
Resumo 

A tese aqui apresentada propõe uma metodologia de negociação, no contexto dos Sistemas Multi-

Agentes, adaptada ao cenário de formação de uma Empresa Virtual. A Empresa Virtual é uma 

estrutura organizacional constituída por uma rede de empresas independentes e heterogéneas, que 

se encontram em um mercado electrónico que, necessariamente, é um mercado competitivo e 

dinâmico.  

Foram estas características, da Empresa Virtual e do Mercado Electrónico, que conduziram ao 

projecto por nós desenvolvido, e aqui reportado, de um Sistema Multi-Agente que representa o 

mercado electrónico, e onde a Empresa Virtual se constitui e apoia.  

A formação da Empresa Virtual tem como objectivo primário a constituição de uma organização capaz 

de competir e responder aos requisitos de um mercado aberto, por inclusão na sua estrutura das 

empresas que apresentem maior competência em áreas específicas ou melhores condições de 

negócio.  

O processo de negociação que desenvolvemos e propomos entre empresas independentes com vista 

à formação da Empresa Virtual, traduz-se em uma negociação multi-atributo, iterativa, com 

características apropriadas ao contexto de uma actividade comercial.  

Assim, a manutenção da privacidade de informação relativa à utilidade de cada empresa, deve ser 

assegurada, sem prejuízo do poder negocial no mercado. Uma qualquer entidade que participa em 

um negócio, e uma empresa em particular, procura esconder do mercado a sua avaliação própria dos 

bens em negociação.  

A aprendizagem é outra característica essencial a incluir na negociação em um mercado electrónico, 

pois se por um lado uma empresa não conhece, à priori, os seus parceiros de negócio, por outro 

necessita de saber como se adaptar às constantes alterações do mercado.  

São estas funcionalidades - privacidade e aprendizagem - que são asseguradas no algoritmo de 

negociação proposto nesta tese, negociação-Q. O algoritmo de negociação-Q é um algoritmo de 

negociação adaptativa multi-critério, que usa argumentação qualitativa.  

Para solucionar o problema da dependência entre negociações simultâneas e interdependentes na 

formação da Empresa Virtual, foi desenvolvido um algoritmo de satisfação de problemas de 

dependências distribuídas, que se baseia na estratégia de diminuição progressiva da utilidade. A 

aplicação deste algoritmo resulta na selecção, de forma não centralizada, da solução que minimiza o 

valor da diminuição da utilidade total dos agentes envolvidos na resolução dessas dependências.  

Finalmente, foi também desenvolvida uma plataforma computacional, denominada ForEV (Formação 

de Empresas Virtuais), que incluiu as metodologias de negociação reportadas no presente trabalho.  



Abstract 

Through the thesis here reported, we are proposing a negotiation methodology, in the context of Multi-

Agent Systems, which is suitable for Virtual Enterprise formation scenario. Virtual Enterprise is defined 

as an organizational structure composed of a network of heterogeneous and independent enterprises 

that meet themselves in an Electronic Market, which necessarily is both competitive and dynamic.  

All these characteristics, those associated to the Virtual Enterprise and those associated to the 

electronic market, led us to the design of a Multi-Agent System representing the Electronic Market to 

support the Virtual Enterprise life cycle.  

Virtual enterprise formation phase has as primary objective the creation of an organization able to 

compete as well as respond to the demanding requirements coming from an open market, by including 

in that organization those enterprises which have either the higher competence or present the best 

transaction conditions for that business area.  

The negotiation process we have developed, and we are here proposing, between independent 

enterprises leading to the Virtual Enterprise formation, relies on an iterative, multi-attribute negotiation 

appropriated for the context of a business activity.  

Maintaining enterprise utility related information private is here enforced without endangering its own 

negotiation power in that market. An entity participating in a business transaction, and an enterprise in 

particular, tries to hide from the market its own private evaluation of the goods under negotiation.  

On the other hand, adaptation should also be another important characteristic to be included in any 

entity present in an electronic market. In fact, although an enterprise doing business does not know, in 

advance, its own potential partners, it has, nevertheless, to pay attention to the eventual market 

changes and to adapt as soon as possible to those changes.  

Therefore, those characteristics, both privacy and learning, have been included in the hart of the 

proposed negotiation process - the "Q-Negotiation" algorithm. "Q-Negotiation" is then an iterative, 

adaptive, multi-attribute negotiation algorithm using qualitative argumentation.  

Moreover, in order to solve the simultaneous partial inter-dependent negotiations dependency 

problem, arising during the Virtual Enterprise formation phase, a specific algorithm has been 

developed. This algorithm is a decentralized distributed dependency satisfaction problem solver which 

is based on the progressive utility decrement concept. Through the application of this algorithm, the 

Multi-Agent System is able to, in a non-centralised way, select that solution which minimizes the total 

agents utility decrement value for those agents involved in that specific dependency.  

Finally, an appropriate computing platfor was developed, named ForEV (acronym for Virtual 

enterprises Formation equivalent in Portuguese) which includes and combines the methods here 

reported in this thesis.  


