
Resumo 

Esta dissertação descreve o projecto e a implementação de um ambiente de aprendizagem baseado 

na Internet, ferramenta de e-learning, que utiliza como contexto um jogo de empresas.  

Um jogo de empresas simula uma situação que permite a um grupo de pessoas assumir a gestão de 

um empreendimento empresarial no qual o processo de tomada de decisão é a principal actividade. 

Este tipo de jogos, ao permitir desenvolver um amplo conjunto de actividades, possuí um enorme 

potencial didáctico e pedagógico. Pode também ser utilizado como ferramenta de apoio à decisão.  

Nos dias de hoje, a Internet e as tecnologias associadas, tomaram um lugar de grande relevo na 

sociedade. Pode-se afirmar que revolucionou o mundo como o conhecia-mos. O simples facto de 

através de um terminal informático se ter acesso a comunicar com qualquer ponto do globo de uma 

forma fácil e flexível, abriu um grande potencial para a sua utilização. Pode-se comparar a revolução 

gerada pela Internet com a Revolução Industrial nos finais do século XVIII, ao permitir criar uma nova 

mentalidade e um número quase ilimitado de novas possibilidades.  

Deste modo, o transportar de um jogo de empresas para a Internet introduz vantagens à ferramenta 

de aprendizagem, tirando partido do ambiente distribuído e do carácter global da Internet. O carácter 

global, por exemplo, permite que os jogadores possam ser confrontados com outro tipo de 

mentalidade e estratégias, tornando-a assim numa experiência mais útil e rica.  

De facto, aprendizagem recorrendo à Internet tem fomentado grande interesse, dada as suas 

vantagens não só económicas, mas igualmente quanto à maior acessibilidade e flexibilidade 

oferecidas.  

Para a realização deste trabalho seguiu-se uma metodologia organizada em três partes: a Análise de 

Requisitos, a Análise Funcional, e por último a Síntese e Implementação.  

Na Análise de Requisitos identificaram-se as necessidades expressas pelo cliente. Na Análise 

Funcional apontaram-se caminhos a serem seguidos o que implicou, dado o carácter pluridisciplinar, 

o estudo de várias áreas como: o e-learning, os jogos de empresas, a Internet, os sistemas 

distribuídos e o XML. Nesta fase da metodologia foi efectuada uma especificação de alto nível, onde 

existiu uma maior preocupação em definir e especificar todas as particularidades com maior 

importância para o cliente. Daqui resulta uma arquitectura funcional para o sistema, que satisfaz 

todos os requisitos identificados na fase anterior. Na fase de Síntese e Implementação, são 

apresentadas as soluções encontradas para a implementação do sistema.  

São contribuições desta dissertação a:  

- Síntese de uma metodologia, baseada na Engenharia de Sistemas e no UML, para a especificação 

e desenvolvimento do sistema.  

- Síntese de uma arquitectura que permite transportar o paradigma dos jogos de empresas para a 

Internet.  



- Implementação do método para o projecto de um sistema de aprendizagem baseado na Internet 

Abstract 

This dissertation describes the design and implementation of a learning environment based on the 

Internet, an e-learning tool, that uses a business game as context.  

A business game simulates a situation that allows a group of people to assume the management of an 

enterprise in which the decision making process is the main activity. This type of game enables to 

accomplish a large set of activities, and contains a huge didactic and pedagogical potential. Moreover 

it can be used as a decision support tool.  

Nowadays, the Internet and its associated technologies took an outstanding place in society. In fact, 

we can state that it revolutionized the world, as we knew it. The simple fact that with the use of a 

computer with Internet access we can communicate with any point in the world, in an easy and flexible 

form, opened a great potential for its use. The Internet generated revolution can be compared to the 

Industrial Revolution in the ends of the XVIII century. It created a new mentality and an almost limitless 

number of new possibilities.  

This way, an Internet based business game introduces several advantages to this learning tool, taking 

advantage of the distributed environment and global characteristic of the Internet. Its global 

characteristic, for example, allows players to be confronted with other types of mentality and 

strategies, thus transforming the learning activity in a more useful and richer experience.  

In fact, Web based education, has found great support given its advantages, not only economical, but 

also related with the accessibility and flexibility offered.  

The development of this work followed a methodology organized in three parts: Requirements 

Analysis, Functional Analysis, and Synthesis and Implementation.  

The Requirements Analysis identified the needs expressed by the customer. The Functional Analysis 

pointed out paths to fulfill the identified needs. The pluridisciplinar nature of this work made necessary 

the study of several distinct areas, such as: e-leaming, business games, Internet, distributed systems 

and XML. The Functional Analysis phase resulted in a high leveI specification, where the concern was 

to specify all the requirements with greater importance to the customer. This took the form of a 

functional architecture of the system. In the Synthesis and Implementation phase, the solutions found 

for the implementation of the system were developed.  

The contributions of this dissertation are:  

- Synthesis of a methodology, based on the Systems Engineering and UML, for the specification and 

development of the system.  

- Synthesis of an architecture that allows carrying the business game paradigm to the Internet.  



- Implementation of the method to design and implement an Internet based learning tool.  


