
Resumo  

Organizações, como qualquer entidade inerentemente complexa e distribuída, são caracterizadas 

pelas suas interacções internas e externas. Geralmente, e como resultado de um processo interactivo 

e contínuo, as organizações envolvidas, tornam- se mais eficientes/eficazes. Esta atitude, alcançada 

através da optimização dos recursos, pode ser vista como resultado do "saber fazer" adquirido 

nessas experiências.  

Em termos gerais, o trabalho desta dissertação pode ser classificado como uma contribuição para. o 

estudo e modelação computacional do comportamento de organizações. Em particular, o interesse 

recai numa relação interorganizacional específica: o processo de selecção que conduz ao 

estabelecimento de contratos entre organizações. O processo de selecção pode ser caracterizado 

como um laço interactivo composto de uma fase de validação, seguida de uma fase de negociação. 

Durante a actividade de selecção, conflitos podem ocorrer, sendo a negociação utilizada como o seu 

meio de resolução. De acordo com as diferentes metodologias de selecção que possam ser 

adoptadas, diferentes oportunidades de aprendizagem podem ser adoptadas, diferentes 

oportunidades de aprendizagem podem ser detectadas.  

O modelo desenvolvido (bem como o correspondente sistema informático ) que suporta o processo 

interactivo, acima mencionado, é chamado de "ARTOR" (ARTificial ORganizations), e é baseado em 

paradigmas da Inteligência Artificial Distribuída (IAD), mais especificamente o de Sistemas 

Multiagente (SMA) e Aprendizagem Simbólica Automática (AAS). As organizações modeladas e que 

compõem a comunidade, bem como os componentes dessas organizações são representadas por 

agentes computacionais providos de capacidades para desempenharem os seus papeis sociais.  

Para além dos princípios da autoridade e da subdivisão de tarefas baseadas em critérios (similaridade 

de métodos e de recursos utilizados, compartilhamento do tempo, interdependência de acções) que 

conduzem a uma divisão intra-organizacional (gerando uma estrutura para a organização), a 

caracterização das actividades organizacionais em dois papeis básicos também se apresenta. Esses 

papeis são o de coordenação e de execução de actividades. O papel da coordenação procura 

assegurar a execução das actividades planeadas e o papel da execução procura a própria realização 

das actividades planeadas. Estes papeis sendo executados por diferentes agentes são úteis, não só 

no suporte para a autoridade e para a subdivisão de tarefas, mas também para o processo de 

avaliação do planeamento, uma vez que decresce a relevância do conhecimento individual 

(interesses pessoais) e acresce a relevância do conhecimento global (interesse organizacional).  

O sistema "ARTOR" pode ser visto como uma metodologia de modelação de organizações no que 

respeita a algumas das suas funcionalidades. Mais especificamente foram desenvolvidos processos 

de negociação sucessiva entre agentes dotados de intenções e objectivos autónomos, conducentes 

ao estabelecimento de contractos tidos como benéficos para todas as intervenientes. Protocolos 

específicos e métodos de relaxação de restrições foram usados na aproximação desenvolvida.  



Tentou-se ainda dotar os agentes desenvolvidos com capacidades de evolução de acordo com a 

análise das interacções realizadas.  

A intenção do trabalho realizado é pois a de contribuir para o desenvolvimento de métodos que 

permitam a modelação progressiva de organizações interagindo num mercado cada vez mais assente 

na comunicação electrónica.  
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Organizations, as any complex and inherently distributed entity, are characterized by their intemal and 

extemal interactions. In general, and as a result of the continuous mutual interactive process, the 

involved organizations become more and more efficient/efficacious. This new attitude, achieved 

through optimization of resources, can be seen as the outcome of a know-how acquired from previous 

interactions.  

In broad terms, the work presented in this dissertation can be classified as a contribution to the study 

and the computational modeling of the behavior of organizations. In particular, it is concerned with a 

specific inter-organization relationship: the selection process that leads to the establishment of 

contracts between organizations. This selection process can be characterized as an iterative loop 

composed of an evaluation phase followed by a negotiation phase. During the selection activity, 

conflicts may occur imposing the negotiation as a means for conflict resolution. According to the 

diversity of selection methodologies that can be adopted, also different leaming opportunities can be 

detected.  

The developed approach (as well as the corresponding system based on computational resources ), 

which supports the interaction process mentioned above, is called "ARTOR" (ARTificial 

ORganizations), and is based on Distributed Artificial Intelligence - Multi-Agent Systems (DAI-MAS) 

and Machine Leaming (ML) paradigms. The organizations in the community, as well as the 

components of these organizations are represented as computational agents, which are provided with 

the capabilities to play their social roles.  

The authority, and task decomposition based on different criteria (similarities of methods and 

resources, time sharing and interdependence of actions) which lead to an intra-organizational division 

(establishing a structure for the organization). The organization activities are also characterized in two 

basic roles. These roles are the coordination and the realization of activities. The role of coordinating 

activities tries to guarantee the possibility of executing the planned activities and the role of executing 

activities takes care of the real execution of the planned activities. These roles being played by 

different agents are useful, not only to support the authority and the task decomposition, but also to 

the evaluation of the performance of each one, once that they decrease the importance of the 

individual knowledge (personal concern), and increase the importance of tlle global knowledge 

(organizational concern).  



The "ARTOR" system can be seen as a methodology to model the organizations concerning some of 

their functionalities. Specifically a successive negotiation process has been developed among agents 

possessing autonomous intentions and goals leading to the establishing of contracts which grant 

benefits to all counterparts. Specific protocols and methods of constraint relaxation have been used in 

the development of this approach. ln addition, we have tried to endow the agents with evolution 

capabilities according to the interactions carried out.  

Our work has the purpose of giving a contribution to the development of methods that, in a progressive 

way model organizations interacting into a market more and more based on electronic 

communications.  


