de domínio é possível que esse seja instanciado. Os criadores de 

modelo de projeto podem fazer o reuso do modelo de domínio, informando apenas como deve 

ser o comportamento de uma determinada instância daquele modelo. Com isso, é definido para 

cada propriedade das instancias e também para seus relacionamentos os valores relativos ao 

modelo real para adequação das equações [Barros01]. 

Contudo, nessa etapa ainda não é definido nenhum construtor da Dinâmica de Sistemas, 

esses fatores são absorvidos das respectivas classes do modelo de domínio. Pois, no momento da 

tradução das descrições para as equações de Dinâmica de Sistemas são utilizados os fatores do 

modelo de domínio anexados aos valores das propriedades e dos relacionamentos indicados na 

instanciação, isso é o que define a compilação do modelo. 

A tradução pode ser entendida como um processo de criação de artefatos a partir de 

outros. Onde uma determinada ferramenta utiliza a especificação de alto nível de um artefato na 

construção do objeto final em si. Nos modelos definidos no trabalho proposto por Barros, a 

compilação resultará em uma versão onde constam somente os construtores comuns da Dinâmica 

de Sistemas (repositórios, taxas, processos e fluxos) e que podem ser simulados.  

Para a simulação do modelo de Barros foi utilizada a ferramenta Illium [Barros00], que 

possui representações em sua linguagem de simulação para os construtores da Dinâmica de 

Sistemas. Ela é uma ferramenta de simulação para a DS que inclui outros mecanismos tais como 

a análise de tempo e simulações de Monte Carlo [Barros01]. 

Com relação à linguagem de simulação, cada elemento irá possuir uma denominação 

única, possibilitando diferenciá-los nas equações do modelo. Para os processos e taxas são 

utilizadas expressões que são avaliadas nas etapas da simulação. Cada taxa é atrelada a um 

repositório, cujas funções são de entrada e saída de fluxo. Para poder representar os 

acumuladores infinitos da Dinâmica de Sistemas foram utilizadas as palavras reservadas 

SOURCE, que indica a origem de informação, e SINKER, que determina o destino.  

Barros realiza também em seu trabalho um estudo comparativo entre o meta-modelo de 

Dinâmica de Sistemas e as abordagens propostas utilizando orientação a objetos. Ele fala que as 
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duas técnicas são formas diferentes de aumentar a abstração da modelagem de Dinâmica de 

Sistemas, e que se baseiam na construção de modelos mais complexos, utilizando componentes 

reaproveitáveis e que podem ter conexões entre si.  

Porém, ele ressalta algumas diferenças entre sua abordagem e a orientada a objetos. Uma 

delas é que o meta-modelo possui uma maior simplicidade em relação à outra abordagem. Além 

disso, é mencionado que ele faz um reuso dos construtores da Dinâmica de Sistemas para indicar 

o comportamento das classes. Também está focado na criação de modelos para o domínio, 

contemplando as classes, suas propriedades e os relacionamentos entre elas. Outra questão 

mencionada é que o meta-modelo define uma linguagem para a criação de modelos de domínio, 

enquanto que os modelos de projetos são construídos pelos desenvolvedores a partir do domínio, 

necessitando apenas estendê-lo [Barros01]. 

Outra questão faz referência aos relacionamentos das classes do modelo de domínio. 

Como os desenvolvedores de modelos trabalham com conceitos relacionados ao domínio, em um 

nível mais alto de entendimento, os relacionamentos entre as classes e seus papéis são bem 

definidos, não tendo a necessidade de indicar as equações matemáticas que definem o 

comportamento das conexões entre classes. 

Existe mais um conceito a respeito do paradigma desenvolvido por Barros, que é a 

própria modelagem de cenários. Os cenários são formados por ações, políticas, procedimentos, 

estratégias gerenciais que normalmente não são considerados partes principais do 

desenvolvimento de software. Na realidade são fatores extras que acabam afetando o projeto de 

alguma forma. Para o paradigma proposto por Barros, o gerente de projetos é uma figura que irá 

planejar como o projeto deve se comportar, em seguida utilizar vários cenários para testar os 

impactos de diversas situações diferentes que podem ocorrer. 

Estes cenários estão inter-relacionados com as atividades, desenvolvedores e outros 

elementos de um projeto de desenvolvimento de software. Eles podem ser classificados como: 

eventos potenciais, onde indicam quais os episódios que podem afetar o projeto de 

desenvolvimento de software e seu estado inicial; de políticas gerenciais, que são relativos aos 

procedimentos de gerenciamento e que podem ser obrigatórios por questões organizacionais ou 

pela alta gestão da organização; as teorias são tipos de cenários onde as crenças do gerente são 

levadas em consideração como impacto do projeto e por fim; as estratégias são outro tipo de 

cenário que representam as decisões que o gerente pode ter com relação ao projeto.  
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Com isso, Barros definiu que os cenários são repositórios de conhecimento que os 

gerentes de projetos podem reutilizar. Com isso é possível armazenar as informações sobre os 

elementos do projeto e seus relacionamentos. Essas informações são armazenadas em uma base 

central da organização. Os cenários relativos aos elementos organizacionais auxiliam o gerente 

na busca das questões que podem afetar o projeto [Barros01]. 

É indicado no trabalho que os cenários podem ser utilizados para o treinamento. Pois, os 

interessados no aprendizado podem utilizá-los como estratégia de gerenciamento, inserindo esses 

fatores em um modelo de projeto, para então analisar os impactos que podem occorer com as 

decisões atreladas aos elementos dos cenários construídos. É acreditado que as conexões entre os 

fatores diferenciados e os elementos do modelo de projeto facilitam a análise das conseqüências 

que as decisões tomadas podem ter sobre o projeto. 

Então, é relatado também que os cenários são modelos que não podem ser analisados de 

forma isolada, e necessitam de um modelo de projeto para ter sentido a realização de uma 

simulação. A integração é feita por interfaces, que são as equações de comportamento presentes 

nos modelos de projeto e utilizadas pelos cenários [Barros01].  

Há também uma sintaxe definida para a criação dos modelos de cenário. Os modelos de 

cenários são criados para que possam influenciar ou acessar o comportamento das instâncias de 

um modelo de domínio. Com isso, eles têm sempre uma relação com os de domínio, utilizando 

as classes do mesmo. 

Para criar um modelo de cenário utilizando a sintaxe definida basta iniciar o arquivo 

descritivo com a palavra chave SCENARIO, além disso, é necessário nomear o cenário e ao seu 

lado indicar qual o nome do modelo de domínio a que está associado. Da mesma forma que 

outros elementos do paradigma de gerenciamento de projetos baseado em cenário, o modelo de 

cenário é delimitado por um par de chaves e não deve ter o nome de uma instância em 

duplicidade [Barros01]. 

A relação entre uma classe de um modelo de domínio e o cenário proposto é feita 

utilizando a palavra chave CONNECTION. É necessário que sejam indicadas às conexões entre 

o cenário e as classes das instâncias do modelo de domínio.  A nomenclatura segue o mesmo 

padrão de cenário, o nome da conexão seguido do nome da classe a que se refere. 

São definidos em uma conexão: as propriedades, os comportamentos e demais 

modificações pertinentes. Isso se dá para que ela consiga atribuir uma nova característica da 
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instância a qual está ligada. Também ocorre na definição de conexões a geração de valores 

default, para que, ao serem suprimidas nos modelos de, assuma o valor especificado como 

padrão. 

Uma das questões abordadas por Barros em seu trabalho é a possibilidade dos modelos de 

domínio se estenderem. Para isso, o cenário possibilita a inserção de uma propriedade que define 

uma característica que não foi contemplada no modelo de domínio. Então, os modelos de 

cenários servem de extensão para os modelos de domínio. Logo, os de domínio somente irão 

definir as características mais gerais, deixando a cargo dos de cenário a inserção de questões 

mais específicas e que podem gerar certa ambigüidade [Barros01]. 

Também existe tática semelhando para o comportamento das conexões, onde uma 

equação que o determina será repetida em todas as instâncias do modelo que estiverem ligadas 

aquela conexão. Além disso, uma equação de comportamento poderá fazer referência a outras 

conexões e outras propriedades. Com isso, é possível que um modelo de cenário possua conduta 

própria. Mas não é possível que uma equação de modelo de cenário altere as equações pré-

definidas no modelo de domínio. 

Porém, por vezes possa ser necessário que uma equação de domínio seja alterada por um 

cenário específico, assim foi definido outro recurso para efetuar tal mudança. A palavra chave 

AFFECT, que pode ser utilizada para alterar o comportamento de uma classe em de um modelo 

de domínio. Isso pode ser feito a partir de uma conexão em um modelo de cenário, onde é 

inserida a palavra chave acompanhada do nome do comportamento ao qual deseja modificar com 

a nova equação [Barros01]. 

É ressaltado também que, por utilizarem fórmulas matemáticas, a sequência de equações 

nos modelos de cenário é importante. Pois, podem ser encontradas algumas que fazem referência 

à outras dos modelos de domínio. Com isso, pode haver diferentes comportamentos nas formas 

de conexões presentes em uma mesma instância do modelo de domínio. 

Sobre as conexões dos modelos de cenário podem incidir restrições, que definem quais 

são as que irão afetar as instâncias do modelo de domínio relacionadas a elas. Para isso é 

utilizada a palavra chave CONSTRAINT para indicar uma restrição. Para que possa ser feita a 

definição, é indicada qual instância afetada e qual cenário, com respectivas conexões, que irá lhe 

afetar [Barros01].  
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Por fim, o modelo de projetos é quem define a integração dos modelos de domínio com 

os modelos de cenário. Além de poder determinar as instâncias das classes de domínio, os 

modelos de projeto também definem quais cenários estarão ativos sobre essas instâncias. Um 

cenário pode ser ativo sobre um modelo de projeto utilizando a palavra chave ACTIVATE. Essa 

ativação deverá estar no escopo do modelo de projeto, o qual é definido utilizando a palavra 

chave DEFINE e tem seu escopo delimitado por um par de chaves. Cada conexão é definida 

utilizando a palavra chave CONNECT, e deve ser seguida do nome da conexão que será ativada.  

Com a definição das conexões sobre as instâncias do modelo de domínio, as suas 

equações são inseridas em cada instância que foi criada. Também são alteradas as equações que 

foram redefinidas. Na tradução dos modelos são feitos os ajustes necessários para que as 

equações referência as suas respectivas instâncias. 

Após a tradução dos modelos para os construtores da Dinâmica de Sistemas, Barros 

indica que pode haver diversas redundâncias de equações, pois elas podem estar repetidas entre 

as classes ou mesmo entre as conexões. Contudo, ele fala que não há prejuízo ao resultado do 

modelo em si, mas pode influenciar na máquina de simulação diminuindo o desempenho 

esperado.  

Assim são propostos alguns artifícios para que sejam removidas as redundâncias do 

resultado da compilação dos modelos. Que vão desde a remoção das equações duplicadas até 

mesmo a simplificação das demais equações que forem encontradas no modelo como um todo.  

Para a diminuição do código compilado a fim de melhorar o desempenho no momento da 

simulação são feitos os seguintes ajustes: modificações de expressões constantes, onde houver 

uma equação que ao final resulte em um valor constate, essa seria substituída pelo próprio valor, 

podendo, ao final haver remoção de algumas delas; substituição de equações por referências, 

algumas equações poderiam ser trocadas por referências a outras; remoção de tabelas duplicadas, 

caso sejam feitas referências a duas ou mais tabelas com mesmos valores, estas poderiam ser 

trocadas por uma só tabela e; reduções poderiam ser realizadas nos operadores das equações do 

modelo, como a remoção de diversas somas pelo resultado de todas elas [Barros01].  

Para que tivesse o maior aproveitamento da otimização do código compilado, foi 

utilizada a técnica de realização de otimização iterativa, onde seriam executadas várias até que 

não tivesse mais nenhuma forma de aperfeiçoar. Isso ocorre porque uma execução acaba gerando 

outras expressões que também podem ser otimizadas.  
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Foi parte do trabalho de Barros a definição de uma representação para o conhecimento 

gerencial que percebesse os efeitos das teorias dessa área em projetos de desenvolvimento de 

software. Foi feita uma descrição no formato de modelo formal, com representações para 

atividades, desenvolvedores e artefatos. As ações e procedimentos do processo de gerenciamento 

foram separados em modelos de cenários. O produto final foi então criado com a intenção de 

compor uma nova heurística para representar o gerenciamento de projetos, tentando não ter 

ambigüidades [Barros01]. 

Com isso, os modelos de cenários e de projeto favorecem uma análise através da 

simulação, exibindo quais os efeitos das abordagens tomadas durante a. Então, segundo Barros, é 

possível ser feita uma interpretação desses resultados e com isso agrupar os conhecimentos de 

cada usuário, facilitando a capacitação de outros [Barros01]. 

Essa foi a apresentação do trabalho de Barros, que definiu um formato baseado em 

cenários para a criação de modelos de simulação para o processo de gerenciamento de projetos. 

Além disso, ele introduziu o conceito de utilização de meta-modelo, usando uma linguagem 

própria para a definição dos modelos do contexto. Essa modelagem levou em consideração a 

criação de dois modelos diferentes, o de domínio que descreve o contexto geral do 

gerenciamento de um projeto em uma determinada organização, e o modelo de cenários que 

define situações específicas no processo em cada projeto distinto. 

Além dessa descrição, foi objeto de seu estudo a experimentação do gerenciamento de 

projetos baseado em cenários é alguns contextos. Foi enfatizada a funcionalidade e utilidade das 

técnicas de integração e simulação do modelo de projeto e de cenário. 

Após isso, Barros utilizou a teoria gerada sobre a modelagem de cenários focando em 

uma área de conhecimento específica da gestão de projetos. Foi feito então o seu uso no 

gerenciamento de risco, com o objetivo de realizar uma avaliação quantitativa do impacto dos 

riscos sobre o projeto como um todo.  

3.4 Modelo Integrado 

Como proposta de dissertação de mestrado, foi criado o Modelo Integrado para 

Construção de Jogos de Computador Aplicado à Capacitação em Gestão de Projetos, de Guedes 

[Guedes06]. Esse modelo teve como motivação o desenvolvimento da capacidade gerencial de 

indivíduos que pudessem aprender o processo de gestão de uma forma mais lúdica e próxima de 

uma ambiente real. 
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Outro apoio para a criação do modelo foi a capacidade de buscar a aprendizagem a partir 

do reconhecimento das novas situações geradas a partir de ações no ambiente de simulação e o 

acompanhamento dos seus efeitos resultantes. Estabelecendo assim que quanto maior a imersão 

na utilização do simulador, que neste caso se encontra em formato de jogo sério, maior a 

qualidade na tomada de decisões por parte do jogador. 

Como parte integrante de um projeto de pesquisa, o SmartSim[Smart07], foi possível 

aliar a utilização do modelo de simulação com outros aparatos tecnológicos. Foi inserido no 

modelo o uso de Atores sintéticos, onde houve a transformação de agentes inteligentes, baseados 

na técnica de máquina de inferência, em personagens do jogo com o objetivo de criar uma maior 

realidade e melhor experiência para quem se depara com ele. 

Esses atores sintéticos têm algumas propriedades a mais, como por exemplo, os atributos 

de emoção e personalidade, passando assim a imagem de “realidade” para quem utiliza o jogo. 

Pois é possível perceber momentos em que os personagens têm seus instantes de tristeza ou 

motivação para o trabalho que estão executando [Rousy04]. 

Porém, essa transformação de agentes inteligentes em atores sintéticos, inserindo outros 

fatores mais realísticos, contribui para que os agentes inteligentes não tenham um 

comportamento constante, bem determinado. Com isso, cada personagem terá independência 

com relação aos outros atores sintéticos e ao modelo sistêmico do projeto. Ocasionando assim 

uma aproximação maior da realidade. 

3.4.1 Objetivos 

O trabalho desenvolvido por Guedes teve por objetivo a criação de um mecanismo 

arquitetural que oferecesse condições aos jogos de negócio, criados para o treinamento de 

profissionais da área de gerenciamento de projetos, de explorar um ambiente mais próximo da 

realidade da gestão de projetos de software [Guedes06]. 

Este promove a junção do processo de software com o de gestão de projetos, 

habitualmente coexistentes em projetos de mercado. Dessa forma, estaria mais próximo do que 

poderia ser encontrado em ambientes de produção de software presentes no mercado.  

Objetivava também o aproveitamento das técnicas de modelagem da Dinâmica de 

Sistemas para a criação de jogos. Porém, havia a necessidade de criar um middleware para a 

integração do modelo de simulação em Dinâmica de Sistema com o mecanismo de atores 
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sintéticos, permitindo assim a troca informação entre essas duas arquiteturas distintas 

[Guedes06]. 

O trabalho de Guedes criou um modelo integrado para construção de jogos de negócio, 

onde houvesse a utilização da Dinâmica de Sistemas para a modelagem dos modelos sistêmicos 

da gestão de projetos com os mecanismos de máquina de inferência que simulavam os 

comportamentos dos atores sintéticos. Construíndo um ambiente coexistente de duas simulações. 

Para a criação do modelo integrado para criação de jogos, com ênfase na construção de 

modelos de simulação para os processos de software, Guedes abordou alguns processos de 

software utilizados no mercado. Além disso, procurou identificar a junção entre os processos de 

desenvolvimento de software com os de gestão de projetos de software. 

Guedes indica que há uma complexidade nos processos de software, pois são atrelados às 

decisões humanas. Com isso muitas empresas adaptam processos as suas necessidades, 

aproveitando as técnicas especificadas por entidades do mercado e criando suas próprias. 

Diversos são os tipos de processos, para as mais variadas organizações e situações de projetos 

existentes.  

Alguns, mais críticos, podem necessitar de processos mais elaborados, com esquemas 

melhores definidos. Outros, na sua maioria da área de negócios, podem ter diversos contextos 

como, por exemplo, a utilização de processos ágeis [Guedes06]. Algumas características são 

importantes para os processos de software: a especificação de funcionalidades, o projeto de 

implementação, a validação e a evolução do software.  

O trabalho desenvolvido por Guedes também abordou como os modelos de processo de 

software foram importantes para a especificação do modelo integrado para criação de jogos. Ele 

indica que os modelos de processo de software possuem incorporados a eles o conceito de ciclo 

de vida, que orienta o modelo com relação ao tempo, as atividades, objetivos e seqüência de 

execução. 

Um dos tipos de modelo de processo de desenvolvimento de software abordados por 

Guedes em seu trabalho foi o Processo Unificado. Ele apareceu como uma derivação da UML, 

que procurou agrupar as linguagens de modelagens de sistema utilizadas na época. Contudo, 

essas linguagens tinham intrínsecas a elas alguns métodos de processo que poderiam se 

executadas em um ciclo de vida de desenvolvimento. Com isso, o surgimento do processo 

unificado favoreceu a junção das metodologias já utilizadas até então. 
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O RUP [Rational00] foi o produto criado para contemplar toda a metodologia do 

Processo Unificado e ainda traz consigo vários roteiros de como instanciar e executar as 

atividades sugeridas utilizando a ferramenta. O processo unificado indica que as outras 

metodologias tradicionais mostram somente a visão de processo. O RUP por sua vez é mostrado 

em três visões diferentes: uma mais dinâmica que apresenta as fases do modelo, uma estática 

onde são apresentadas quais atividades pode ser executada no processo e por fim uma visão 

prática, onde são indicadas boas práticas que podem ser utilizadas no processo [Guedes06]. 

3.3.1 A instância do RUP criada para o jogo e integração com PMBOK 

O RUP contempla uma grande fatia das boas práticas de engenharia de software que são 

aplicadas na academia. A possibilidade de criação de uma instância do processo unificado com a 

intenção de simulação pode ser favorável. Com a intenção de criar um processo de software para 

o modelo de simulação, Guedes desenvolvem uma instância do RUP.  

Esse processo de instanciação de processos é, no geral, realizado baseado no framework, 

que por sua vez dispõe de um conjunto de atividades e seus relacionamentos, os responsáveis por 

cada atividade, o conjunto de resultados esperados, entre outras coisas. A partir daí, são criadas 

estruturas que representam subconjuntos desses fatores, seguindo os requisitos para 

customização. Guedes utilizou como base para a criação de sua instância os seguintes fatores: 

Um processo de software simplificado; estrutura de processo com elementos interessantes para a 

simulação e; um processo que tenha um cunho mais atual, para não fugir ao que é encontrado no 

mercado [Guedes06]. 

Guedes dividiu as fases do seu processo da mesma forma original do RUP, seguindo o 

padrão de quatro fases: Concepção, Elaboração, Construção e Transição. Para cada fase que 

criada, existe um conjunto de atividades diferentes, que foram baseadas no fluxo de atividades 

do processo unificado. 

Para a fase de concepção, Guedes se ateve em inserir atividades relacionadas aos 

requisitos, baseado nos projetos de pequeno e médio porte, onde o foco inicial é na aquisição de 

requisitos. Já para a fase de elaboração, foram inseridas as atividades de análise de projeto e 

implementação. Guedes ressalta que essas atividades de implementação, inseridas em um fase 

onde não há geração de código, tem por finalidade possibilitar o adiantamento de componentes 

que podem ser estruturados e integrados ao projeto.   

Na fase de construção foram definidas atividades relativas à geração de código em si, 

além de outras relativas ao fluxo de testes. Com isso, se tem a intenção de que os componentes 
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construídos sejam testados unitariamente e também sistematicamente de acordo com o plano de 

testes. A fase de construção criada por Guedes pode ser verificada na Figura 3.13. E por fim, na 

fase de transição são encontradas as atividades de teste, onde os testes criados possam ser 

executados, e também as atividades de implantação do produto junto ao usuário [Guedes06].  

 

Figura 3.13. Fase de construção do processo instanciado por Guedes [Guedes06]. 

É possível verificar na Figura 3.13 que em uma mesma fase há atividades com diferentes 

naturezas que estão associadas entre si. Para diferenciar esses subconjuntos de atividades, 

Guedes optou por criar colorações diferentes para cada subconjunto de atividades. 

Foi contemplada também no trabalho de Guedes a integração entre o modelo e os 

processos descritos pelo PMBOK [PMI08]. Objetivando acrescentar escopos de gerenciamento 

não contemplados pelo processo unificado em suas atividades de gestão. 

No RUP o fluxo de atividades de gerenciamento de projeto é categorizado como um 

fluxo de suporte ao processo principal de desenvolvimento de software, pois administram 

recursos utilizados pelos fluxos principais. Com isso, as atividades dessa disciplina são 

necessárias durante todo o ciclo de vida do projeto. O RUP relaciona todo o conjunto de 

atividades, sua seqüência e as práticas relacionadas ao seu uso. 

As atividades da disciplina de gestão de projetos do RUP, por darem suporte ao restante 

de processo, se concentram em questões mais direcionadas para o desenvolvimento iterativo, 

como, por exemplo, a gestão de riscos, planejamento e monitoramento do projeto. Outros 

aspectos como gestão de pessoas ou custos não são parte dessa disciplina. 

Segundo Guedes, dessa forma é bastante importante que sejam utilizadas, em um projeto 

de software, metodologias baseadas em processos unificados. Porém, que sejam inseridas nesse 
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processo atividades relacionadas a outros frameworks ou metodologias para a gestão de projetos, 

como é o caso do PMBOK Guide [PMI08]. É citado por ele também o cuidado em realizar tal 

mapeamento, pois não existe uma correspondência bem definida entras as fases do processo 

unificado com os grupos de processo do PMBOK.  

 O processo criado por Guedes para o modelo de simulação, onde os personagens do jogo 

têm um projeto a ser desenvolvido, é bastante simples, pois possui uma duração pequena e é 

utilizado por uma equipe com poucos integrantes. Com isso, algumas questões foram ressaltadas 

para compor esse ambiente de projeto: O projeto teria duração de 4 a 6 meses; levando em 

consideração nos processos os eventos de gestão de pessoas e; possuiria uma equipe com poucos 

integrantes.  

Para que as atividades relacionadas à gestão de pessoas estivessem focadas no projeto 

desenvolvido, foram levantados os aspectos referentes à fase de construção do processo. 

Algumas foram as atividades da fase de planejamento do projeto contempladas no jogo, porém 

essas atividades não foram simuladas ou atuadas por atores sintéticos, e sim são executadas pelo 

jogador a fim de dar subsídios de informação à simulação. Guedes estipulou que as atividades de 

planejamento que deveriam ser executadas pelo jogador seriam: Estimar Recursos, Estimar 

duração, Estimar custos e Planejar comunicações [Guedes06]. 

Segundo o que foi definido, executando todas essas atividades o jogador teria chegado ao 

final da fase de planejamento do jogo e já seria possível iniciar a fase de execução, onde os 

recursos humanos disponíveis estariam prontos para atuar. Na fase de execução as atividades se 

resumem à gestão de pessoas, comunicação e integração [Guedes06]. 

As atividades de monitoramento e controle também se encontram no jogo, contudo essas 

atividades não dão algum retorno de feedback para o usuário (jogador) ou para os integrantes da 

equipe, os atores sintéticos. Essas informações são apenas observações ressaltadas pelo jogo para 

influenciarem nas decisões do jogador. 

Para que o processo criado pudesse ser descrito e simulado, Guedes analisou alguns 

modelos gráficos para a representação do processo. Como por exemplo, os modelos de diagrmas  

utilizados no RUP ou mesmo o SPEM [OMG08], mecanismo da UML para especificação de 

processos criada pela OMG, contudo havia a necessidade de utilizar uma ferramenta que pudesse 

ser recuperada, validada, simulada e publicada. 
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Para isso, Guedes procurou utilizar a ontologia criada por Falbo [Falbo98], que descreve 

o processo de software. Nessa ontologia, são apresentadas as relações entre as atividades com as 

precedências e antecedências, a decomposição de atividades e de classificação (se é de 

gerenciamento, execução e controle da qualidade) [Guedes06]. Além disso, são representados, 

pela ontologia que é objeto central, os artefatos produtos das atividades e os recursos necessários 

para cada atividade. Guedes então usou alguns desses elementos para estruturar os conceitos 

pertinentes a um processo de software. 

Além da ontologia, foi utilizada a estrutura de representação em arquivo XML definida 

no IMPPROS [OlivVascon06]. O IMPPROS tem por finalidade a construção de um ambienta 

que proporciona a criação de processos de software com a seguinte base: a especificação de um 

meta-modelo de processo de software; o apoio à definição de um processo de software específico 

para uma organização; a criação de outras instâncias desse modelo; a simulação do processo a 

partir de uma determinada instância de um processo para um dado projeto; a execução do 

processo de software com base na simulação; a avaliação do processo de software e; apoiar a 

melhoria contínua do processo de software [Guedes06]. 

Para a utilização do arquivo XML definido no IMPPROS foi necessário criar extensões 

em sua estrutura para que pudesse representar um projeto a ser utilizado no jogo. Para isso, foi 

optado utilizar XML Schema para a construção da extensão. Ele foi empregado por ser um 

formato mais atual para criação de arquivos de verificação de estrutura do XML. Outra opção 

para criar a extensão seria utilizar o formato DTD, mas esse possui muitas limitações na 

descrição do conteúdo do XML e com isso não valida muito bem os XML criados. 

Na Figura 3.14 pode ser verificado um exemplo do Schema criado para o processo de 

software a ser simulado no jogo criado. Essa estrutura apresentada segue a ontologia criada por 

Falbo, sobre isso, Guedes acrescentou mais algumas informações. 
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Figura 3.14. Exemplo de extensão do processo de software [Guedes06]. 

Algumas novas tags relacionadas ao contexto foram criadas para a simulação do jogo. 

Elas foram utilizadas para acrescentar novos fatores aos já criados por Oliveira [OlivVascon06], 

como por exemplo, as variáveis: Artefato, Tech-Skill e Role, que foram adicionados à tag 

processo. 

Além das tags exemplificadas algumas outras também fizeram parte da extensão 

construída. Entre elas, algumas relativas aos recursos humanos, onde foi possível gerar dados 

para a interação com os atores sintéticas, agentes da equipe que irá interagir com o jogador. 

Guedes salienta que o XML do ImpPros pode ser utilizado para as várias fase do processo 

de software em um organização. Contudo, por mais que um processo esteja bem estruturado, no 

momento em que for executado na realidade, guiado por pessoas reais, então várias situações 

podem ocorrer, levando a simulação para cenários em que não estavam necessariamente 

previstos [Guedes06].  

O uso do meta-modelo acrescentando algumas informações mais relativas ao jogo, 

permitiu que fosse possível utilizar o jogo para a capacitação de profissionais. Contudo, para que 

a interação com o jogo fosse melhor seria necessário criar novos cenários e estender o modelo de 

domínio para que novos papéis pudessem ser atribuídos ao jogador que está na posição de 

primeira pessoa do jogo [Guedes06]. 

Para construir o modelo de simulação do jogo, Guedes se fundamentou no meta-modelo 

criado por Barros [Barros01], que primeiramente foi utilizado como base para a criação do jogo 

The Incredible Manager [Dantas04] e utilizado nos estudos de Veronese [Veronese03]. Esse 
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meta-modelo tem como grande vantagem a aproximação da área de domínio, gestão de projetos, 

da linguagem de definição de modelo [Guedes06]. 

Outra questão com relação ao modelo integrado é que nele não foram modeladas 

características de gestão de pessoas. Apesar de um dos enfoques do jogo ter sido a gestão de 

pessoas, as características que dizem respeito ao comportamento dos membros da equipe 

simulada não estão presentes na modelagem de Dinâmica de Sistemas. Por haver a modelagem 

de atores sintéticos utilizando máquina de inferência, cada componente da equipe foi modelo 

utilizando essa abordagem, com isso, esses membros da equipe poderiam trazer consigo 

características relativas à personalidade humana, motivações, e outras coisas que, segundo 

Guedes, trariam impacto para a modelagem de gestão de projetos como, por exemplo, a 

produtividade do indivíduo. 

Contudo, não foi objeto de estudo do trabalho Guedes [Guedes06] os atores sintéticos. 

Esses agentes inteligentes que possuem personalidade foram estudados em outro trabalho, o de 

Rousy [Rousy04], que abordou a forma como iriam se comportar os atores, tendo em vista que 

teriam características de personalidade e interesses. O trabalho de Guedes teve como foco a 

criação de uma arquitetura para a criação do jogo que permitisse o uso dos atores sintéticos 

integrados ao ambiente de simulação utilizando a dinâmica de sistemas.  

Para o modelo de simulação, Guedes propõe a criação de três estruturas principais: 

Project, Activity e HumanResource. Além dessas três estruturas também foram criados 

acumuladores para o custo e tempo do projeto. Alguns aspectos de valor agregado também foram 

inseridos no seu modelo e foram representados na forma de estoque. A estrutura que representa 

uma atividade tem uma relação com o projeto através de as ações. Com isso, foi definido que a 

acumulação nos estoque do projeto estariam sendo influenciados pelas atividades. 

Também foi definido no modelo de Guedes que a atividade seria o principal elemento do 

modelo, pois ela que refletiria o andamento, os erros e o custo. As atividades possuem como 

atributos uma complexidade, que foi representada no modelo pela propriedade “Size”.  

Com isso, enquanto há o adiantamento de uma atividade será feito o acúmulo de 

completude em um variável denominada “Completeness”. Como a cada passo de simulação se 

passarão uma hora de trabalho, de acordo com Guedes, o que o recurso conseguir produzir será 

acumulado no estoque da completude, medindo assim a capacidade produtiva desse recurso 

durante a simulação. 
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Outras três variáveis foram definidas para que cada atividade possa acumular o custo do 

projeto relativo a cada uma delas, são elas: ”RTPlanedValue”, ”RTEarnedValue”, 

”RTActualCost”. Essas variáveis foram utilizadas para o cálculo de valor agregado. O valor 

planejado é calculado utilizando a multiplicação das variáveis quantidade de horas trabalhadas e 

o custo por hora do recurso. Nesse caso, o valor agregado é a quantidade de horas que realmente 

foram favoráveis para a conclusão de uma determinada atividade de um projeto e pode ser 

representado como a quantidade de horas que o indivíduo conseguiu criar algo. 

Segundo o meta-modelo de Barros [Barros01] a criação de cada elemento segue uma 

meta-linguagem. E é possível verificar o exemplo de como foram criadas as estruturas para o 

modelo de simulação do jogo no trabalho de Guedes no trecho de código na Figura 3.15. 

 

CLASS HumanResource { 

PROPERTY WorkingHoursPerDay 8; # Jornada diária de trabalho 

PROPERTY OverWorkTime 0; # Horas Extras 

PROPERTY CostPerHour 10.00; # Custo por hora normal de trabalho 

PROPERTY CapProdIndex 0.8; # Capacidade Produtiva 

PROPERTY Skill 0.8; # Habilidade 

PROC getWorkingHoursPerDay WorkingHoursPerDay; 

PROC getOverWorkTime OverWorkTime; 

PROC getCapProdIndex CapProdIndex; 

PROC getCostPerHour CostPerHour; 

} 

Figura 3.15. Classe HumanResource [Guedes06]. 

No modelo criado para o jogo, a variável artefato tem como característica ter sua 

qualidade contabilizada, pois será levada em consideração a quantidade de erros que seriam 

criados ao longo da produção do artefato. Porém, foi levantado que a quantidade de erros gerada 

poderia criar um retrabalho e com isso consumir mais tempo, ficando assim essa variável para 

mera observação. Dessa forma a quantidade de erros foi concebida como estoques na estrutura 

da atividade [Guedes06]. 

Para que fosse representado o membro da equipe que iria desempenhar o papel de 

executor de uma atividade foi criada a estrutura HumanResource. Que teve por finalidade o 

mapeamento das propriedades que estariam modeladas nos atores sintéticos e que foram 

necessárias para a simulação do modelo de gestão de projetos da Dinâmica de Sistemas. Essas 

propriedades tiveram como característica a influência no andamento da atividade, e foram as 

seguintes: Skill e Índice de Capacidade produtiva. 
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Para se chegar ao valor desse índice de capacidade produtiva foram utilizadas outras 

variáveis do gerenciamento de projetos em seu cálculo. Guedes deixa claro que essas variáveis 

fizeram parte do jogo, mas também não foi objeto do estudo do seu trabalho, pois faziam parte 

da modelagem dos atores sintéticos.  

Com base no modelo de simulação baseado em cenários, que será abordado na seção 

seguinte, Guedes utilizou a estrutura de cenários para criar uma situação particular com relação à 

produtividade. Ele definiu que: apesar dos elementos relativos à produtividade de cada membro 

da equipe sofrerem uma perda, existiria um elemento global que definiria uma perda de 

produtividade constante e padrão, onde, mesmo que houvesse um empenho de total 

aproveitamento por parte de um membro, sempre iriam haver perdas por outras questões 

adversas. Então foi inserido um valor de forma empírica para surtir tal efeito no modelo de 

simulação. 

O modelo de projeto no trabalho descrito foi criado de forma dinâmica a partir do código 

fonte do jogo no HECTOR [EquipReuso09], e se baseou nas informações contidas nos arquivos 

XML do processo e dos níveis [Guedes06]. O HECTOR foi criado por Barros [Barros01] para 

ser utilizado como um ambiente para simulação da Dinâmica de Sistemas a partir do código 

construído utilizando seu meta-modelo. Ele possui uma interface gráfica para interação com o 

usuário no qual é feito o carregamento do modelo a ser simulado e o resultado é exibido no 

formato de gráficos. A intenção de Guedes foi que esses mesmos resultados fossem visualizados 

no jogo de acordo com a sua execução com base nas decisões do gerente de projeto [Guedes06]. 

Como já mencionado anteriormente, houve a junção dos trabalhos desenvolvidos por 

Guedes [Guedes06] e por Rousy [Rousy04] para que resultassem no projeto SmartSim [Smart07] 

e em um jogo de simulação para a capacitação de gestores de projeto. Com a intenção de 

conseguir um melhor entendimento com relação às interações entre os atores sintéticos e o 

ambiente de simulação de projetos, foi definido pelo projeto que a sub-área da gestão de projeto 

focada seria a gestão de pessoas. Com isso, poderia ser verificada a experiência dos personagens 

em suas atribuições e também questões relativas ao comportamento no trabalho em equipe.  

Para que a equipe pudesse ser simulada em um ambiente de projeto de desenvolvimento 

de software, Guedes definiu que seria utilizada a modelagem de uma parte do gerenciamento de 

projetos para guiar a simulação, que ele indica ser o modelo de domínio, e também seria 

utilizada a modelagem representativa do processo de software, com as atividades simuladas e 

desempenhadas pelos atores sintéticos no jogo, determinando o modelo de projeto. 
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Com isso, foi construído o jogo Virtual Team [Smart07], protótipo de jogo concebido 

para ajudar no treinamento de gerentes de projeto em sua atuação no mercado de trabalho. Seu 

intuito é realizar a simulação de um cenário onde conste um ambiente de desenvolvimento de 

projetos de software. Nele os atores sintéticos foram inseridos para desempenhar os papeis de 

recursos humanos, disponíveis para alguns dos papéis necessários para o processo de software, e 

comandados pelo jogador que participa do jogo na função de gerente de projetos. Utilizando-se 

os atores sintéticos buscou-se aumentar o nível de realidade, trazendo uma melhor experiência 

para o jogador e se aproximando dos cenários comuns dos processos organizacionais e de 

desenvolvimento de software. 

Para que o jogo pudesse executar um projeto de desenvolvimento de software, o trabalho 

de Guedes contemplou o projeto denominado de SES – SmartSim Economic Shopping. Nele 

existem alguns casos de uso criados de forma a estarem próximos do que é encontrado em um 

ambiente de projeto. Ao total foram criados seis casos de uso com finalidades diversas, desde o 

registro simples de um usuário do sistema, ao cadastro de compras do usuário e a pesquisa de 

menor preço no sistema. 

Também foi definido no trabalho a metrificação do projeto a ser simulado, para isso foi 

utilizado Pontos de Caso de Uso [Karner93]. A Técnica de PCU é bastante utilizada para a 

metrificação de projetos que utilizam o processo de software semelhante ao RUP e que 

trabalham com orientação a objetos e UML. Com isso Guedes calculou o montante de PCU para 

o projeto a ser simulado, que resultou em 98,00 não ajustados. 

Para o cálculo, além de ter sido levada em consideração a quantidade de casos de uso e de 

atores, cada um com suas complexidades, os fatores técnicos e ambientais também foram 

utilizados. Onde, os fatores técnicos, relacionados às funcionalidades, resultaram no valor 1,23. 

Já para os fatores ambientais, que avaliam variáveis de cunho organizacional, como o 

conhecimento com relação ao processo de software, experiência da equipe e outras coisas, foi 

calculado o montante de 1,40. 

Outra questão a ser abordada é a interface do jogo, que foi construída em um formato que 

permitisse uma maior imersão do jogador com relação aos componentes gráficos utilizados. 

Pesquisas sobre qual formato seria melhor foram realizadas e as melhores opções foram 

incorporadas ao jogo para que as informações a respeito dos atores sintéticos e do processo de 

gestão de projetos estivessem facilmente visíveis ao jogador.  
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São diversas as telas que são apresentadas ao usuário, uma delas é a de seleção de 

recursos humanos que irão compor a equipe de trabalho, outr é a tela principal do jogo onde os 

personagens estão trabalhando e onde é possível verificar a situação de cada um, seja de 

produtividade ou emocional. Além dessas telas, existem às relativas ao processo de software, que 

possibilitam a navegação dentro da WBS do projeto ou mesmo a verificação das curvas do 

gráfico de valor agregado. Na Figura 3.16 é possível visualizar essas características do 

acompanhamento do projeto no jogo. 

 

Figura 3.16. Tela exemplo do jogo Virtual Team [Guedes06] 

Outra forma de acompanhar o projeto é na interface onde são exibidos os dados do 

desenvolvimento com foco em um personagem da equipe. Sendo possível avaliar todas as 

atividades alocadas para o componente da equipe selecionado e verificar também as informações 

de outras atividades que serão executadas. 

3.5 Considerações Finais 

 Este capítulo apresentou dois trabalhos que têm relação com o proposto nessa dissertação. 

Cada um deles possuindo o objetivo de criar uma ambiente de simulação para a gestão de 

projetos. Contudo, ambos utilizaram abordagens diferentes. 

 O trabalho de Barros [Barros01] teve a intenção de definir uma linguagem de meta-

modelo para a crição de modelos da Dinâmica de Sistemas que contemplasse o conceito de 



CAPÍTULO 3 – TRABALHOS RELACIONADOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

65 

cenários. Essa linguagem possui sintaxe própria e é descrita no formato de texto. Além disso, 

Barros construiu, utilizando sua linguagem, um modelo de simulação de projetos ficado na área 

de conhecimento de gestão de riscos. Com isso, ele pretendia avaliar os inpactos gerados por 

possíveis mudanças ocorridas nessa atividade. 

Guedes [Guedes06] teve como objetivo, ao desenvolver o modelo integrado, criar um 

mecanismo de integração entre Dinâmica de Sistemas e Atores Sintéticos para a construção de 

jogos de capacitação de gestores de projeto. Para tanto, foi necessário criar um modelo de 

simulação de projetos que serviu como base para a integração. Isso se deu utilizando a 

linguagem de meta-modelo definida por Barros [Barros01]. 

Contudo, o foco do seu trabalho era criar uma integração, com isso o modelo de 

simulação somente agregou variáveis para três elementos da gestão: o projeto, o recurso humano 

e o artefato produzido. Também estava presente em seu trabalho a definição de um processo 

simples de software aplicado a simulação. Os dois trabalhos tiveram em comum a utilização da 

linguagem de meta-modelo para definição dos ambientes de simulação.  
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CAPÍTULO 4 

Desenvolvimento do Modelo de Simulação 

 

O objetivo desse capítulo é mostrar como foi o desenvolvimento do modelo de 

simulação de projetos criado, apresentando seus diagramas e seu funcionamento. 
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4.1 Introdução 

Será objetivo desse capítulo a descrição da construção do modelo de simulação de gestão 

de projetos proposto. Será abordada a visão sistêmica dos processos envolvidos na condução do 

trabalho e as principais características destes processos. Também terá como base o modelo 

integrado criado por Guedes [Guedes06] em seus trabalhos, visando assim uma ampliação desse 

modelo. 

Inicialmente será mostrado o processo de transformação do modelo integrado para 

criação de jogos para capacitação de gerentes de projetos, criado por Guedes [Guedes06], em um 

modelo utilizando os construtores padrões da Dinâmica de Sistemas. O modelo criado por 

Guedes foi originalmente concebido utilizando a linguagem de meta-modelo definida por Barros 

[Barros00], definindo um modelo de domínio com três classes e mais um modelo de cenário, 

também foram feitas as relações entre eles. 

Com isso, as relações existentes no modelo de Guedes serviram de base para construção 

do modelo de simulação de gestão de projetos. A análise consistiu em verificar seus modelos de 

causa e efeito e de estoque e fluxo, verificando a transformação do meta-modelo para os 

construtores padrões da Dinâmica de Sistema. 

Em seguida foram construídos os modelos de causa e efeito que compõem os subsistemas 

existentes no modelo do processo de gerenciamento de projetos. Os subsistemas foram definidos 

com base no trabalho de Rodrigues [Rodrigues94]. 

Após isso foi feita uma verificação dos atributos do modelo para apoiar a construção do 

modelo de simulação de gestão de projeto construído a partir desse trabalho. Visando também a 

inclusão de novos atributos que irão enriquecer mais o modelo e aproximá-lo mais de um 

contexto real.  

Essas etapas de construção do modelo de simulação de gestão de projetos podem ser 

visualizadas no macrofluxo indicado na Figura 2.1. 

Algumas características do modelo de Guedes como, por exemplo, as variáveis relativas à 

análise de valor agregado, também foram mantidas para a possível integração com o jogo de 

simulação criado a partir do seu trabalho e o de Rousy [Rousy04], que é o jogo Virtual Team 

[Smart07].  
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Transformação do modelo de meta-dados em um diagrama da Dinâmica de Sistemas
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Figura 4.17. Etapas do desenvolvimento do modelo. 

4.2 Visão do Projeto e suas Características 

São várias as formas de representação do gerenciamento de projetos que existem. Uma 

delas baseada no pensamento sistêmico pode ser encontrada nos trabalhos de Abdel-Hamid 

[AbdelHamid89] e Rodrigues [Rodrigues94]. Rodrigues em seu trabalho definiu um diagrama 

que representa uma visão geral do gerenciamento de projetos de uma forma sistêmica, que pode 

ser verificado na Figura 4.18. 

Os processos de gerenciamento de recursos humanos possuem diversas variáveis, que 

representam o treinamento dos integrantes da equipe, o nível de conhecimento adquirido por 

cada um dos integrantes, o tempo necessário para que cada novo integrante possa compreender o 

treinamento recebido e também a quantidade de informação que é perdida na comunicação por 
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conta da quantidade de membros de uma equipe [AbdelHamid89]. Assim, é definido nesse 

processo o nível de mão-de-obra que estará disponível para realizar o trabalho do projeto. 

Já o subsistema responsável pela execução das tarefas do trabalho, tem seu objetivo 

concentrado nas questões relacionadas à geração de erros durante a execução do projeto. 

Também é nesse processo onde se define o progresso do projeto como um todo, ou seja, a 

comparação entre o progresso percebido pela equipe e o progresso real do projeto. 

 

 

Figura 4.18. Visão geral do gerenciamento de projetos, adaptado de [Rodrigues94]. 

 

O processo de controle do projeto é composto pelas atividades de monitoramento do 

estado do projeto. Como por exemplo, o que foi realmente desenvolvido e o que se esperava, os 

ajustes no tamanho atual do projeto, gerando um valor de referência a partir da análise sobre as 

atividades já finalizadas.  Esse valor é utilizado para ao re-planejamento do projeto e para a 

alocação de mão-de-obra necessária para essa finalização. 

Os processos de planejamento têm por finalidade contemplar a decisão sobre atrasar o 

projeto ou definir novas contratações que irão incidir sobre a quantidade de trabalho a ser 

realizado. É possível criar variáveis que definem o ajuste de cronograma ou mesmo a 

necessidade de novas contratações [Rodrigues94]. 
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O objetivo de um modelo de Dinâmica de Sistemas para o contexto de gerenciamento de 

projetos é analisar quais impactos podem existir a partir das mudanças relacionadas à execução 

de uma determinada tarefa. A mudança na execução do projeto pode estar relacionada à inclusão 

ou retirada de uma variável, ou um parâmetro, um laço de realimentação, ou mesmo ajustes nas 

variáveis para alterar o comportamento do modelo. Fica a cargo do gerente de projetos realizar 

os ajustes necessários de acordo com a comparação dos resultados criados pelo modelo. 

Assim, uma das principais características de um modelo da Dinâmica de Sistemas para o 

gerenciamento de projetos é representar dois processos: os que estão ligados a execução do 

projeto em si e os gerenciais, que tomam as medidas cabíveis para as modificações do 

planejamento do projeto visando retomar sempre o objetivo inicial instituído [Rodrigues94].     

O relativo à execução do projeto é fundamentado na estrutura necessária para efetuar as 

atividades do projeto e também nas questões de restrições que possam existir, sejam elas de 

recursos ou mesmo organizacionais. Os processos gerenciais estão ligados as atividades de 

controle do projeto e planejamento. 

Outra característica importante dos modelos de Dinâmica de Sistemas para o 

gerenciamento de projetos é a diferença entre o progresso do projeto percebido e o que realmente 

andou de fato. Pois com a execução das atividades do projeto, alguns erros estarão incorporados 

de forma que somente poderão ser verificados mais adiante, com isso, ao serem percebidos 

causarão retrabalhos, prejudicando o andamento das atividades posteriores e adiando um pouco 

mais o tempo real de andamento do projeto. 

Os fatores humanos também são características importantes pra o estado do projeto. Eles 

puderam ser abordados no projeto SmartSim [Smart07] com a utilização de atores sintéticos na 

simulação. São ligados a motivação da equipe, personalidade de cada integrante, habilidades 

relacionadas à execução de cada atividade, aos efeitos da pressão exercida pela gerencia, entre 

outros.  

Outra questão importante é a incorporação de fatores não controláveis, tais como, por 

exemplo, a falta de mão-de-obra especializada disponível, a diminuição da produtividade dos 

integrantes da equipe atual do projeto para cumprimento dos prazos e outros fatores externos que 

podem afetar o andamento do projeto.   

O nível de detalhamento de um modelo também é uma questão a ser leveda em 

consideração na construção de um modelo de Dinâmica de Sistemas para o gerenciamento de 
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projetos. Segundo Rodrigues [Rodrigues94], esse nível de detalhamento deve estar de acordo 

com o seu propósito, o que é relevante para o comportamento final do modelo do projeto 

Contudo, a tarefa de se determinar o nível de detalhes existente em um modelo não é 

muito fácil. Pois pode incorrer no seguinte: um alto nível de detalhes pode prejudicar a 

construção do modelo por demandar um maior custo de tempo na coleta das informações a cerca 

do mesmo, também na criação da dimensão de fatores influentes, entre outros fatores. Contudo, 

não se pode reduzir muito o número de detalhes para não interferir nos cenários analisados. 

4.3 Modelo Integrado com Construtores Padrões da DS 

O modelo integrado para a construção de jogos para capacitação de gerentes de projetos 

definido por Guedes [Guedes06] foi conduzido de forma a utilizar o meta-modelo criado por 

Barros [Barros01] na definição dos seus elementos. Com isso, foi construído um modelo de 

domínio utilizando essa linguagem e também foram criados os de cenários. Com os dois modelos 

criados, Guedes criou uma instância a ser utilizada no jogo Virtual Team [Smart07]. 

Foi utilizada essa abordagem para aproveitar o trabalho de Barros na construção de 

modelos de dinâmica de sistemas para gerenciamento de projetos. Então Guedes criou o seu 

baseado em três elementos: o Projeto, a Atividade e o Recurso Humano. Dentro da modelagem 

de cada um desses três elementos, foram incorporados atributos equivalentes aos três. 

Porém a visualização nesse formato difere do habitual em modelagens de Dinâmica de 

Sistemas, onde são utilizados construtores padrões da Dinâmica de Sistemas e existe uma forma 

visual para verificar as relações existentes entre os elementos, bem como o relacionamento dos 

atributos de um dado elemento com os atributos dos outros elementos distintos a ele. 

Foi parte desse trabalho a transformação do modelo integrado criado por Guedes em um 

modelo utilizando construtores padrões da Dinâmica de Sistemas. Para este trabalho foi utilizada 

a ferramenta Vensim [Vensim07], tentando traduzir os elementos contidos no modelo utilizando 

o meta-modelo para os construtores disponíveis nessa ferramenta. 

Uma das intenções dessa transformação foi a utilização de outro formato existente para a 

apresentação do modelo integrado. Pois com isso seriam mais facilmente verificadas as relações 

existentes entre os elementos que compõem esse modelo.  

Outro objetivo dessa transformação foi a intenção de utilizar como base o modelo 

integrado para a construção do proposto neste trabalho. A idéia se deu pelo fato da possibilidade 
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do modelo criado poder ser utilizado novamente como insumo para a construção de um novo 

jogo de simulação semelhante ao Virtual Team [Smart07]. Com isso, seria possível que o novo 

jogo pudesse contemplar novos elementos para a simulação do processo de gerenciamento de 

projetos. 

O processo de transformação se deu com a leitura e análise do modelo construído 

utilizando o meta-modelo e posterior transposição para tipo de modelo possível de ser criado 

utilizando a ferramenta Vensim. O ponto chave nessa transformação estaria no relacionamento 

entre os atributos de um determinado elemento com os atributos dos outros elementos que 

compõem o modelo. 

O primeiro elemento verificado foi o Project que possui alguns atributos, como taxas a 

estoques que armazenam informações a respeito do projeto. Informações como, por exemplo: o 

valor planejado, o tempo atual e o custo atual. Para o modelo de domínio de Guedes, essas 

informações foram inicializadas com valor zero. 

Na Figura 4.19 é possível encontrar a classe que foi definida para o elemento Project no 

trabalho de Guedes. Esses elementos foram transformados em stocks utilizando construtores 

padrões da Dinâmica de Sistemas para compor o modelo visual.  

 

CLASS Project { 

STOCK ActualTime 0; 

PROC getActualTime ActualTime; 

RATE (ActualTime) RTActualTime DT; 

STOCK PlannedValue 0; 

STOCK EarnedValue 0; 

STOCK ActualCost 0; 

}; 

Figura 4.19. Classe Project [Guedes06] 

Os elementos que foram gerados no novo diagrama para o modelo de Guedes pode ser 

visualizado na Figura 4.20. São quatro estoques e mais uma taxa que influencia os valores do 

tempo atual. Essa taxa é responsável por incrementar o tempo de acordo com cada step de 

simulação que decorre no modelo. 
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Figura 4.20. Atributos do Elemento Project do modelo integrado. 

O elemento que representa o recurso humano recebe atributos relativos ao trabalho do 

integrante de uma equipe, tais como: horas de trabalho por dia, tempo extra de trabalho, o custo 

de uma hora de trabalho, a capacidade produtiva do indivíduo e suas habilidades. O trecho de 

código abaixo mostra o elemento descrito utilizando a linguagem de meta-modelo. 

 CLASS HumanResource { 
PROPERTY WorkingHoursPerDay 8; # Jornada diária de trabalho 

PROPERTY OverWorkTime 0;  # Horas Extras 

PROPERTY CostPerHour 10.00; # Custo por hora normal de trabalho 

PROPERTY CapProdIndex 0.8; # Capacidade Produtiva 

PROPERTY Skill 0.8; # Habilidade 

PROC getWorkingHoursPerDay WorkingHoursPerDay; 

PROC getOverWorkTime OverWorkTime; 

PROC getCapProdIndex CapProdIndex; 

PROC getCostPerHour CostPerHour; 

}; 

Figura 4.21. Classe HumanResource [Guedes06]. 

No modelo transposto desse elemento, cada tributo foi inserido com uma propriedade 

simples, ou seja, não são estoques ou taxas. Dois dos elementos não tiveram relacionamento 

algum, isso é possível ser verificado no modelo completo que se encontra na Figura 4.23. 

O elemento Activity do modelo definido por Guedes é o que contém a maior quantidade 

de atributos. Ele se integra quase que totalmente aos outros dois elementos, servindo e recebendo 

informações.  É nessa estrutura que estão refletidos o andamento, os erros e o custo. Também é 

possível visualizar na Figura 4.23 o modelo final gerado. O código abaixo mostra o elemento do 

modelo integrado que representa uma atividade, nela é possível visualizar os atributos que 

representam suas propriedades. 

CLASS Activity { 

PROPERTY Size 100; 

PROPERTY PlannedStartTime 0; 

PROC PlannedRunningTime ActProjRel.getActualTime - PlannedStartTime; 

RATE (ActProjRel.PlannedValue) RTPlannedValue 

IF(AND(PlannedRunningTime >= 0, PlannedRunningTime <= Size), 

#then 

DT * PerformedBy.getCostPerHour, 

#else 

0); 

STOCK Errors 0; 

# [mid: 1; min: 2/3(0.667); max: 4/3(1.334)] 

PROC EnergyFactor 0.667 * (2 - PerformedBy.getEnergy); 

 

ActualTime

RTActualTime

Planned
Value EarnedValue ActualCost
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PROC SkillFactor 0.667 * (2 - PerformedBy.getSkill); 

# [mid: 0.1; min: 0.045; max: 0.0178] 

PROC ErrGenFactor 0.1 * (EnergyFactor*SkillFactor); 

RATE (Errors) RTErrors 

IF(IsReady, 

#then 

ErrGenFactor, 

#else 

0); 

STOCK Completeness 0; 

PROC IsComplete Completeness >= Size; 

RATE (Completeness) RTCompleteness 

IF(IsReady, 

#then 

PerformedBy.getCapProdIndex, 

#else 

0); 

RATE (ActProjRel.EarnedValue) RTEarnedValue 

IF(IsReady, 

#then 

PerformedBy.getCapProdIndex * 

PerformedBy.getCostPerHour, 

#else 

0); 

#PROC getEarnedValue Completeness * PerformedBy.getCostPerHour; 

RATE (ActProjRel.ActualCost) RTActualCost 

IF(IsReady, 

#then 

PerformedBy.getCostPerHour, 

#else 

0); 

# Determine if the activity is concluded 

PROC IsConcluded Completeness >= 100; 

# Determine if precedent activities are concluded 

PROC IsAllDepsConcluded GroupMax (Predecessors, IsConcluded) >= 0; 

# Determine if the activity is ready to run 

PROC IsReady AND (IsAllDepsConcluded, NOT(IsConcluded)); 

}; 

Figura 4.22. Classe Activity [Guedes06]. 

No trabalho de transformação, além da identificação dos elementos e seus atributos para a 

construção do modelo no Vensim, teve também a necessidade de identificar e analisar os 

relacionamentos entre esses elementos.  

Após a criação do modelo final foi possível ter um forma visual para verificar o 

funcionamento do modelo, como suas variáveis se relacionam e qual o fluxo da informação. Por 

exemplo, algumas variáveis faziam uso de estruturas condicionais e o efeito final dessa estrutura 

se resumia a indicar valores como 0 (zero) ou 1 (um) na passagem de informação de um 

elemento para o outro.  

A Figura 4.23 exibe o modelo integrado criado por Guedes  construído na ferramenta 

Vensim. Nela é possível verificar os acumuladores relativos ao elemento Project, e que estão 

relacionados a todos os atributos do elemento Activity. Com relação a dois atributos do elemento 

HumanResource, que são WorkHoursPerDay e OverWorkTime, estes não tiveram relação 
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alguma com outros atributos ou elementos, tendo participado  somente da integração com os 

atores sintéticos que faziam parte do jogo. 

 

Figura 4.23. Modelo integrado em uma forma visual usando o Vensim. 

 

Vale ressaltar que os atributos que estavam relacionados a uma estrutura condicional 

também tiveram sua tranferência para o novo modelo. No atributo IsReady, por exemplo, a 

equação referente a ela ficou da seguinte forma: retorna verdadeiro para o caso das variáveis 

IsAllDepsConcluded e IsConcluded retornarem verdadeiro, caso contrário, o resultado será falso. 

Esse padrão transcorreu para as outras variáveis cuja equação era uma condicional. 
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4.4 Laços Causais 

Esta seção apresenta os diagramas de laços causais do modelo proposto neste trabalho. 

Conforme verificado na Figura 4.18 há uma divisão na dinâmica de gerenciamento de projetos 

em quatro grandes subsistemas: planejamento do projeto, controle do projeto, execução do 

trabalho e gerenciamento de recursos humanos. 

Foi utilizada como base a modelagem do diagrama do modelo integrado para construção 

de jogos, desenvolvido por Guedes [Guedes06]. Os laços causais servem de base para a criação 

dos diagramas de estoque e fluxo, que serão apresentados no decorrer do texto. 

O primeiro modelo a ser apresentado é o de Gerenciamento de Recursos Humanos, o qual 

possui algumas variáveis relativas a esse contexto. Além delas, podem ser encontrados também 

os relacionamentos entre esses elementos e os outros que são importantes para o processo de 

gerenciamento. A Figura 4.24 mostra como se encontra o modelo para esse subsistema. 

 

Figura 4.24. Subsistema de gerenciamento de Recursos Humanos. 

 

Para o subsistema de gerenciamento de recursos humanos foram levadas em consideração 

as seguintes variáveis: 

• Progress: determina o progresso do projeto como um todo; 

• Productivity: é a produtividade da equipe dentro do projeto, é levada em 

consideração uma produtividade padrão; 
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• Team Motivation: é o efeito da motivação da equipe sobre o trabalho, com relação 

aos artefatos produzidos, a inserção de novos integrantes, a saída de alguma 

integrante, a capacitação da equipe, entre outros fatores; 

• Errors: os erros que podem ser produzidos pela equipe no decorrer do 

desenvolvimento do projeto; 

• Delay: o atraso ocorrido no projeto no decorrer do andamento do mesmo, 

propiciado por fatores comuns existentes em diversos projetos; 

• Planned Time: é o tempo inicialmente planejado para o projeto, ele pode sofrer 

alterações por questões de atraso; 

• Over Work Time: o tempo de hora extra que pode ser criado com o atraso no 

projeto ou por questões de mudanças no plano inicial de tempo para conclusão. 

Esse modelo indica como o efeito da equipe no projeto pode impulsionar a produtividade. 

Essa produtividade por sua vez reflete diretamente no andamento do projeto, pois à medida que o 

projeto é produzido algumas questões comuns podem ocorrer e causar atrasos. Que acaba 

ocasionando um aumento de horas extra, e esse por sua vez a cada passo que aumenta diminui o 

atraso.  

O atraso no projeto também afeta o tempo planejado para ele, indicando a necessidade de 

mudança no cronograma para ajustá-lo. Esse fator influencia também o tempo de hora extra que 

é necessário para a diminuição do atraso e conclusão do projeto.  

Outra influência que o elemento equipe tem é sobre a variável geração de erros. A 

motivação dos integrantes na equipe é um fator importante para o desenvolvimento do projeto. 

Pois, o grupo pode estar desmotivado, seja por pressão para conclusão do projeto, ou por fatores 

internos e/ou externos ao projeto que podem desagradar os integrantes e afetar o 

desenvolvimento. Com isso, a taxa de erros sobre os artefatos produzidos no projeto pode 

aumentar, diminuindo assim a qualidade do produto final. 

O outro subsistema modelado foi o de planejamento do projeto. Seus elementos estão 

relacionados com algumas atividades dessa área de conhecimento do gerenciamento de projetos. 

Os elementos que foram analisados a partir do modelo integrado e outros criados para este 

modelo estão presentes na Figura 4.25. 
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Figura 4.25. Modelo causal do subsistema de planejamento. 

Os elementos do modelo do subsistema de planejamento estão destacados a seguir: 

• Project Size: variável que define o tamanho do projeto em termos de caso de uso a 

serem desenvolvidos; 

• Planned Cost: o custo inicial planejado para o projeto, cujo valor será utilizado 

posteriormente por outras variáveis; 

• Actual Cost: elemento que identifica o custo atual do projeto, influenciado por 

outros fatores; 

• Earned Value: variável que representa o valor agregado no projeto; 

• Planned Time: tempo inicialmente planejado para a finalização do projeto;  

• Tasks: essa variável representa as atividades que compõem o projeto e que serão 

executadas pela equipe durante o desenvolvimento do projeto; 

• Task Distribution: indica a distribuição de atividades entre os integrantes do 

projeto. 

Nesse subsistema estão presentes as variáveis que representam o planejamento do 

projeto, como por exemplo, o tempo inicial planejado e o custo inicial. Eles interferem no 

andamento do projeto e no cálculo de valor agregado. São valores constantes que indicam o 

quanto está previsto custar o desenvolvimento de todo o projeto e quanto tempo será utilizado 

para finalizar. 
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A variável Project Size representa o tamanho do projeto em si, ou seja, o montante do 

escopo a ser desenvolvido pela equipe. Essa variável é influenciada pela variável Task, que por 

sua vez é a definição de uma atividade do projeto, ou seja, uma unidade de desenvolvimento para 

se alcançar o objetivo final. Há também uma definição do comportamento de distribuição das 

tarefas, esse efeito é indico pela variável Task distribution. 

Esse efeito influencia diretamente a variável que representa o andamento do projeto. Essa 

variável, denominada Progress, determina o quanto já foi desenvolvido no projeto, definindo 

assim o caminho para o final do desenvolvimento. 

Outras duas variáveis fazem parte do planejamento, que são: o custo atual e o valor 

agregado. Porém, elas estão nesse subsistema por receberem influência de outras variáveis, 

possibilitando a execução dos cálculos necessários para geração dessa informação. 

Partindo para o próximo modelo de subsistema, tem-se o de controle. As variáveis que 

estão presentes nesse subsistema são as relativas a essa atividade no projeto. O objetivo é 

analisar como a execução das tarefas influencia no andamento do projeto. Esse subsistema pode 

ser observado na Figura 4.26. 

 

Figura 4.26. Subsistema de controle. 

As variáveis que compõem esse subsistema e suas descrições estão relacionadas logo 

abaixo: 

• Productivity in the Task Execution: representa a produtividade na execução da 

tarefa por um integrante da equipe; 
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• Standard Productivity: é produtividade padrão de um indivíduo do grupo de 

trabalho do projeto; 

• Team Motivation: representa a motivação da equipe e como ela influencia o 

desenvolvimento do projeto; 

• Task Execution: variável que tem o objetivo de indicar o andamento da execução 

da atividade; 

• Over Work Time: como o tempo de hora extra pode afetar o controle do 

andamento do projeto; 

• Delay: variável que indica um atraso no desenvolvimento do projeto; 

• Progress: essa variável indica o quanto o projeto teve de progresso; 

• Use Cases Completed: variável que representa a quantidade de casos de uso que 

estão completos em um determinado instante do desenvolvimento do projeto. 

Algumas variáveis desse subsistema estão ligadas diretamente ao controle do projeto. É o 

caso da execução das tarefas, que indica o quanto já foi desenvolvido em termos de unidade de 

trabalho do projeto. Se cada tarefa for concluída com êxito, o cronograma será seguido conforme 

o planejado até o final do desenvolvimento. 

A quantidade de artefatos produzidos está relacionada à execução das tarefas. De acordo 

com o escopo do projeto, uma determinada atividade deverá gerar um artefato, o controle da 

quantidade de artefatos produzidos indicará se o projeto estará de fato completo no que diz 

respeito ao produto que dever ser construído. 

Para que as atividades sejam executadas é necessária a influência de algum recurso 

humano, para exercer essa influência foi acrescentada a variável que representa a motivação da 

equipe no desenvolvimento de uma atividade. Essa variável irá influenciar a execução de 

atividades através de uma produtividade, que também dependerá de um fator estático que é a 

produtividade padrão. 

Uma variável que normalmente é ponto de observação no controle de um projeto é a que 

se refere ao atraso do desenvolvimento. Caso ocorra uma baixa produção de artefatos isso 

implicará em uma demanda maior de tempo. Havendo o controle do projeto, esse atraso será 

monitorado e auxiliará no re-planejamento, indicando a necessidade de inserção de horas extras 

para a conclusão das atividades. 
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Por fim, existe também o subsistema de execução do projeto.  Esse possui variáveis 

relativas a execução do projeto e que podem ser observadas para avaliar o andamento do mesmo. 

Esse conjunto de variáveis pode ser observado na Figura 4.27. 

 

Figura 4.27. Modelo do subsistema de execução de projeto. 

 

Esse subsistema é composto pelas seguintes variáveis: 

• Progress: que é a variável indicadora do andamento da execução do; 

• Productivity: variável responsável por influenciar a o andamento do projeto, 

determinando o quanto esse projeto irá se desenvolver; 

• Hurry: representa a pressão exercida nos integrantes da equipe do projeto por 

algum fator ocorrido no projeto, como por exemplo, o atraso; 

• Delay: o atraso no projeto em si, caso venha a ocorrer no projeto terá influência 

negativa no progresso do projeto; 

• Team Motivation: o efeito da motivação da equipe responsável por desenvolver o 

projeto, influenciando na progressão do desenvolvimento; 

• Errors: a quantidade de erros que podem surgir durante o desenvolvimento do 

projeto. 

É nesse subsistema onde as variáveis de execução do projeto estão presentes. Cada uma 

relativa a um fator que implica no desenvolvimento do projeto e na busca do resultado final. A 
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principal variável está relacionada ao andamento do projeto, apesar de outros subsistemas 

fazerem referência a esta variável, é nesse momento onde o seu valor terá influência positiva 

para o alcance do artefato maior que é produto do escopo. 

Outra variável que influencia esse subsistema é a pressão exercida para a finalização. A 

cada atraso no andamento do projeto há um aumento da pressão para que a conclusão seja 

realizada no prazo planejado inicialmente. Assim, essa variável é influenciada por cada passo de 

desenvolvimento do projeto, onde recebe o quanto já foi desenvolvido, e influencia a equipe de 

desenvolvimento para que seja mais produtiva e consiga contornar o atraso, seja contratando 

mais integrantes ou mesmo fazendo horas extras. 

A produtividade influencia negativamente a quantidade de erros do projeto, pois a media 

que há trabalho desenvolvido os erros tendem a diminuir. Contudo, a variável pressão influencia 

para que mais erros sejam criados no projeto. Uma maior quantidade de erros acaba gerando 

mais atraso. 

4.5 Digramas de Estoques e Fluxos 

Com a definição dos modelos de causa e efeito, que foram baseados nos estudos 

anteriormente apresentados é possível então criar o modelo de estoque e fluxo para 

gerenciamento de projetos. Esse modelo é fundamentado nas variáveis criadas por Guedes 

[Guedes06] em seu trabalho. Um dos objetivos foi acrescentar novar variávei que irão trazer uma 

maior aproximação do modelo a realidade. Como por exemplo, a inclusão da produtividade, das 

variáveis que representam a pressão exercida sobre a equipe, também do efeito da distribuição 

das tarefas e do efeito da motivação da equipe para o desenvolvimento do trabalho. 

O proposto então é possibilitar que jogos do tipo do Virtual Team [Smart07], ou mesmo 

aplicações construídas para utilizar o modelo proposto, possam fazer isso de forma mais simples.  

O modelo foi concebido de forma unificada, ou seja, existe um único modelo para 

representar os seguintes quatro subsistemas: execução do projeto, planejamento, controle e 

gerenciamento de recursos humanos.  Será descrito cada elemento e a indicação da forma de 

cálculo que os influencia. 

A Figura 4.28 apresenta o modelo de estoque e fluxo construído para a simulação do 

processo de gestão de projetos. Todas as variáveis e equações estão presentes nesse modelo. 

Nele não foram utilizadas variáveis com testes lógicos, como por exemplo, se uma condição 
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então execute uma ação. Porém alguns efeitos foram inseridos para se aproximar mais da 

realidade, como descrito adiante. 

 

Figura 4.28. Modelo de Dinâmica de Sistemas para o processo de gestão de projetos. 

Para iniciar a descrição das variáveis que estão presentes nesse modelo foi escolhida a 

variável Project Size. Ela é responsável por identificar o projeto a ser desenvolvido, com o 

quanto de trabalho deverá ser feito. Essa identificação se dá com o recebimento de influência das 

variáveis Planned time e Planned cost. Onde é gerado um fator que identifica o tamanho do 

projeto pela relação do custo total do projeto e o tempo que foi planejado para a finalização do 

mesmo. 

As variáveis de planejamento do tempo e de planejamento do custo representam dois dos 

elementos da fase de planejamento do projeto. Onde, duas das questões mais importantes do 
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projeto, o tempo e o custo, estão presentes nesse modelo. Essas variáveis são constantes e serão 

utilizadas no cálculo de outras variáveis do modelo. 

Outro fator que está presente no planejamento do projeto é o escopo, ou seja, quais 

atividades serão desenvolvidas e quais artefatos produzidos durante o projeto. Com relação às 

atividades, existem duas variáveis no modelo que as representam, são a Tasks Size e Tasks. Elas 

são responsáveis por dividir o projeto em unidades de trabalho menores que serão simuladas para 

o desenvolvimento de artefatos. O tamanho da tarefa é uma constante para dimensionar o que 

representa uma unidade de trabalho. As tarefas em si, para efeito de cálculos, são representadas 

como a divisão do tamanho total do projeto pelo tamanho de uma unidade de trabalho a ser 

desenvolvida. 

A variável que recebe o resultado da equação do elemento que representa as tarefas do 

projeto é a Tasks distribution effect. Ela tem por objetivo inserir no modelo um efeito comum 

encontrado em projetos reais, o de distribuição de tarefas. A idéia é representar que no início de 

um projeto as atividades sejam distribuídas aos poucos. Em meados do desenvolvimento, onde as 

atividades estão mais estruturadas, os integrantes da equipe mais alinhados com o 

desenvolvimento, a curva de distribuição de tarefas se acentua. Com a chegada da parte final do 

trabalho a ser desenvolvido, a idéia nessa modelagem é que a quantidade de atividades a serem 

distribuídas seja novamente menor, pois muitas já devam ter sido finalizadas. Esse efeito foi 

modelado utilizando a ferramenta de Graph Lookup da ferramenta Vensim [Vensim07] e pode 

ser visualizado na Figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29. Graph Lookup para modelar o efeito de Distribuição de Tarefas. 
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A variável seguinte a ser descrita é a Productivity in the task execution, essa variável 

representa a produtividade na execução da tarefa. Com isso é possível determinar o quanto de 

tarefa será executado durante o desenvolvimento do projeto em si. Essa variável está relacionada 

com uma produtividade padrão, definida pela variável Standard productivity, além de ser afetada 

pelo efeito de distribuição de tarefas, pela motiação do time e pelo índice de erros. Há uma 

multiplicação da produtividade padrão com o efeito de distribuição de tarefas que determina uma 

oscilação entre o padrão de desenvolvimento e o montante de tarefas a ser executada, além disse 

há uma multiplicação pela relação: motivação da equipe e os erros gerados, que determina o 

fator instabilidade. A fórmula da relação entre essas variáveis e que define a produtividade na 

execução de uma tarefa se encontra a seguir: 

Productivity in the task execution = (Standard productivity*Tasks distribution effect)*Team 

Motivation/Errors 

A produtividade padrão é uma relação entre a quantidade de artefatos prontos e a média 

de força de trabalho de um integrante da equipe. As variáveis que estão presentes nessa relação 

são: Use Cases completed e Workforce avarage. A Workforce avarage é a força média de 

trabalho, uma constante estipulada em 10 artefatos por dia.  

Já a variável que representa os casos de uso concluídos é diagramada como um 

acumulador que indica a quantidade de artefatos concluídos e denominada Use Cases completed. 

Essa quantidade de artefatos concluídos é definida a partir de uma taxa, a Task execution. A taxa 

indica a execução das tarefas e está relacionada com a produtividade na execução de tarefas e 

com o efeito do tempo de hora extra, caso exista. O cálculo da taxa de execução de tarefa é 

definido pela soma da produtividade padrão com o efeito do tempo de hora extra existente 

naquele instante, essa fórmula é definida no modelo da seguinte forma: 

Task execution = Productivity in the task execution+Overtime Work Effect 

Dentre as variáveis que compõem esse diagrama vale destacar a variável Progress. É nela 

que há a possibilidade de verificação do andamento do projeto como um todo. Essa variável 

recebe o resultado do acúmulo da variável Use Cases completed. Pois o progresso do projeto está 

diretamente relacionado à quantidade de casos de uso produzidos. 

A Earned value é uma variável de controle que representa o valor agregado até o 

momento da execução do projeto. Essa variável está representada no modelo por ser um fator 

importante para a questão de análise de andamento do projeto. Ela também está presente no 
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modelo integrado desenvolvido por Guedes [Guedes06] e foi utilizada na simulação do jogo 

Virtual Team [Smart07]. Ela indica o quanto que foi realmente produzido até o momento no 

desenvolvimento do projeto e é representada no modelo por um acumulador. É calculada com 

base na variável Earned value rate, que representa a taxa do valor agregado.  Sua equação é a 

seguinte: 

Earned value = Earned value rate 

A taxa de valor agregado é calculada a partir da produtividade na execução da tarefa e os 

valores planejados para o custo e tempo. Esse cálculo é feito da seguinte forma: A produtividade 

para execução da tarefa é multiplicada pela relação existente entre o valor planejado para o 

projeto e o tempo planejado. A fórmula que define essa variável está a seguir: 

Earned value rate = Productivity in the task execution*(Planned cost/Planned time) 

 Outra variável importante para o acompanhamento do projeto é a Actual cost. Essa 

variável também está presente na simulação do jogo Virtual Team e também foi colocada nesse 

modelo pelo fato dele representar uma ampliação do modelo construído por Guedes. Ela 

representa o valor que foi realmente gasto até o momento com o desenvolvimento do projeto. 

Para o incremento do valor desse acumulador foi criada a taxa Actual cost rate, que é quem 

determina como o valor será gerado. Essa taxa é definida de forma semelhante do cálculo 

presente na taxa de valor agregado, onde influenciam a produtividade na execução da tarefa e o 

que foi planejado para o custo e tempo. 

Existe ainda a variável Delay que define o atraso no projeto no modelo de simulação. 

Essa variável é uma relação entre o andamento do projeto e o índice de erros gerados. Assim é 

definido que o atraso está relacionado a retrabalho necessário para ajustar os erros encontrados, o 

que é normalmente ocorre em diversos projetos do mercado. 

O atraso no projeto influencia também outra variável presente no modelo, a variável que 

indica a pressão exercida para a conclusão do projeto, denominada no modelo de Hurry. A 

pressão é um acumulador preenchido taxa denominada Hurry tax. Essa taxa é influenciada pelo 

delay que ocorre no projeto e por um fator constante que é o fator de expiração de prazo, 

representado no modelo pela variável Term expired, cujo valor está fixado em 0.6, podendo ser 

ajustado de acordo com a necessidade. A taxa da pressão exercida para conclusão no projeto é 

calculado realizando a multiplicação do fator de expiração de prazo com o atraso equivalente da 

execução real das tarefas. 
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A pressão é a variável que fará a geração do valor da variável Overtime work, que 

representa o tempo de hora extra necessário para conclusão das atividades. Esse tempo de é 

calculado com a multiplicação da pressão pelo tempo de execução. Ou seja, quanto mais o tempo 

passa e a cada vez que a pressão aumenta, maior será o tempo de hora extra necessário para a 

finalização das atividades. 

O tempo de hora extra irá então influenciar a variável Overtime work effect. Essa variável 

tem por finalidade gerar o efeito de hora extra sobre a execução das tarefas. Tendo a intenção de 

que as horas extras sejam diminuídas até o final do projeto. Para gerar esse efeito foi utilizada 

mais uma vez a função Graph Lookup da ferramenta Vensim [Vensim07]. A Figura 4.30 mostra 

como é o comportamento dessa variável. Essa variável também recebe influencia da variável 

Normal work time, que é uma constante que define o tempo padrão de trabalho, que nesse 

modelo foi fixado em oito. A fórmula que define o efeito hora extra no projeto é então a 

seguinte: 

Overtime work effect = Overtime Work +Normal Time Work  

 

Figura 4.30. Modelagem do efeito hora extra no projeto. 

 

Existe outro acumulador no modelo que indica a taxa de produção homem/dia. Essa taxa 

de produção está representada pela variável Normal Men/Day. Ela representa o quanto de 

produção um indivíduo pode exercer em um dia de trabalho. Essa relação é feita pela 

multiplicação da força média de trabalho (Workforce avarage) e o tempo padrão de trabalho 

(Normal Time Work). Nessa mesma linha, também foi definido o acumulador relativo ao tempo 

de hora extra de cada indivíduo por dia, o Overtime Work Men/day. Esse acumulador funciona 
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de forma semelhante ao descrito anteriormente, o que difere é que há a multiplicação da força 

média de trabalho pelo tempo de hora extra. 

Esse dois acumuladores são responsáveis por gerar o conteúdo de outra variável do 

modelo, a que representa o efeito da equipe. A variável Team Motivation é gerada a partir dos 

fatores de trabalho normal de cada indivíduo por dia e o trabalho de hora extra diário. A relação 

foi definida como a soma dos resultados dos acumuladores de trabalho normal diário e trabalho 

de hora extra diário e o resultado dessa soma foi divido pelo trabalho normal diário. A equação 

que determina o efeito da equipe no projeto é a seguinte: 

Team Motivation = (“Normal Men/day” + “Overtime Work Men/day”) / “Normal Men/day” 

Por fim, também foram criadas variáveis relativas à geração de erros por parte dos 

integrantes da equipe na execução das atividades. A primeira variável, que tem relação com os 

erros, é a Error Generation Factor, que representa o fator de geração de erro da equipe. Essa 

variável é o resultado da multiplicação do efeito da equipe no projeto por um fator constante 

fixado em 0,8. 

Com a definição do fator de erros do projeto, foi criado também uma taxa, a Errors tax, 

que será importante para a geração do índice de erros. Essa taxa é responsável por criar o índice 

de erros produzidos e armazenar no acumulador denominado no modelo de Errors. A taxa de 

geração de erros é definida a partir de outra variáveis, são elas: a produtividade na execução da 

tarefa, o andamento do projeto, o fator de geração de erros e o efeito tempo de hora extra. A 

equação que define a relação entre essas variáveis está representada a seguir: 

Errors rate = Error Generation Factor*((Overtime Work Effect*Productivity in the task 

execution)/Progress) 

Com relação ao acumulador Errors, ele simplesmente recebe o que é gerado pela taxa de 

geração de erros e armazena para influenciar a produtividade na execução das tarefas. Também 

será possível ver a quantidade de erros que foi gerada no final do processo de desenvolvimento. 

Com relação à integração do modelo com o desenvolvimento de projetos de software, é 

possível que seja feita da mesma forma que é no modelo integrado. De fato, o benefício para isso 

é a possibilidade de utilização do modelo em uma plataforma igual ou semelhando à criada no 

jogo Virtual Team [Smart07], aproveitando assim o conhecimento já criado a respeito dessa 

integração. 
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Então, é possível utilizar a definição do XML Schema criado por Guedes em seu trabalho 

[Guedes06] como processo de software a ser inserido no modelo de simulação e utilização no 

jogo Virtual Team ou em seus sucessores.  

A integração poderá ser feita com a utilização de uma ferramenta que transforma o 

modelo da Dinâmica de Sistemas em um módulo binário utilizável em programas desenvolvidos 

para executar a simulação. Com isso será possível integrar em qualquer tipo de sistema de 

mercado. Existe uma ferramenta que atua na transformação dos diagramas do Vensim em código 

fonte, é a Vensim DLL, a qual é parte dos pacotes pagos deste software. Assim é possível utilizar 

o modelo em programas desenvolvidos nas linguagens de programação mais comuns do 

mercado, como: Visual Basic, C, C++, Delphi, Excel e também em Java. 

4.6 Validação 

Foi apresentado nesse capítulo um modelo de simulação, utilizando construtores padrões 

da dinâmica de sistemas, para o processo de gerenciamento de projetos de software. 

Primeiramente foram criados os modelos de causa e efeito que deram suporte a construção do 

modelo final. O resultado final foi concebido na forma de um diagrama de estoque e fluxo. 

Esse trabalho foi construído com base nas teorias existentes a respeito do processo de 

gestão de projetos e nas técnicas de dinâmica de sistemas. O processo de gestão de projetos foi 

apoiado nas concepções existentes no PMBOK Guide [PMI08]. E as técnicas da DS 

possibilitaram a construção dos modelos apresentados. Contudo, se faz necessário realizar a 

verificação do comportamento do modelo baseado no que era esperado. 

4.6.1 Dados Iniciais 

Para que a simulação pudesse ser realizada algumas informações iniciais foram 

necessárias. A primeira informação foi a do Custo Planejado para o projeto que nesse caso foi 

estabelecido em torno 18.000,00 unidades monetárias. Outra informação também utilizada foi o 

Tempo Planejado que foi informado em 18 meses. 

Outras variáveis foram iniciadas com valores constantes, dentre elas a Força Média de 

Trabalho. Essa variável recebeu o valor de 10 unidades de desenvolvimento. E o Tempo de 

trabalho Normal de um indivíduo da equipe também foi estabelecido no modelo, nesse caso um 

tempo de 8 horas diárias. 
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4.6.2 Execução do Modelo 

Seguindo a estrutura do modelo é possível destacar alguns estoques da simulação.  Eles 

são responsáveis por acumular valores resultantes e que indicam o comportamente final. Por 

exemplo, a progresso do projeto, o custo atual, os erros e outros. 

Um gráfico representa o comportamento de cada variável de estoque durante a simulação, 

contendo a informação sobre a variável com relação ao tempo decorrido. Com isso, é possível 

verificar, de acordo com a curva do gráfico, como a variável cresceu ou decresceu, seja 

linearmente ou exponencialmente. 

A Figura 4.31 mostra o comportamento da variável Progress, onde é possível verificar o 

quanto o projeto se desenvolvel. O Valor final indica que 20 casos de uso foram desenvolvidos 

até o final do projeto, isso indica que houve um retrabalho gerado a partir do montate de erros 

encontrados nos artefatos finais. 

 

 

Figura 4.31. Progresso do projeto 

 Esse estoque é reflexo direto da variável Use Cases Complited onde é acumulado o valor 

da quantidade de casos de uso desenvolvidos no projeto.  Essa variável recebe a influência 

indireta do montate de erros que é gerado, da motivação da equipe e da produtividade no projeto. 

Variáveis essas que não são lineares, o que define o comportamento exponencial apresentado no 

comportamento do progresso do projeto. 
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Figura 4.32. Evolução da variável que representa as Horas Extras. 

Na Figura 4.32 é possível verificar como a variável relativa às horas extras por indivíduo 

se comporta durante a simulação. Conforme o projeto vai se densenvolvendo, a produtividade 

aumenta e a pressão e taxas de erros também crescem. Então, as horas extras necessárias para 

concluir o desenvolvimento no tempo planejado também tende a aumentar. Esse crescimento 

pode ser visualizado na curva exponensial do gráfico. 

 

Figura 4.33. Índice de erros gerados no desenvolvimento do projeto. 
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O índice de erro encontrado durante o desenvolvimento pode ser verificado na Figura 

4.33. Esse índice é relativo ao fator de geração de erro, que está relacionado à motivação da 

equipe, além de levar em consideração o tempo de horas extras gerados, multiplicados pela 

produtividade e dividido pelo progresso. Esse índice volta a influenciar a produtividade de forma 

positiva. É possível verificar, por exemplo, que no modelo integrado [Guedes06], visualizado na 

Figura 4.23, o estoque de Erros não re-influencia a simulação. 

É possível destacar também outros valores relativos ao resultado do projeto, como o custo 

atual e o valor agregado. O custo atual, visualizado na Figura 4.34, determina o gasto real 

duranto o desenvolvimento do projeto. Nesse caso foi gasto um pouco mais do que o montante 

planejado totalizando 18.269,10 unidades monetárias. A exponencial formada pela curva do 

gasto atual indica que os gastos iniciaram de forma modesta e acentuaram com a aproximação do 

final do projeto. Esse comportamento fica mais próximo da realidade uma vez que os gastos 

normalmente não crescem de forma linear como sugerido em [Guedes06]. 

 

Figura 4.34. Custo atual do projeto. 

Outra variável que faz parte do resultado do projeto é o valor agregado. Esse valor indica 

o quanto foi realmente produzido durante o desenvolvimento do projeto. Essa variável pode 

indicar que um projeto pode está atrasado ou está custando mais do que deveria. A Figura 4.35 

mostra que, para a simulação realizada, o valor agregado resultou algo em torno de 8.000,00 

unidades monetárias. Porém, isso pode não indicar que houve economia no projeto, e sim que, do 

total gasto, pouco foi com produtos reais, levando um gasto maior com retrabalho sobre erros.  
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Figura 4.35. Valor agregado no projeto. 

   



 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas e 

indicações para trabalhos futuros. 
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5.1 Contribuições  

Foi esperado com esse trabalho, criar um novo modelo de simulação do processo de 

gestão de projetos que contemplasse mais variáveis, permitindo aproximar ainda mais de uma 

realidade do processo de gestão.  

As principais contribuições estão relacionadas à transformação do modelo de simulação 

originalmente criado por Guedes para o jogo Virtual Team. Possibilitando uma melhor análise 

visual de suas variáveis e seus relacionamentos. Além de manter a base inicial para a utilização 

em um jogo de treinamento, como o Virtual Team. 

Também foram acrescentados os modelos de causa e efeito para as seguintes áreas de 

conhecimento de gerenciamento de projetos: gestão de recursos humanos, planejamento, 

controle e execução. Esses modelos levam em consideração as variáveis contidas no modelo de 

simulação proposto por esse trabalho. Com isso houve a possibilidade de realizar a avaliação 

dessas áreas de forma sistêmica, o que favorece na posterior construção do modelo de estoque e 

fluxo. 

E por fim, foi construído o diagrama de estoque e fluxo que representa o modelo de 

simulação proposto por esse trabalho e que foi uma ampliação do modelo criado por Guedes. 

Essa ampliação se deu com o acréscimo de variáveis e relacionamentos para, entre outras, as 

seguintes questões: a produtividade no projeto, o efeito de distribuição de tarefas, a pressão 

exercida sobre a equipe que levou a geração de horas extras de trabalho, o efeito da motivação da 

equipe no desenvolvimento do projeto. 

Podem-se destacar como principais contribuições deste trabalho: 

• transformação do modelo integrado para uma versão utilizando construtores 

padrões da Dinâmica de Sistemas na ferramenta Vensim. Favorecendo uma 

análise visual do modelo e aproveitamento no projeto SmartSim; 

• estudo de novos elementos que pudessem ser inseridos para aprimoramentos; 

• construção de modelos de causa e efeito seguindo uma visão adaptada de 

Rodrigues [Rodrigues94], onde há uma separação em subsistemas. Possibilitando 

uma análise sistêmica de áreas chave da gestão de projetos; e 

• criação do modelo de simulação em si, utilizando um único diagrama de estoque e 

fluxo inserindo as novas variáveis e novos relacionamentos. 
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5.2 Trabalhos Futuros  

Esta dissertação apresentou a forma como foi construído um modelo de simulação para o 

processo de gestão de projetos de software. Embora os objetivos tenham sido alcançados, ainda 

existem temas de pesquisas ligados a esta dissertação que podem ser explorados:  

• A variável relativa à Equipe de Trabalho está modelada em forma de um efeito do 

time sobre o projeto. Contudo, é sabido que o universo de variáveis que podem 

existir para os recursos humanso é maior. Isso abre oportunidade para estudos 

sobre essas variáveis, objetivando o aumento da fidelidade da simulação. Como 

por exemplo, a inserção de uma diferença entre os profissionais mais experientes 

e os novatos, o efeito dos treinamentos, das demissões e admissões, etc; 

• Outro trabalho possível de ser elaborado é a calibração dos fatores existentes no 

modelo e que podem afetar os resultados da simulação, como, por exemplo, as 

variáveis iniciais: projeto, tarefas, custo planejado, tempo planejado, etc. Uma 

possível calibração pode ser feita realizando um benchmark com vários valores 

diferentes ou até mesmo com outros modelos existentes na literatura; 

• Um trabalho paralelo à calibração dos valores é a execução de novas simulações 

com a finalidade de validação do modelo. Realizando assim possíveis novos 

incrementos que possam aproximar ainda mais o modelo da realidade; 

• É possível incrementar ainda mais o modelo, inserindo fatores que não foram 

contemplados, como por exemplo, outras questões sobre planejamento, ou mesmo 

sobre gestão de recursos humanos, como foi mencionado acima; 

• De acordo com o relatado no texto, há a possibilidade de construção de um 

módulo binário que possibilita a execução da simulação sem a necessidade do 

Vensim. A ferramenta que favorece isso é Vensim DLL. É possível explorar esse 

módulo, por exemplo, em um trabalho de graduação, para a integração dele a uma 

ferramenta de gestão de projetos existente no mercado, como: Microsoft Project, 

dtProject, entre outras. 

5.3 Considerações Finais  

O gerenciamento de projeto é uma disciplina muito importante para diversas áreas de 

atuação. Em especial para a área de engenharia de software, onde diversos riscos sempre são 

factíveis de acontecer, principalmente no que diz respeito ao tempo, escopo, custo e recursos 

humanos. 
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As iniciativas de criação de ferramentas que auxiliem no estudo da atividade de 

gerenciamento de projeto são muito importantes [Guedes06][Barros01][Araujo07]. Os 

simuladores são exemplos dessas ferramentas e podem ser utilizadas de diversas formas, como: 

na capacitação de gerentes de projeto ou na simulação de projeto para antecipar resultados e 

auxiliar no planejamento do projeto, minimizando ao máximo os riscos que atrapalhem o sucesso 

do projeto.  

Com a criação do jogo Virtual Team, que simula o gerenciamento de projetos de software 

com ênfase em gerência de recursos humanos utilizando atores sintéticos, foi aberto um conjunto 

de oportunidades para uma melhoria do projeto, principalmente no que diz respeito à captura de 

informações do mundo real para serem simulados no jogo, pois dão uma maior originalidade e 

especificidade em cada partida jogada. Além disso, a possibilidade de se ter resultados sobre a 

simulação que ajudam no planejamento do projeto tornou ainda mais interessante os estudos 

nesta área. 

O principal objetivo deste trabalho foi alcançado, através da construção de um modelo de 

simulação baseado na modelagem criada anteriormente para o jogo Virtual Team. O trabalho foi 

composto pela transformação do modelo atual do jogo, construído a partir de uma linguagem de 

meta-modelo, para outra utilizando construtores padrões da Dinâmica de Sistema. A ferramenta 

utilizada para essa transformação foi o Vensim. A partir disso, foram analisadas possibilidades 

de inserção de novos fatores ao modelo e alteração de algumas estruturas de relacionamento 

entre as variáveis existentes. 

Então, foram criados novos modelos de causa e efeito, já utilizando os construtores 

padrões da Dinâmica de Sistemas na ferramenta Vensim. Esses modelos foram definidos 

seguindo uma separação nos seguintes subsistemas: gerenciamento de recursos humanos, 

planejamento do projeto, controle e execução. Essa divisão serviu para uma melhor 

categorização das variáveis e posteriores análises. 

Em seguida foi construído o modelo utilizando um diagrama de estoque e fluxo. Modelo 

esse que pode ser utilizado para a simulação do processo. As variáveis iniciais podem ser 

calibradas de acordo com a necessidade do gerente. Essa calibração pode ser feita diretamente no 

modelo, utilizando o Vensim, ou pode ser feito em outra configuração onde o modelo pode estar 

integrado ao outro sistema como, por exemplo, um jogo. Essa integração pode ser feita 

utilizando ferramentas do Vensim. 
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Com relação aos outros trabalhos apresentados existem alguns fatores que podem ser 

comparados. Primeiramente, a proposta desse trabalho foi trazer um novo formato para o modelo 

criado por Guedes [Guedes06] e que foi utilizado para a simulação presente no jogo Virtual 

Team [Smart07]. O trabalho de Guedes utilizou uma linguagem de meta-modelo para expressar 

o modelo do projeto. A proposta levantada neste trabalho foi utilizar diagramas com construtores 

padrões da Dinâmica de Sistemas, trazendo assim um formato passível de análise visual, onde, 

por exemplo, é possível verificar rapidamente os relacionamentos entre as variáveis. A utilização 

do modelo criado por Guedes se deu pela possibilidade de aproveitamento das variáveis 

presentes na simulação do projeto Smartsim [Smart07], garantindo uma possível evolução desse 

projeto. 

Outro fator que foi inserido neste trabalho foi a criação dos modelos de causa e efeito dos 

subsistemas referentes a quatro áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos. Isso 

possibilitou realizar uma análise causal entre as variáveis do gerenciamento de projeto. Com a 

utilização da linguagem de meta-modelo para a criação dos modelos presentes em Guedes e 

Barros, a característica de utilização dos modelos causais não está presente. 

Há uma diferença com relação à forma com que os trabalhos abordam a questão de 

cenários. Nos trabalhos de Guedes e Barros, foi construída uma classe utilizando a linguagem de 

meta-modelo proposta por Barros [Barros01]. No trabalho aqui proposto é possível também 

trabalhar com cenários efetuando a alteração de algumas variáveis de entreda presentes no 

modelo, tais como: Planned cost, Planned time, Task Size, e outras. 

Por fim, ainda com relação ao trabalho de Guedes, foi feito o acréscimo de mais variáveis 

e relacionamentos, além de modificações nos relacionamentos e variáveis já existentes. Essa 

atividade resultou em uma maior aproximação do modelo com a reladide, pois inseriu, por 

exemplo, fatores relacionados à pressão exercida sobre a equipe, o efeito da motivação da equipe 

no desenvolvimento, entre outros. A Tabela 5.1 mostra um comparativo entre os trabalhos no 

que diz respeito à forma de construção do modelo, a utilização de modelos causais e a 

abordagem de cenários 
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 Modelo Integrado Modelo Baseado em 

Cenários 

Modelo de simulação 

proposto 

Forma de construção 

do modelo 

Linguagem de meta-

modelos 

Linguagem de meta-

modelos 

Diagramas padrões da 

DS 

Uso de modelos de 

causa e efeito 

Não Não Sim 

Abordagem de 

cenários 

Classe representativa na 

linguagem 

Classe representativa na 

linguagem 

Variáveis com valores 

ajustáveis 

Tabela 5.1. Comparativo entre o modelos apresentados nesse trabalho. 
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