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Abstract. This paper presents a system aimed at supporting project managers
in the design of activities’ networks. The system framework uses a partial order
planner that builds project plans starting from enterprise activities. These ac-
tivities are modeled according to the definitions of theTOVE Ontology and are
formally represented usingSTRIPSnotation.

Resumo.Este artigo apresenta um sistema que, com base no conhecimento da
empresa, visa auxiliar o gerente de projetos na construção de modelos de redes
de atividades. O arcabouço construı́do utiliza um algoritmo de ordem parcial
que manipula informaç̃oes sobre as atividades da empresa, codificadas utilizan-
do uma notaç̃ao desenvolvida a partir da representação STRIPSe da definiç̃ao
de atividade encontrada na ontologiaTOVE.

1. Introdução

Ao longo dos anos, vem se percebendo que a vitalidade de uma empresa depende muito da
sua capacidade de inovação, produç̃ao, qualidade dos seus produtos, entre outros fatores.
Cada vez mais, novos produtos vem surgindo com mais rapidez, o ciclo de vida destes
produtos vem diminuindo e o cliente vem se tornando cada vez mais exigente quanto a
qualidade do produto. Logo, as empresas são forçadas, a diminuir o seu tempo de projeto
dos produtos, aumentar o controle da qualidade, assim como aumentar o controle dos
custos, entre outros fatores.

A definição dos ḿetodos de Gestão de Projetos começa com a definição conceitual
dos processos. Além destas definiç̃oes conceituais, desenvolveu-se ao longo dos anos um
conjunto de ferramentas para que os processos de Gestão de Projetos fossem apoiados
por computador, com o objetivo de melhorar a performance das atividades de Gestão
de Projetos. Da mesma forma, ao longo dos anos vem sendo desenvolvidos sistemas
baseados em conhecimento, que tentam atribuir aos sistemas computacionais um maior
poder de racioćınio, e portanto, capacitando tais sistemas na realização de tarefas mais
complexas dentro de uma empresa [O’Leary, 1998].

O objetivo deste trabalhóe desenvolver um sistema que, com base no conheci-
mento da empresa, histórico de projetos j́a executados, auxilie o gerente de projetos no
desenvolvimento de modelos de redes de atividades (cronograma).



Esta ferramenta deve atuar sobre uma base de conhecimento que descreve o con-
junto de atividades que uma empresaé capaz de executar. O sistema recebe como entrada
uma descriç̃ao da situaç̃ao atual e uma descrição dos objetivos a serem atingidos, e de-
volve um ou mais planos possı́veis, descrevendo o conjunto de atividades que devem ser
executadas, os recursos necessários (pessoas, ḿaquinas, etc), e as relações de dependência
entre as atividades.

Os planos retornados devem ser consistente com os objetivos fornecidos . Algu-
mas das soluç̃oes obtidas podem ser diferentes das soluções tradicionais - essa expectativa
é baseada no fato do ser humano, na maioria dos casos, utilizar sempre a mesma solução
para determinado conjunto de problemas.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2 s̃ao apresentados
alguns conceitos sobre Gestão de Projetos; na seção 3é definida a forma de representação
das atividades da empresa; na seção 5é descrito o algoritmo de ordem parcial adotado; na
seç̃ao 6é apresentado os resultados experimentais obtidos, e; na seção 7 s̃ao apresentadas
as consideraç̃oes finais deste trabalho.

2. Gest̃ao de Projetos

As organizaç̃oes executam trabalhos que podem ser representados pelo modelo de proje-
tos [PMI, 2000]. Os projetos são caracterizados por serem executados por pessoas, serem
restringidos por recursos limitados, e são planejados, executados e controlados.

Os projetos s̃ao realizados em todos os nı́veis da organizaç̃ao. Podem envolver
umaúnica pessoa ou milhares, podem envolver umaúnica unidade de uma organização
ou podem cruzar os limites da organização. Os projetos s̃ao frequentemente componentes
cŕıticos da estratégia de neǵocio em uma organização. Exemplos de projetos incluem: de-
senvolver um novo produto ou serviço, efetuar uma mudança na estrutura da organização,
projetar um véıculo novo, entre outros.

A Gest̃ao de Projetośe a aplicaç̃ao do conhecimento, das habilidades, das ferra-
mentas, e das técnicas para projetar atividades a fim de atender ou exceder as necessidades
dos interessados no projeto. A atividade de resolver as necessidades dos interessados pelo
projeto envolve balancear demandas competitivas entre: escopo, tempo, custo e qualida-
de; pessoas com diferentes necessidades e expectativas; exigências identificadas (neces-
sidades) e exiĝencias ñao identificadas (expectativas), entre outras.

A primeira tarefa do planejamentoé criar arede de atividadesdo projeto. Nesta
rede os relacionamentos entre as atividades devem refletir a seqüência de execução do
trabalho1. O seu objetivóe descrever quais atividades podem ser feitas em paralelo e
quais precisam ser feitas em série.

A elaboraç̃ao do conjunto de atividades para um determinado projetoé realizada
de duas maneiras: ou iniciando um plano totalmente novo ou utilizando algum tipo de
modelo j́a existente.

1As atividades devem ser encadeadas levando-se em consideração as relaç̃oes de dependência: uma
termina e a outra começa (finish-to-start), uma começa junto com a outra (start-to-start), uma termina junto
com a outra (finish-to-finish), uma começa e a outra termina(start-to-finish).



Existem WBS’s padr̃oes para determinados tipos de projetos, que podem servir
como ponto de partida para a criação da WBS especı́fica do projeto. Por exemplo, exis-
tem metodologias de desenvolvimento de software, como oUnified Process, que prev̂eem
um conjunto padr̃ao de atividades que deveriam existir em todos os projetos de desenvol-
vimento de software [Pressman, 2002].

Na maioria das vezes, com o desenrolar dos projetos, as empresas começam a
manter o cronograma dos projetos já executados para futura consulta e reutilização em
projetos similares.

Independente da maneira comoé definido o conjunto de atividades para um de-
terminado projeto, seja através de modelos ou iniciando um plano totalmente novo, em
ambos os casos tem-se os seguintes problemas:

i. falta de conhecimento: gerentes de projetos nem sempre possuem conhecimento
sobre o doḿınio do problema ou sobre como planejar um projeto especı́fico;

ii . complexidade do projeto: muitos projetos, dado a sua complexidade, são natural-
mente dif́ıceis de serem planejados, mesmo com o auxı́lio de modelos que tentam
retratar a experiência passada do gerente do projeto ou da empresa, e;

iii . falta de alternativas: dado a forma como hoje em diaé constrúıdo um plano, o
gerente de projetos tende a visualizar sempreumaúnica soluç̃aopara determinado
conjunto de problemas.

Na pŕoxima seç̃aoé discutido como armazenar o conhecimento de atividades que
a empresa pode executar, em uma base de conhecimento.

3. Representaç̃ao do Conhecimento das Empresas

A primeira tarefa necessária para a construção de sistemas baseados em conhecimentoé
a definiç̃ao de uma representação do mundo coerente com o senso comum e suficiente-
mente precisa para permitir que a ferramenta implementada apresente um comportamento
interessante tomando como base essa representação.

3.1. STRIPS

A representaç̃aoSTRIPS, proposta porFikeseNilssonem [Fikes and Nilsson, 1971], tem
sido amplamente utilizada na descrição de aç̃oes nos sistemas de planejamento.

Um operadorSTRIPS consiste de um nome, uma lista de pré-condiç̃oes, uma
lista de efeitos positivos (add list) e uma lista de efeitos negativos (delete list)
[Fikes and Nilsson, 1971].

Não existe varíavel expĺıcita do estado do mundo (situação). Tudo o que for de-
clarado napré-condiç̃ao do operador se referèa situaç̃ao imediatamenteantesda aç̃ao a
ser executada. E tudo o que for declarado noefeitose referèa situaç̃ao imediatamente
depoisda aç̃ao a ser executada [Russel and Norvig, 2003].

Quando uma aç̃aoé executada ela muda a descrição do mundo. Todos os literais
contidos na lista de efeitos positivos são adicionados na descrição do estado, enquanto que
todos os literais contidos na lista de efeitos negativos são removidos [Lifschitz, 1990].



Pre_energizar_campo Energizar_campo Efc_energizar_campo

Consume(Piso_instalado) Use(Tecnico) Release(Tecnico) Produce(Campo_energizado)

Figura 1: Exemplo de conjunto de atividade e estado

3.2. Atividade

Uma atividadée o objeto b́asico com que os processos e as operações de uma empresa
podem ser representados, ou seja,é atrav́es do objeto atividade que especifica-se como o
mundoé mudado para a empresa [Grüninger and Fox, 1994].

Segundo a ontologiaTOVE (TOronto Virtual Enterprise) o objeto atividade de
empresáe definido atrav́es da relaç̃ao com um objeto estadoenablede com um objeto
estadocaused[Enterprise Integration Laboratory, 2002, Fox and Grüninger, 1998].

Um estadoenableddefine o que deve ser verdadeiro no mundo para que a ativida-
de possa ser executada (pré-condiç̃oes). Um estadocauseddefine o quée verdadeiro no
mundo aṕos a execuç̃ao da atividade (efeitos).

Existem dois tipos de estados:terminal e não terminal. O estado ñao-terminal
é definido como uma conjunção de estados terminais. Existem quatro tipos de es-
tados terminais representados pelos seguintes predicados:Use(r, α), Consume(r, α),
Release(r, α), Produce(r, α). Estes predicados relatam se o recursoé usado, consumi-
do, liberadoouproduzidopor uma determinada atividade, respectivamente.

O estadoenabled́e um estado ñao-terminal quée definido pela conjunção de esta-
dos terminais representados pelos predicadosUse(r, α) eConsume(r, α), enquanto que
o estado ñao-terminalcaused́e definido pela conjunção de estados terminais representa-
dos pelos predicadosRelease(r, α) eProduce(r, α).

O recursóe usadoe liberadopor uma atividade se nenhuma das propriedades do
recurso s̃ao mudadas quando uma atividadeé terminada com sucesso. O recursoéconsu-
midoouproduzidose alguma das propriedades do recursoé alterada depois de terminada
a atividade; isto inclui a existência e quantidade de recursos, ou alguma propriedade arbi-
trária, como cor. Desta forma,Consume(r1, α1) significa que o recursor1 seŕa utilizado
pela atividadeα1 e depois da atividade completada não existiŕa mais. EProduce(r2, α2)
significa que um recursor2, que ñao existia antes da execução da atividadeα2 é criado
aṕos a execuç̃ao da mesma.

Na figura 1 Pre energizar campo é o estado ñao terminal que habilita a
atividade Energizar campo, enquanto queEfc energizar campo é o estado ñao-
terminal resultante da execução desta atividade. A conjunção de sub-estados termi-
nais dePre energizar campo são Consume(Piso instalado), e Use(Tecnico). A
conjunç̃ao de sub-estados terminais deEfc energizar campo são Release(Tecnico)
eProduce(Campo energizado).

Isto significa dizer, que para executar a atividadeEnergizar campo é necesśario
usaro perfil de umTecnico e consumiro materialPiso instalado. Após a execuç̃ao da



atividadeEnergizar campo é liberado o perfil de umTecnico e produzido o material
Campo energizado.

Na pŕoxima seç̃ao é apresentada a forma como são codificadas as atividades de
projetos na base de conhecimento. Nesta estrutura, as pré-condiç̃oes, efeitos positivos e
efeitos negativos da atividade são determinados com base nos predicados que definem os
estados terminais de uma atividade de empresa, ou seja, com base nos seus recursos.

4. Estrutura de representaç̃ao de atividades

Usando a notaç̃ao STRIPS e a definiç̃ao de atividade segundo a ontologiaTOVE, foi de-
senvolvida uma estrutura que define como uma atividade de projeto deve ser representada
na base de conhecimento deste sistema.

A notaç̃ao STRIPS define uma estrutura que permite com que algoritmos de pla-
nejamento possam manipular informações sobre aç̃oes (pŕe-condiç̃oes, efeitos positivos
e negativos), enquanto que a ontologiaTOVE, fornece a estrutura de uma atividade de
projeto, baseada em recursos que são usados, consumidos, liberados e produzidos.

Optou-se em utilizar a estrutura da notação STRIPS atribuindo um significado a
cada elemento do operador, com base no que está descrito na ontologiaTOVE de atividade.
Desta forma, pode-se definir o operador que irá compor a base de conhecimento como:

Op = 〈N, P,A, D, E〉 (1)

Onde:

i. N é o nome da atividade;
ii . P é um conjunto de recursos,usadosou consumidos, que s̃ao pŕe-condiç̃oes para

a execuç̃ao da atividadeN ;
iii . A é um conjunto de recursosproduzidospela atividadeN ;
iv. D é um conjunto de recursosconsumidospela atividadeN , e;
v. E é um ńumero natural que determina o esforço realizado para a execução da

atividadeN .

Considerandoα como um elemento pertencente ao conjunto de atividades eR
como um elemento pertencente ao conjunto de recursos, pode-se definir formalmente o
significado dos elementos do operador como:

• N = α;
• P = {R | use(R, α) ∪ release(R, α) ∪ consume(R, α)};
• A = {R | produce(R, α)};
• D = {R | consume(R, α)};
• E = {X | X ∈ N}

A sem̂antica deste operador segue as regras semânticas do operadorSTRIPS.

Como exemplo da codificação de uma atividade na base de conhecimento, na
figura 2é posśıvel visualizar a codificaç̃ao da atividade apresentada na figura??.



Op(energizar_campo,
[tecnico,piso_instalado],
[campo_energizado],
[piso_instalado],
32

).

Figura 2: Exemplo de operador STRIPS codificado na base de conhecimento

Onde,energizar campo é o nome da atividade, o recursotécnicoé usadoe libe-
rado, o recursopiso instalado éconsumido, o recursocampo energizado éproduzidoe
32 horasé o esforço necessário para a execução da atividadeenergizar campo.

Uma vez definida a linguagem de representação das atividades, o segundo passoé
a escolha do algoritmo que irá interpretar o conhecimento existente na base. O algoritmo
de planejamento escolhidoé apresentado na próxima seç̃ao.

5. Algoritmo Planejador

Neste trabalho foi utilizado o algoritmoPOP (Partial Order Planning) [Weld, 1994,
Nguyen and Kambhampati, 2001], queé um algoritmo de planejamento regressivo de or-
dem parcial que realiza busca no espaço de planos.

No planejamento de ordem parcial [Weld, 1994], planos são representados por
uma tupla〈ω, β, γ〉, onde:

• ω é um conjunto deatividades do plano;
• β é um conjunto derestrições de ordenaç̃ao sobreω: Si < Sj, que deve ser

lido “Si ocorre antes deSj”, que significa:Si deve ocorrer antes deSj mas ñao
necessariamente imediatamente antes, e;

• γ é um conjunto dev́ınculos causais: (Si
Q→ Sj), que deve ser lido “realiza Q

paraSj”. As ligações causais servem para registrar o propósito das atividades no
plano, onde o proṕosito deSi é realizar a pŕe-condiç̃aoQ deSj.

No algoritmoPOP, apresentado no algoritmo 1, a idéia est́a em identificar uma
atividade com pŕe-condiç̃ao ñao satisfeita, introduzir uma atividade cujo efeitoé satisfazer
esta pŕe-condiç̃ao, atualizar o conjunto de restrições de ordenação, atualizar o conjunto
de v́ınculos causais e verificar se há ameaças e corrigir o plano se for o caso.

Uma atividadée umaameaçaao plano, se quando adicionada ao plano ela in-
terfere nas decis̃oes passadas. Mais precisamente, suponha que〈ω, β, γ〉 é um pla-

no e (Ap
Q→ Ac) é uma ligaç̃ao causal emγ. SendoAt uma atividade diferente em

ω, sabe-se queAt ameaça(Ap
Q→ Ac) quando os seguintes critérios s̃ao satisfeitos:

β ∪ {Ap < At < Ac} é consistente, e;At possui¬Q como um efeito.

O algoritmo POP é correto, completo, sistemático (sem repetiç̃ao), ñao deter-
minı́stico e a inserç̃ao de uma atividade só é considerada se atender uma pré-condiç̃ao
não atingida.

O plano final deve sercompleto(toda pŕe-condiç̃ao é realizada por alguma ati-
vidade do plano e uma pré-condiç̃ao é realizada se e somente se elaé efeito de uma



Algoritmo 1 Algoritmo POP(Σ, ∆, Γ, 〈ω, β, γ〉) [Weld, 1994]

Entrada: Σ = conjunto de atividades,∆ = estado inicial eΓ = objetivos.
Sáıda: Plano parcialmente ordenado =〈ω, β, γ〉.
1. Finalização: seΓ = vazio ent̃ao devolve〈ω, β, γ〉.
2. Seleç̃ao do objetivo: escolher (Q,Aneed), ondeAneed ∈ ω e Qé uma pŕe-condiç̃ao deAneed.
3. Seleç̃ao da atividade: escolher uma atividade que adiciona Q (ou uma nova atividade ins-
tanciada a partir deΣ, ou uma atividade já existente emω); se nenhuma atividade adiciona Q

ent̃ao devolvefalha; γ′ = γ ∪ {Aadd
Q→ Aneed} ; β′ = β ∪ {Aadd < Aneed} ; seAadd é uma

nova atividade instanciada entãoγ′ = γ ∪ {Aadd} eβ′ = β ∪ {Ai < Aadd < Ap}
4. Modificar lista de objetivos: Γ′ = Γ − {〈Q,Anedd〉}; seAadd é uma nova atividade então
para cadaQi ∈ Aadd adicionar〈Qi, Aadd〉 emΓ’.

5. Proteç̃ao de ligaç̃oes causais: para toda aç̃aoAt que pode ameaçar uma ligação causalAp
Q→

Ac ∈ γ escolha uma ordenação consistente, entre: adicionar emβ′ : At < Ap (Demoç̃ao), ou;
adicionar emβ′ : Ac < At (Promoç̃ao); se nenhuma ordenação é consistente então devolve
falha.
6. InvoquePOP(Σ,∆, Γ′, 〈ω′, β′, γ′〉).

atividade e nenhuma atividade intermediário a desfaz) econsistente(não h́a contradiç̃oes
nas ordenaç̃ao das atividades) [Russel and Norvig, 2003, Weld, 1994].

5.1. Convers̃ao de um plano parcialmente ordenado em um modelo de rede de
atividades

Para transformar as informações de um plano parcialmente ordenado em um modelo de
rede de atividades, deve-se aplicar um algoritmo de conversão que tem como entrada um
plano parcialmente ordenado (passos do plano, restrições de ordenação e v́ınculos cau-
sais) e como saı́da uma rede de atividades (conjunto de atividades, conjunto de recursos,
relaç̃ao de seq̈uência entre as atividades e conjunto de números naturais representando a
duraç̃ao das atividades).

A idéia do algoritmo de conversão est́a em listar, para todas as atividades perten-
centes ao conjunto de passos do plano (ω), seus respectivos predecessores através das
informaç̃oes contidas no conjunto de restrições de ordenação (γ), no formatoSi < Sj,
e ñao atribuir nenhum predecessor para cada elemento emSj que ñao estiver emSi .
Após listada todas as atividades e seus respectivos predecessores o algoritmo realiza uma
consulta na base de conhecimento para estabelecer qual a duração e respectivos recursos
utilizados por cada atividade.

Com o objetivo de ilustrar a funcionalidade desta arquitetura, na seção seguintée
descrito um exemplo, juntamente com os resultados experimentais obtidos.

6. Resultados Experimentais

Considere um projeto onde o objetivoé construir uma estação ŕadio base. Para issoé dada
a descriç̃ao de uma empresa orientada a projetos, com estrutura matricial, que possui um
conjunto de equipes - e.g. pré-montagem (ADM), desenvolvimento (DEV), implantação
(IMP), manutenç̃ao (MAT) e serviços auxiliares (AUX) - e cujo o objetivoé desenvolver



Tabela 1: Descriç ão das atividades

Atividade Recursos Duração
Usados e Liberados Consumidos Produzidos

procurararea2 ADM areaok 2 UT
pedidoprefeitura2 ADM pedidook 1 UT

areaok
fazer testesfabrica3 DEV eq testado 3 UT
colocarmaterialcampo1 AUX eq testado materialcampo 1 UT

pedidook
eq testado

fazermarcacaopiso2 IMP piso marcado 2 UT
fazer instalacaopiso4 materialcampo piso marcado piso instalado 4 UT

piso marcado
IMP

energizarcampo4 piso instalado energiapronta 4 UT
IMP

fazermarcacaopiso5 AUX piso marcado 5 UT
contratarmontagem20 prestadorservico radio basemontada 20 UT

ADM

produtos náarea de telecomunicações - e.g construção de estaç̃oes ŕadio base, desenvol-
vimento de celulares, entre outros. O estado inicialé representado pelo conjunto de todas
as equipes da empresa{ADM, DEV, IMP, MAT, AUX } e o conjunto de atividadesΣ é
composto, entre todas as outras atividades da empresa, pelas atividades descritas na tabela
1.

Dado a entrada (Σ, {ADM, DEV, IMP, MAT,AUX}, radio base montada),
o algoritmo de planejamento deve devolver os planos parcialmente ordenados da figu-
ra 3. Onde, as caixas são as atividades obtidas através deω, as setas indicam as relações
de preced̂encia obtidas através deβ e os nomes ao lado das caixas indicam os recursos
utilizados.

A diferença entre os planos (1) e (2) da figura 3é que no plano (1) a atividade
fazer marcacao piso possui uma duração de 2 unidades de tempo, enquanto que no
plano (2) a mesma atividade possui uma duração de 5 unidades de tempo, isto porque a
segunda atividade utiliza um grupo de recursos menos especializado. O plano número (3)
demonstra que uma das opções da empresa para alcançar o objetivo determinado, além da
própria empresa desenvolver o projeto,é tercerizar o projeto.

Aplicando o algoritmo de conversão sobre o plano (2) da figura 3é posśıvel gerar
o modelo de rede de atividade da figura 4.

Para a implementação do arcabouço descrito neste artigo foi utilizado a lin-
guagem de programação Prolog na implementação do algoritmoPOP e a linguagem
de programaç̃ao Java para implementar a interface com o usuário. Para comunicar os
módulos implementados em Java com o módulo implementado em Prolog foi utilizado a
API JPL.

O resultado finaĺe convertido para o formato de uma das ferramentas mais po-
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Figura 3: Planos parcialmente ordenados

Figura 4: Rede de atividade do plano (2) da figura 3

pulares para gestão de projetos, oMicrosoft Project, a fim de, fazer com que o gerente
de projetos possa utilizar o plano proposto pela ferramenta para fazer suas modificações
sobre o mesmo.

Os testes realizados foram alimentados com informações a partir de um conjun-
to de projetos j́a executados por uma empresa de telecomunicações. No total foram 60
projetos, ḿedia de 40 atividades por projeto, inseridos na base de conhecimento.

7. Consideraç̃oes Finais

A comparaç̃ao dos resultados obtidos pelo sistema desenvolvido com as redes de ati-
vidades propostas pelos gerentes de projetos, mostra que os resultados obtidos são co-
erentes com os projetos reais. Os resultados obtidos utilizando esta abordagem foram
melhores do que os resultados utilizando a abordagem do cálculo de situaç̃oes descrita
em [Barth and Gomi, 2002a, Barth and Gomi, 2002b].

Os planos retornados apresentam todas as informações solicitadas pelos requisitos
do sistema: o conjunto de atividades que deverá ser executada para desenvolver o produto,
os recursos necessários para a execução das atividades, a seqüência das atividades e a
duraç̃ao das atividades.

Tamb́em foi posśıvel testar o uso de ontologias na reutilização do conhecimen-
to para a construção de novos sistemas baseados em conhecimento. Neste trabalho, as



definiç̃oes de atividade, recursos, pré-condiç̃oes e efeitos da ontologiaTOVE foram utili-
zadas para atribuir significado aos objetos que estão representados nos operadores da base
de conhecimento.

Durante o desenvolvimento e a avaliação do sistema, constatou-se a importância
do processo de aquisição de conhecimento, seja na forma manual ou automática. Se
a aquisiç̃ao de conhecimento for realizada de maneira correta, o sistema irá propor um
ou vários planos corretos para um determinado problema, caso contrário, o sistema ñao
apresentaŕa soluç̃oes úteis. É por isso que, uma das sugestões para trabalhos futuros
é o aperfeiçoamento do sistema adicionando módulos de aquisiç̃ao autoḿatica sobre as
informaç̃oes de atividades de projetos. Um módulo de aquisiç̃ao autoḿatica de conheci-
mento pode reduzir as chances de erro durante o processo de aquisição de conhecimento.

De qualquer forma, acredita-se que o sistema desenvolvido neste trabalho, possa
servir como uma ferramenta para que uma empresa possa estruturar o conhecimento sobre
projetos j́a executados, disponibilizando-o aos membros da organização. Isso permite
minimizar alguns dos problemas relacionados a tarefa de planejamento naárea de gestão
de projetos: falta de conhecimento para realizar a tarefa de planejamento, complexidade
inerente dos projetos e falta de soluções alternativas.

Al ém da sugestão para trabalho futuro já enumerada anteriormente, outras su-
gest̃oes s̃ao: (i) desenvolver uma interface com o usuário mais amiǵavel, por exemplo,
utilizando uma interface gráfica com diagramas equivalentes ao da ontologiaTOVE; (ii)
avaliar a utilidade de algoritmos hierárquicos neste problema. e;(iii) utilizar uma aborda-
gem que una técnicas de planejamento com técnicas para solucionar problemas de esca-
lonamento, como descrito por [Laborie, 2003].
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de projetos. In Abe, J. M. and Filho, J. I. S., editors,Advances in Logic, Artificial
Intelligence and Robotics. Proceedings of the Congress of Logic Applied to Technology
- LAPTEC’2002, volume II, pages 139–146.

Enterprise Integration Laboratory (2002).TOVE Ontology Project. Enterprise Integration
Laboratory, http://www.eil.utoronto.ca/enterprise-modelling/tove/index.html.

Fikes, R. and Nilsson, N. J. (1971). Strips: A new approach to the application of theorem
proving to problem solving.Artificial Intelligence, 2((3/4)):189–208.

Fox, M. S. and Gr̈uninger, M. (1998). Enterprise modelling.AI Magazine, pages 109–
121.
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