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utilizando Poĺıticas Públicas através de Dinâmica de
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Fábio Ribeiro Silvestre

Um Modelo de Engenharia do Conhecimento para o
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Resumo

As poĺıticas públicas destinadas ao desenvolvimento da indústria de software brasileira

ainda são insuficientes para o desenvolvimento da indústria de software brasileira. Con-

forme dados do Observatório Softex, o desenvolvimento da indústria de software do páıs

vem decaindo ao longo dos últimos anos, e sem perspectiva de crescimento a curto prazo.

Para contribuir com o desenvolvimento brasileiro através da indústria de software, propôs-

se então, uma abordagem interdisciplinar entre poĺıticas públicas, dinâmica de siste-

mas e engenharia de mega-sistemas complexos. Uma vez que abordagens tradicionais

mostraram-se insuficientes, um novo paradigma da teoria do conhecimento foi proposto e

utilizado nesta pesquisa, através do interpretativismo, estruturalismo e da teoria geral de

sistemas, para elaboração, simulação e avaliação de modelos de dinâmica de sistemas para

mega-sistemas complexos. Uma abordagem denominada de modelo semi-quantitativo,

mais simples e eficiente para avaliação da dinâmica de mega-sistemas, foi utilizada, uma

vez que o modelo proposto considera um contexto de sistema muito amplo e complexo.

Com base nos resultados das simulações, a abordagem de modelos semi-quantitativos para

análise das poĺıticas públicas brasileiras mostrou-se então adequada durante a simulação

do modelo poĺıtico brasileiro atual e do modelo poĺıtico proposto para avaliação do de-

senvolvimento da indústria de software brasileira. Foi elaborado e sugerido um modelo de

engenharia de mega-sistemas complexos para o desenvolvimento da indústria de software

brasileira, a fim de alavancar as poĺıticas públicas atuais e propostas ao páıs, com base

em modelos de dinâmica de mega-sistemas.

Palavras-chave: Governo brasileiro, Indústria de software, Engenharia do conheci-

mento, Sistemas complexos, Ciências poĺıticas, Poĺıticas públicas, Dinâmica de sistemas,

Dinâmica de mega-sistemas, Modelos semi-quantitativos, Engenharia de sistemas comple-

xos, Mega-sistemas complexos, Engenharia de mega-sistemas complexos.
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Abstract

Public policies aimed at the development of the Brazilian software industry are still in-

sufficient for the development of the Brazilian software industry. According to Softex

Observatory data, the development of the software industry in the country has been de-

clining over the last few years, with no prospect of growth in the short term. In order to

contribute to Brazilian development through the software industry, an interdisciplinary

approach was proposed between public policies, systems dynamics and complex mega-

system engineering. Since traditional approaches have proved insufficient, a new paradigm

of knowledge theory has been proposed and used in this research, through interpretivism

and structuralism, for the elaboration, simulation and evaluation of systems dynamics

models for complex mega-systems. A simpler and more efficient semi-quantitative model

approach for the evaluation of mega-system dynamics was used, since the proposed model

considers a very broad and complex system context. Based on the results of the simula-

tions, the approach of semi-quantitative models for analysis of Brazilian public policies

was then adequate during the simulation of the current Brazilian political model and

the proposed political model for evaluation of the development of the Brazilian software

industry. An engineering model of complex mega-systems was developed and suggested

for the development of the Brazilian software industry in order to leverage current and

proposed public policies to the country based on mega-system dynamics models.

Keywords: Brazilian Government, Software industry, Knowledge engineering, Complex

systems, Political science, Public policies, Systems dynamics, Mega-systems dynamics,

Semi-quantitative models, Complex systems engineering, Complex mega-systems, Mega-

systems engineering complex.
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4.3 Modelo da poĺıtica pública atual para o DISB . . . . . . . . . . . . . . . . 152

4.3.1 Avaliação das causas, problemas e consequências do DISB . . . . . 153
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reconstrução de um estado-nação segundo o departamento de defesa dos
EUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

3.7 Comparação entre a capacidade de governança proposta pelo departamento
de defesa dos EUA e a capacidade de governança proposta nesta pesquisa . 126
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áreas/segmentos responsáveis e atingidos simultaneamente pelos problemas 164
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elaborados para o modelo atual do desenvolvimento da indústria de soft-
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econômico-social do páıs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

4.6 Estes resultados correspondem aos cenários que não conseguiram alcançar
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4.19 Comparação da simulação modelo do sistema poĺıtico atual com a simulação
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quantitativo baseado em dinâmica de sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . 141

4.4 Um exemplo de como um percurso geralmente é utilizado para elaboração,
simulação e avaliação de um mega-sistema complexo através de um método
baseado em agentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

4.5 Um exemplo de como esta pesquisa poderia ser utilizada para construção
de um modelo quantitativo baseado em dinâmica de sistemas para o de-
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tema de acordo com os problemas proporcionados por cada área/segmento
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da educação e na gestão de outros órgãos públicos . . . . . . . . . . . . . . 181

4.20 Influência da procura e oferta de profissionais qualificados na quantidade de
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dispońıveis no mercado, Desenvolvimento da indústria de software e De-
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mulações de modelos de dinâmicas de mega-sistemas e de modelos de en-
genharia de mega-sistemas complexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

xii



Lista de Siglas

BPMN . . . . . . Business Process Model and Notation
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E&R . . . . . . . . Estabilidade e Reconstrução

GPSS . . . . . . . General Purpose Simulation System

IBGE . . . . . . . Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica

IBM . . . . . . . . International Business Machines
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Introdução

O desenvolvimento econômico de um páıs refere-se a um processo de acumulação de capital

que incorpora conhecimento técnico, aumentando o padrão de vida de sua população, e seu

conceito pode ser melhor entendido através das perspectivas: estrutural, schumpeteriana,

keynesiana e novo-desenvolvimentista [Bresser-Pereira 2014].

Na perspectiva estrutural, o desenvolvimento econômico precisa envolver mudanças nas

três instâncias da sociedade: econômica, normativa e cultural. Na perspectiva schumpe-

teriana, o papel do empresário inovador é tão importante quanto o papel do Estado no

processo de desenvolvimento econômico. Na perspectiva keynesiana, os páıses apenas al-

cançarão o desenvolvimento econômico se educarem sua população, promoverem a ciência

e a tecnologia, praticarem uma poĺıtica industrial, investirem em infraestrutura, e criarem

oportunidades de investimento para empresas através de poĺıticas macro-econômicas que

garantam a demanda efetiva. Na perspectiva novo-desenvolvimentista, a demanda efetiva

não é suficiente para promover o crescimento econômico dos páıses em desenvolvimento,

pois suas taxas de câmbio são cronicamente sobreapreciadas, necessitando de poĺıticas

econômicas para neutralizar essa tendência [Bresser-Pereira 2014].

As Nações Unidas, com a participação de Amartya Sen, desenvolveram há algum tempo

o conceito de “desenvolvimento humano”, a fim de medir o progresso de um páıs através

de sua renda per capita, expectativa de vida e educação. Como estas variáveis estão

fortemente correlacionadas, não se pode considerá-la como uma verdadeira medida para

avaliação do desenvolvimento humano de um páıs [Bresser-Pereira 2014].

Para Bresser, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que é um cálculo baseado em

distribuição de renda, expectativa de vida e educação para medir o desenvolvimento de

um páıs, tem um grande valor, mas não é uma verdadeira medida para o desenvolvimento

humano de uma nação [Bresser-Pereira 2014]. Para ele, por exemplo, o aumento da

distribuição de renda pode ser oriundo da melhoria da educação de um páıs, assim como

o próprio aumento da distribuição de renda pode também aumentar a expectativa de vida

de uma nação, e, por isso, dificilmente podem ser avaliados de forma independente. Com

isso, Bresser, indiretamente, supõe que tais modelos de desenvolvimento devem ser melhor

explicados através da teoria da causalidade.

Para Bresser, o desenvolvimento econômico, ou crescimento econômico, é alcançado através

da melhoria dos padrões de vida de uma população proporcionada pela acumulação de

capital, enquanto o desenvolvimento humano é alcançado através da interdependência de
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seis tipos de desenvolvimento: o desenvolvimento da segurança (e.g. maior paz entre as

nações e menos crimes), o desenvolvimento econômico (e.g. maior bem-estar), o desenvol-

vimento poĺıtico (e.g. maior igualdade poĺıtica e maior participação no governo), o desen-

volvimento social (e.g. maior igualdade econômica), o desenvolvimento ambiental (e.g.

maior proteção do ambiente) e o desenvolvimento ćıvico e moral [Bresser-Pereira 2014].

Almeida também concorda indiretamente com Bresser, quando comenta que o desenvol-

vimento estável vai além do crescimento econômico, incluindo também o bem-estar social

[Almeida 2002].

Para esta pesquisa, utilizou-se, portanto, o desenvolvimento humano para avaliação e me-

lhoria do Desenvolvimento da Indústria de Software Brasileira (DISB) através da dinâmica

de mega-sistemas complexos e da engenharia de mega-sistemas complexos, envolvendo a

interdependência do desenvolvimento da segurança (i.e. menos corrupção), do desenvol-

vimento econômico (i.e. crescimento financeiro) e do desenvolvimento social (i.e. maior

desenvolvimento educacional e mais empregos), onde o desenvolvimento econômico foi

tratado sob a perspectiva estrutural, schumpeteriana e keynesiana, deixando a perspec-

tiva novo-desenvolvimentista, como desenvolvimento econômico, fora dos limites desta

pesquisa para o contexto observado.

A variável do desenvolvimento da indústria de software brasileira foi representada, em

modelos elaborados nesta pesquisa, pelo crescimento ou desenvolvimento econômico deste

setor, através da margem ĺıquida total da indústria brasileira de software e serviços entre

os anos 2003 e 2009. Entretanto, o verdadeiro desenvolvimento da indústria de software

avaliado nesta pesquisa correspondeu à análise de desenvolvimento humano e sustentável

da indústria de software brasileira, indo além de seu crescimento econômico.

No entanto, nesta pesquisa, foram considerados apenas os dados entre os anos 2003 e

2009 porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica (IBGE) só realizou, até o

momento, os levantamentos de dados sobre a margem ĺıquida total da indústria de software

brasileira para este peŕıodo [IBGE] [SIDRA].

A margem ĺıquida total da indústria brasileira de software e serviços vem decaindo ao

longo dos anos, como mostra o gráfico do Observatório Softex, através da Associação

para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), na Figura 1.1, através de

dados obtidos do governo brasileiro. Apesar da margem ĺıquida total vir decrescendo ao

longo do tempo, o Observatório Softex acredita que essa queda possivelmente esteja ligada

à concorrência nesta área, porém a presente pesquisa demonstrou que esse comportamento

de queda é melhor entendido e explicado através de avaliações sobre o desenvolvimento

da segurança e o desenvolvimento social do páıs, e de avaliações sobre as perspectivas de

desenvolvimento econômico estrutural, schumpeteriana e keynesiana neste setor.
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Figura 1.1: Margem ĺıquida total da indústria brasileira de software e serviços, para empresas

com 20 ou mais pessoas ocupadas, e para empresas com 19 ou menos pessoas ocupadas, no

peŕıodo de 2003 à 2009. Fonte: [Observatório SOFTEX 2009] [Observatório SOFTEX 2012].

Um dos fatores mais importantes e destacados pelas pesquisas realizadas no Observatório

Softex, trata-se da escassez da mão de obra brasileira em Tecnologia da Informação (TI)

que, segundo seus levantamentos e avaliações, tem a ver com a com a falta de qualificação

da mão de obra brasileira. Segundo o Observatório Softex, a mão de obra brasileira em TI

é insuficiente para desenvolver a indústria brasileira de software, pois embora quantidade

de profissionais dispońıveis seja suficiente para atender à demanda do mercado brasileiro,

a qualidade do profissional dispońıvel não é [Observatório SOFTEX 2013].

Além da falta de qualificação da mão de obra brasileira em TI, fatores como alta corrupção,

pouca inovação, baixa qualidade de produtos e serviços de TI e o baixo desenvolvimento

poĺıtico-econômico-social no páıs, foram levantados, através de revisões documentais e

bibliográficas, e também considerados nesta pesquisa (para maiores detalhes, consultar os

Apêndices A e B):

• Estudos realizados sobre o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do Brasil e da

indústria de software brasileira, ao longo de anos, mostram que a corrupção no páıs

possui ńıveis altos quando é avaliada internacionalmente, e que os profissionais qua-

lificados dispońıveis no mercado, o desenvolvimento da indústria de software e o de-

senvolvimento poĺıtico-econômico-social brasileiro possuem ńıveis baixos quando são

avaliados nacionalmente [Observatório SOFTEX 2009] [Observatório Softex 2010]

[Observatório Softex 2011] [Observatório SOFTEX 2012] [Observatório SOFTEX 2013]

[Auditoria Cidadã da Dı́vida 2014] [Publico 2014] [Trasparency International 2014]

3
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[PNUD Brasil] [World Bank];

• A avaliação sobre qualidade de produtos e serviços de software desenvolvidos no páıs

estão geralmente focados apenas no processo de fabricação destes, e não na avaliação

dos produtos e serviços de software resultantes [Acessibilidade Brasil]

[Acessibilidade Brasil - daSilva] [Acessibilidade Brasil - Softwares] [MCTI]

[MCTI - Certics] [MCTI - Instituto Renato Archer];

• O Brasil não possui uma entidade de avaliação e fiscalização, como o Instituto de

Metrologia, Qualidade e Produção Industrial (INMETRO), que possa garantir a

qualidade destes, presume-se então que muitos dos produtos e serviços de software

fabricados nacionalmente podem estar abaixo do necessário para proporcionar o

desenvolvimento do páıs neste setor e para promover a sustentabilidade da sociedade

[INMETRO] [MCTI] [MCTI - Certics] [MCTI - Instituto Renato Archer];

• O baixos indicadores dos registros de marcas e patentes brasileiras no setor da

indústria de produtos e serviço de TI nacional afetam principalmente a inovação

de produtos e serviços de software [Observatório SOFTEX 2009] [Rodriguez 2010];

• A escassez de inovações na indústria de software brasileira afeta principalmente

a melhoria da qualidade de produtos e serviços de software produzidos no páıs

[Observatório SOFTEX 2009];

• A crise de software ainda existente no cenário mundial da engenharia de software,

que só nos EUA acarretam, todo ano, a perda de bilhões de dólares com produtos

de software produzidos e que são cancelados por falta de qualidade [Campos 2014]

[Standish Group];

• De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção (IPC), o Brasil ainda é classi-

ficado como um páıs com alto ı́ndice de corrupção entre todos os páıses do mundo

[Publico 2014] [Trasparency International 2014];

• O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro tem sofrido grandes quedas ao longo dos

últimos anos, afetando os investimentos do páıs no setor da indústria de software

brasileira [World Bank];

• De acordo com a publicação do orçamento geral da união dos últimos anos, o Brasil

tem investido cada vez mais um percentual menor do PIB no setor da indústria de

software brasileira [Auditoria Cidadã da Dı́vida 2014];

• O IDH do Brasil ainda encontra-se distante dos IDHs de páıses desenvolvidos como

Noruega, Austrália, Súıça e Alemanha, e abaixo de páıses como Albânia, Ĺıbano,

México e Azerbaijão. No Mercosul, o único páıs abaixo do Brasil é o Paraguai, e na

América Central, o Brasil ainda encontra-se abaixo de Cuba [PNUD Brasil].
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Dentro desse contexto, surge então a seguinte questão: Como prever mudanças no desen-

volvimento da indústria de software brasileira com base em poĺıticas públicas?

Enquanto os métodos quantitativos baseados em dinâmica de sistemas e baseados em

agentes são capazes de representar comportamentos sistêmicos provenientes das interações

entre sistemas e agentes, respectivamente, os métodos baseados em eventos discretos

são capazes de representar comportamentos sistêmicos provenientes da interações entre

processos, todos eles através de simulações computacionais. No entanto, estes métodos

mostram-se insuficientes para a análise, projeto e simulação de poĺıticas públicas quando

o contexto observado envolve mega-sistemas complexos [Forrester 1971]

[Meadows, Meadows e Randers 1972] [Vemuri 1978] [Sterman 2000] [Sterman 2001]

[Gençer e Ozel 2010] [Oliveira 2012] [Holcombe et al. 2013] [Chwif e Medina 2014]

[Gorod et al. 2014] [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

A pesquisa denominada “Os Limites do Crescimento”, por exemplo, propôs um mo-

delo simples para avaliação de um mega-sistema complexo através de dinâmica de sis-

temas. No entanto, esse mesmo modelo, quando simulado através de diagrama de flu-

xos e estoques (i.e. modelos quantitativos), apresentou comportamento inconsistente

quando comparado ao comportamento apresentado do mega-sistema observado no futuro

[Meadows, Meadows e Randers 1972].

A pesquisa “Limites do Crescimento 40 anos Depois” mostrou, no entanto, que a re-

produção do comportamento real desse sistema-complexo só aconteceria muitos anos de-

pois, quando diversos especialistas elaboraram diversos modelos “gigantescos” e “parti-

cionados”, e que simulados foram capazes de representar o comportamento desse mega-

sistema através de dinâmica de sistemas [Oliveira 2012].

Essa pesquisa cita, inclusive, a criação de 8 grandes modelos globais por diversos especi-

alistas de várias áreas do mundo, no intuito de entender e representar melhor os limites

do crescimento do planeta, através de modelos de diagramas de fluxos e estoques, sendo

que a conclusão destes modelos durou aproximadamente dez anos [Oliveira 2012].

Além dessas limitações, os sistemas complexos frequentemente se auto-organizam ao longo

do tempo, tornando os métodos de dinâmica de sistemas tradicionais, os métodos basea-

dos em agentes e os baseados em eventos discretos, limitados a apenas explicarem o com-

portamento do mega-sistema observado em um determinado tempo e espaço do fenômeno

observado, explicando-o, porém não conseguindo prevê-lo futuramente [Nussenzveig 2008]

[Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Explicar e prever fenômenos futuros do comportamento do desenvolvimento da indústria

de software brasileira com limites de custo e tempo foi um dos grandes desafios dessa
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pesquisa, uma vez que não dispunha de especialistas e tempo dispońıvel para tal. Além

do quê, os métodos sistêmicos tradicionais não são capazes de realizar previsões futuras

para sistemas complexos, e essas limitações podiam impactar negativamente a avaliação

e a proposta de novas poĺıticas públicas para o escopo observado do governo brasileiro

nesta área.

Como esta pesquisa buscou tratar e avaliar um escopo complexo e amplo, como o desen-

volvimento da indústria de software brasileira, a fim de propor um modelo de dinâmica de

sistemas mais simples (i.e. com granularidade grossa), estável e completo da realidade do

páıs, um percurso metodológico e epistemológico foi então proposto e utilizado para esta

finalidade. Através do interpretativismo, estruturalismo e da teoria geral de sistemas, a

construção de modelos quantitativos, como o modelo de diagrama de fluxos e estoques,

foi desencorajada, a fim de permitir a elaboração de modelos de dinâmica de sistemas

mais simples e estáveis, sem a necessidade do conhecimento de diversos especialistas das

mais diversas áreas do páıs, e de prever seus comportamentos futuros.

Qual abordagem então poderia ser utilizada para explicar, prever e propor o desenvolvi-

mento da indústria de software brasileira através de poĺıticas públicas aplicadas a mega-

sistemas e do percurso metodológico e epistemológico proposto nesta pesquisa?

Nesta pesquisa, foi utilizada a abordagem semi-quantitativa de dinâmica de sistemas,

pouco conhecida e utilizada no mundo e que foi elaborada e implementada pela Univer-

sidade de Londres, através do departamento de Ciência e Educação, e portanto proposta

com fins educacionais para aprendizado de modelos de causa e efeito em sistemas com-

plexos para alunos do ensino médio [Sampaio 1996] [Pedro 2006] [Pedro e Sampaio 2007]

[NCE - UFRJ].

A abordagem de modelos semi-quantitativos (i.e. abordagem que envolve a identificação

das relações de causa e efeito entre os elementos do modelo, utilizando-se expressões

ordinais, em vez de expressões numéricas, para descrever estes comportamentos) foi uti-

lizada para modelar o governo brasileiro e avaliar a sua dinâmica de sistemas diante das

poĺıticas públicas atuais, e para propor novas poĺıticas públicas que possam promover o

desenvolvimento da indústria de software no páıs.

Mas qual seria a garantia de que o modelo semi-quantitativo desenvolvido nesta pesquisa

representa bem o contexto observado?

A abordagem semi-quantitativa permite utilizar-se de conceitos que podem representar um

agrupamento de sistemas de sistemas através de uma granularidade muito maior do que os

modelos quantitativos, os modelos baseados em agentes e os modelos baseados em eventos

discretos. Os modelos semi-quantitativos permitem portanto, de forma mais simples, a
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representação e simulação de mega-sistemas complexos, propiciando que a dinâmica destes

modelos possam se dar através da interação entre conceitos que representam sistemas de

sistemas, durante a simulação computacional.

Em essência, na verdade, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, segundo

George E. P. Box, portanto, se simplificar um modelo de desenvolvimento de um páıs

o torna irreal, sem simplificar então seria praticamente imposśıvel modelá-lo e simulá-

lo. Um modelo de tal dimensão portanto pode conseguir ser útil, se consegue elencar

os elementos essenciais do sistema, abstraindo aqueles elementos que realmente não são

importantes ou são pouco importantes. Então os modelos de dinâmica de sistemas seriam

uma espécie de modelos reducionistas mais amplos que os modelos reducionistas utilizados

pelos modelos econômicos tradicionais, uma vez que leva-se em conta as interações entre

sistemas ou entidades e as retroalimentações destas interações, o que faz com que os

modelos de dinâmica de sistemas sigam a teoria dos sistemas complexos e a teoria dos

caos, tornando-os mais complexos e realistas [Box 1979] [Nussenzveig 2008].

Quais elementos então foram considerados como elementos importantes e essenciais ao

modelo desta pesquisa? Os elementos desta pesquisa foram extráıdos de informações

de pesquisas bibliográficas e documentais realizadas no páıs e que possibilitaram iden-

tificar elementos cŕıticos e importantes ao modelo observado. Portanto, buscou-se não

avaliar os dados brutos do governo brasileiro, mas informações consolidadas em outras

pesquisas sobre os elementos importantes do contexto observado. Diferentemente do que

acontece com modelos quantitativos de dinâmica de sistemas onde modelos matemáticos

são escritos para gerarem informações, nos modelos semi-quantitativos as informações

são utilizadas em expressões ordinais, sem a construção de modelos matemáticos, e essas

informações são definidas diretamente no modelo.

É importante salientar que até mesmo as variáveis consideradas importantes e essenciais

para um contexto tão amplo também podem mudar ao longo do tempo. Por exemplo, os

primeiros modelos elaborados para crise cambial dos anos 1980 não levaram em conta o

endividamento externo das empresas, mas este endividamento passou a ser um elemento

importante e essencial para esses mesmos modelos durante a crise de 1990 [Terra 2013].

Nesta pesquisa, acredita-se também que os modelos de dinâmicas de sistemas devem ser

utilizados de acordo com a proposta de alguns cientistas “exatos”que definem que cada

teoria da F́ısica (i.e. teoria quântica, teoria mecânica e teoria da relatividade) tem seu

domı́nio restrito de validade [Ponczek 2009]. Portanto, aqui a teoria de dinâmica de

sistemas deve ser sempre a mesma para os modelos, mas a aplicação dos modelos de

dinâmica de sistemas (e.g. quantitativos e semi-quantitativos) devem ser diferentes de

acordo com a complexidade do contexto observado.
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Pode-se fazer então uma analogia dos modelos semi-quantitativos de dinâmica de sistemas

com a F́ısica, quando campos gravitacionais influenciam os planetas, como acontece entre

o planeta Terra e a Lua, onde o campo gravitacional da Lua influencia o planeta de acordo

com sua posição em relação à Terra, intervindo consequentemente nos ńıveis das marés

do planeta [Freegarde 2012]. As informações sobre este contexto observado, portanto,

podem ser representadas através de variáveis de um modelo semi-quantitativo, onde essas

variáveis podem corresponder a dezenas, centenas ou milhares de outros sistemas. Logo,

um modelo elaborado sobre a relação do campo gravitacional entre o planeta Terra e a

Lua poderia conter variáveis semi-quantitativas para representar os diversos ecossistemas

do planeta, como as marés dos oceanos. Quando a variável maré dos oceanos estivesse

baixa, representaria as maré baixas do planeta, e quando a variável maré dos oceanos es-

tivesse alta, representaria as suas marés altas. A variável maré dos oceanos representaria,

portanto, centenas ou milhares de outros sistemas terrenos “embutidos”nela. Quando a

variável Lua estivesse próxima ou distante da terra, influenciaria, por exemplo, a variável

maré dos oceanos, aumentando ou diminuindo o seu valor.

Em um modelo de granularidade grossa, as mudanças ocorridas nos ecossistemas do pla-

neta não necessariamente provocariam a alteração desse modelo proposto sobre a influ-

encia da força gravitacional entre a Lua e a Terra. A variável maré dos oceanos poderia

até aumentar ou diminuir, independente da posição da lua em relação à Terra, devido às

influencias ocorridas em outros ecossistemas do planeta que não foram modeladas, mas

o modelo elaborado para esse contexto não precisaria necessariamente refletir a inclusão

destas novas variáveis ecossistêmicas para reproduzir tal comportamento, uma vez que

o próprio valor semi-quantitativo (e.g. maré alta ou baixa) atribúıdo às marés já se-

ria capaz de reproduźı-lo, utilizando-se de informações provenientes de outros estudos e

pesquisas realizadas ao longo de anos. Neste caso, por exemplo, a granularidade grossa

seria representada pela variável maré dos oceanos, quando essas variáveis ecossistêmicas

intervenientes seriam ocultadas (i.e. não seriam modeladas), sendo apenas “representa-

das”pelo valor semi-quantitativo atribúıdo à variável maré dos oceanos.

Através do interpretativismo, estruturalismo, teoria geral de sistemas e métodos sistêmicos

semi-quantitativos, acredita-se, nesta pesquisa, que é posśıvel criar e simular modelos

sistêmicos que sejam capazes de realizar previsões futuras de mega-sistemas sociais, a

médio e longo prazo, através de cenários. Se esta crença for comprovada no futuro,

mega-sistemas sociais poderão ser melhor representados e previstos através de modelos

matemáticos orientados à peŕıodos sociais distintos, utilizando-se dessas abordagens. Por

exemplo, alguns modelos do DISB poderiam ser melhor representados matematicamente

através do peŕıodo da ditadura militar (1964-1985), enquanto outros modelos matemáticos

poderiam representar melhor o DISB após a promulgação da chamada “constituição ci-

dadã”(1988-2018). Nesses, e em outros casos, alguns modelos descreveriam e preveriam

melhor o comportamento sistêmico social apenas quando fossem orientados à um deter-
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minado espaço-tempo, onde o tempo provavelmente variaria de médio a longo prazo.

Esta pesquisa demonstra como os métodos semi-quantitativos de dinâmica de sistemas

podem produzir modelos mais estáveis quando comparados aos modelos elaborados pelos

métodos sistêmicos tradicionais, sendo, portanto, capazes de realizar previsões futuras de

comportamentos de mega-sistemas complexos, sem as limitações impostas pelos métodos

sistêmicos tradicionais.

Com a utilização de modelos de dinâmicas de sistemas baseados em modelos semi-quantita-

tivos para análise de um mega-sistema complexo como o desenvolvimento da indústria de

software brasileira, esta pesquisa trouxe um novo conceito, ainda não encontrado na lite-

ratura cient́ıfica, que trata da dinâmica de mega-sistemas complexos.

Utilizou-se, portanto, a abordagem de engenharia de mega-sistemas complexos, a fim de

demonstrar como alcançar os prazos, os custos, além de outros resultados importantes,

através das poĺıticas públicas propostas ao governo brasileiro, e no intuito de promover o

desenvolvimento da indústria de software brasileira.

Não há, portanto, evidências cient́ıficas sobre a existência de alguma metodologia proposta

para elaboração e utilização conjunta de modelos de mega-sistemas dinâmicos e modelos

de engenharia de mega-sistemas complexos, a fim de definir e avaliar poĺıticas públicas

sobre sistemas macro-econômicos.

Uma vez que os modelos semi-quantitativos apresentaram nesta pesquisa as caracteŕısticas

mais adequadas para análise, projeto e simulação de poĺıticas públicas em mega-sistemas,

qual modelo seria suficiente para definir como este mega-sistema poderá ser alavancado,

e consequentemente ser capaz de impulsionar o desenvolvimento da indústria de software

brasileira através da engenharia de mega-sistemas complexos?

Utilizou-se então, nesta pesquisa, a modelagem de processos de negócio, de acordo com a

notação Business Process Model and Notation (BPMN), por ser considerada mais ampla

e mais completa semanticamente do que outras notações designadas para modelagem de

fluxos de processos, como por exemplo o diagrama de atividades definido pela notação

Unified Modeling Language (UML), além da linguagem BPMN ser bastante utilizada e

difundida internacionalmente [Knop 2009] [Capote 2012] [Campos 2014].

Apesar desta pesquisa não ter utilizado boa parte da capacidade semântica da notação

BPMN que justificasse definitivamente sua utilização em comparação com outras notações,

ainda assim trata-se de uma linguagem robusta que pode ser utilizada em modelos futuros

de engenharia de sistemas complexos que por ventura venham a necessitar de uma notação

mais rebuscada e que consigam representar melhor a sua realidade.
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Compreender, quantificar e construir ferramentas de previsão para um sistema complexo,

como o desenvolvimento da indústria de software brasileira, é bastante complexo e ainda

não bem estudado, nem compreendido. As interdependências das camadas, as coleta

de dados, a interpretação correta da relação de causalidade e a quantificação dessas

relações, e a validação de um modelo abrangente de um estado-nação são enormes de-

safios [Gorod et al. 2014].

Os modelos semi-quantitativos foram então utilizados nesta pesquisa para melhor compre-

ender, quantificar e construir ferramentas de previsão para o desenvolvimento da indústria

de software brasileira, além de permitir um melhor entendimento da interdependência de

suas camadas, de facilitar a coleta de dados, a interpretação da relação de causalidade, a

quantificação de suas relações e a validação deste modelo abragente de estado-nação.

1.1 Teorias cient́ıficas aplicadas à tese

Dentre algumas teorias cient́ıficas elencadas e investigadas, esta pesquisa fundamentou-

se na Compreensão/Interpretativismo, no Estruturalismo e na Teoria geral de

sistemas.

A Compreensão/Interpretativismo é o resultado dos significados que o pesquisador

impõe ao fenômeno, moldado pela maneira como ambas as partes interagem, ambos in-

fluenciados pelas estruturas macro do contexto observado. Além disso, deve-se considerar

que a interpretação ainda deve variar de acordo com o lugar onde o pesquisador e o

fenômeno estão inseridos, e em qual peŕıodo de tempo ocorre [Santana e Sobrinho 2007].

Nesta pesquisa, o interpretativismo foi utilizado para investigar um fenômeno complexo

e mutável, buscando padrões de comportamentos e suas relações sistêmicas através de

simulações computacionais [Thompson, Locander e Polio 1989].

O Estruturalismo é o estudo baseado nas relações e na linguagem social de cada grupo.

Busca explorar as culturas através das relações sociais produzidas, examinando as infra-

estruturas inconscientes dos fenômenos culturais, considerando os elementos relacionados

e procurando estabelecer a coerência entre os sistemas [Lévi-Strauss 1953].

A Teoria geral de sistemas representa o estudo sobre o funcionamento de uma socie-

dade a partir de um conjunto de elementos interdependentes que interagem entre si, com

objetivos comuns, formando um todo [Bertalanffy 1975].

Entende-se que os modelos matemáticos tradicionais da economia, os modelos quantita-

tivos baseados em dinâmica de sistemas e os modelos baseados em agentes possuem um

mesmo gargalo em comum: tentam entender e representar a realidade através das estru-
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turas conscientes do mundo, levando-os a problemas semelhantes, e não sendo capazes de

resolverem ou melhorarem definitivamente as previsões sobre mega-sistemas complexos.

Entende-se também que é ininteliǵıvel ao ser humano ser capaz de obter toda a com-

plexidade de mundo e acompanhá-la, ao longo do tempo, através de modelos, e por isso

sugere-se uma combinação de abordagens do conhecimento para construção de modelos

de mega-sistemas complexos que possam melhor explicar e prever a realidade. Essa com-

binação de abordagens, portanto, vai na contramão da ciência moderna atual que entende

que a explicação e previsão sobre mega-sistemas complexos melhor ocorrerá através da

modelagem das minucias das interações sociais, utilizando-se de modelos baseados em

agentes. No entanto, essa combinação de abordagens propõe que apenas aumentando o

ńıvel de abstração sobre a modelagem da realidade observada, é quando se poderá real-

mente melhor explicar e prever a realidade de mega sistemas complexos.

Esta pesquisa utilizou-se das estruturas inconscientes do ser humano, através da me-

taf́ısica, para tentar resolver, de uma vez por todas, os gargalos apresentados pelos

métodos anteriores, ao avaliarem mega-sistemas complexos, propondo, portanto, um per-

curso metodológico e epistemológico a ser aplicado para elaboração, simulação e previsão

sobre mega-sistemas complexos.

Partiu-se, então, da utilização do interpretativismo, onde as reivindicações justificáveis

podem ser verificadas por meio de provas cient́ıficas que envolvem os elementos metaf́ısicos

de interação social, considerando os elementos dos ambientes f́ısicos como fontes de co-

nhecimento que podem transcender para além de suas esferas materiais de ser.

Seguiu-se também, além do interpretativismo, as premissas do estruturalismo, não bus-

cando o fenômeno consciente e as relações que os elementos diretamente observáveis

mantêm entre si, mas a estrutura inconsciente que sustenta e ordena estes elementos

e suas relações.

Os modelos estruturalistas elaborados nesta pesquisa sobre o desenvolvimento da indústria

brasileira são racionais e pasśıveis de serem representados por esquemas lógico-matemáticos,

mesmo restringindo-se aos sistemas de relações simultâneas para um determinado espaço

e tempo, abandonando toda a ideia de origem e formação histórica dessas estruturas.

Utilizou-se, portanto, o objeto de pesquisa como uma totalidade pasśıvel de descrição a

partir dos elementos que o constituem e das relações que estes elementos mantêm entre

si, não realizando, no entanto, a utilização da análise e decomposição deste objeto para

encontrar os elementos supostamente últimos e determinantes. Logo, a intenção desta

pesquisa não foi a de descrever o observado, mas a de encontrar o sentido próprio que

está por trás das metáforas de elaboração da estrutura do desenvolvimento da indústria

de software brasileira em busca da descrição de suas estrutura subjacentes.
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O estruturalismo permitiu, então, a elaboração de estruturas de modelos que pudessem

passar de um estado a outro, através da mudança de seus elementos intŕınsecos, sem

precisar alterar o seu sistema estrutural.

Concorda-se que as subjetividades, por definição, são incomparáveis e incomunicáveis,

mas acredita-se também que, através do estruturalismo, o ser humano muitas vezes in-

teragem através de estruturas inconscientes, e que geralmente essas estruturas existem e

são compartilhadas pela sociedade.

Por último, foi utilizada, também, a teoria geral de sistemas, a fim de permitir que

as estruturas dos modelos elaborados, a partir da teoria estruturalista, pudessem ser

tratadas como sistemas que interagem entre si, contendo ciclos de retroalimentação, onde

um conjunto de elementos interdependentes são responsáveis pelo comportamento global

do sistema.

1.2 Problemas do conhecimento e suas classificações aplicadas

à tese

Os problemas do conhecimento também foram elencados e estudados para esta pesquisa,

e estão classificados da seguinte forma: possibilidade do conhecimento, origem do

conhecimento, essência do conhecimento, tipos de conhecimento e conceito de

verdade [Hessen 1970].

Quanto à possibilidade do conhecimento, considerou-se nesta pesquisa o ceticismo que

estabelece que conhecimento do real é imposśıvel à razão humana e que o homem deve

renunciar à certeza e submeter toda afirmação a uma dúvida constante [Hessen 1970].

Quanto à origem do conhecimento, considerou-se nesta pesquisa o criticismo que

estabelece que o conhecimento origina-se na experiência, sendo que é a razão que lhe

dá forma. Portanto, o mundo real existe, porém submetido às formas do entendimento

humano [Hessen 1970].

Quanto à essência do conhecimento, considerou-se nesta pesquisa o antirealismo e o

pragmatismo. O antirealismo estabelece que não existe uma realidade independente de

um sujeito pensante que a observe, e o pragmatismo estabelece que o mundo real não

existe ou não pode ser conhecido, e que só existem nossas representações (e.g. teorias

e modelos) que podem ser úteis para descrever e/ou controlar os fenômenos observados

pelos nossos sentidos [Hessen 1970].
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Quanto ao tipo de conhecimento, considerou-se nesta pesquisa o conhecimento mediato

ou dedutivo e o conhecimento imediato ou intuitivo. O conhecimento mediato ou dedutivo

estabelece que o conhecimento é adquirido através de deduções lógicas de prinćıpios auto

evidentes (axiomas), e o conhecimento imediato ou intuitivo estabelece que o conheci-

mento é adquirido sem a intervenção da razão e de seus prinćıpios lógicos [Hessen 1970].

Quanto ao conceito de verdade, considerou-se nesta pesquisa a verdade por coerência

que estabelece que a verdade de uma proposição consiste na sua coerência com um certo

conjunto espećıfico de proposições, isto é, uma proposição é verdadeira se, e somente se,

é coerente com um conjunto espećıfico de proposições [Hessen 1970].

1.3 Utilização da metodologia epistemológica cient́ıfica pro-

posta por Lakatos à tese

A metodologia do programa de pesquisa cient́ıfica proposta por Lakatos constitui-se de

um conjunto de hipóteses, denominadas de “cinturão protetor”, que tem como objetivo

principal proteger o axioma da pesquisa, também chamado de “núcleo duro”. Caso os

testes sobre as hipóteses sejam falsos, a falsidade incidirá sobre estas, e não sobre o “núcleo

duro”da pesquisa, protegendo-o [Silveira 1996].

De acordo com a teoria do conhecimento, existem dois tipos de teorias da verdade: a

verdade por coerência e a verdade por correspondência.

A teoria da verdade por correspondência defende que a verdade de uma determinada

frase, proposição ou crença se deve à circunstância de corresponder a um certo estado

do mundo ou da realidade, concebido como algo que é independente da mente ou da

linguagem [Hessen 1970].

Já a teoria da verdade por coerência estabelece que a verdade de uma proposição consiste

na sua coerência com um certo conjunto espećıfico de proposições, isto é, uma proposição

é verdadeira se, e somente se, é coerente com um conjunto espećıfico de proposições

[Hessen 1970].

A presente pesquisa utilizou-se então da teoria da verdade por coerência, através de um

modelo sustentável entre organizações ou instituições, a fim de referenciar um

conjunto de proposições que determina ou define a proposição da crença desta pesquisa

como verdadeira, como apresentado em [Almeida 2002].

As seções seguintes apresentam os itens que norteiam a metodologia epistemológica pro-
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posta por Lakatos e que foram aplicadas à tese: crença ou premissa, axioma ou con-

jectura,hipóteses, objetivo geral, objetivos espećıficos, problema de pesquisa e questões de

pesquisa.

1.3.1 Crença ou premissa

A busca por explicações e previsões de resultados provocados por fenômenos são essenciais

ao desenvolvimento sustentável do mundo.

1.3.2 Axioma ou conjectura

A busca por explicações e previsões de comportamentos sistêmicos oriundos da utilização

de poĺıticas públicas favorece o desenvolvimento sustentável da indústria de software.

1.3.3 Hipóteses da tese

• O governo brasileiro não proporciona uma poĺıtica pública eficiente (i.e. cujas ca-

racteŕısticas ou qualidades criam condições apropriadas ou ideais para a consecução

de determinada finalidade) e robusta (i.e. resistente às condições iniciais) para o

desenvolvimento da indústria de software brasileira;

• A baixa disponibilidade de profissionais de TI qualificados afeta negativamente o

desenvolvimento da indústria de software brasileira;

• A corrupção brasileira representa um fator cŕıtico, impeditivo ou anulador, às atuais

ou futuras poĺıticas públicas, impactando fortemente o desenvolvimento da indústria

de software brasileira;

• A baixa qualidade de produtos e serviços de software fabricados/disponibilizados

afeta negativamente o desenvolvimento da indústria de software brasileira.

1.3.4 Objetivo geral da tese

Propor um modelo de engenharia de mega-sistemas complexos para o desenvolvimento da

indústria de software brasileira baseado na avaliação dos fatores da dinâmica dos macro-

sistemas do páıs que impactam o desenvolvimento da indústria de software nacional atual.
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1.3.5 Objetivos espećıficos da tese

• Avaliar os fatores da dinâmica dos macro-sistemas do páıs que impactam o desen-

volvimento da indústria de software nacional;

• Elaborar um modelo de dinâmica de mega-sistemas complexos para avaliar o desen-

volvimento da indústria de software nacional atual;

• Avaliar a eficiência e a robustez das poĺıticas públicas atuais sobre o desenvolvimento

da indústria de software brasileira;

• Avaliar como a baixa disponibilidade de profissionais de TI, a corrupção e a baixa

qualidade de produtos e serviços de software afetam o desenvolvimento da indústria

de software brasileira;

• Avaliar a eficiência e a robustez das poĺıticas públicas propostas ao desenvolvimento

da indústria de software brasileira, baseando-se no modelo de engenharia de sistemas

complexos desenvolvido.

1.3.6 Problemas de pesquisa da tese

• As abordagens tradicionais voltadas à avaliação de sistemas dinâmicos ainda apre-

sentam limitações para estudo, projeto, simulação e análise de modelos e resultados

quando envolvem sistemas macro-econômicos, principalmente no que diz respeito ao

custo e prazo para elaboração de seus modelos, além de complexidade computacio-

nal para suas simulações e da imprevisibilidade sobre os modelos elaborados e seus

resultados futuros;

• As abordagens atuais sobre engenharia de mega-sistemas complexos ainda apresen-

tam limitações para estudo, projeto e análise de modelos que envolvem sistemas

macro-econômicos, principalmente no que diz respeito ao custo e prazo para sua

elaboração.

1.3.7 Questões de pesquisa da tese

• Como avaliar a eficiência e robustez da poĺıtica pública brasileira aplicada ao desen-

volvimento da indústria de software brasileira?

• Qual modelo de engenharia de sistemas complexos seria mais adequado para repre-

sentar o desenvolvimento da indústria de software brasileira?
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1.4 Metodologias cient́ıficas aplicadas à tese

As metodologias cient́ıficas também foram elencadas e estudadas para esta pesquisa,

e foram classificadas de acordo com a modalidade da pesquisa: quanto à área da

ciência, quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos,

quanto ao objeto, quanto à forma de abordagem, quanto ao método cient́ıfico e

quanto à disciplinaridade [Japiassu 1976] [Fazenda 1994] [Jantsch e Bianchetti 1995]

[Lakatos e Marconi 2003] [Girardelli 2007] [Prodanov e Freitas 2013].

Quanto à área da ciência, considerou-se a pesquisa teórica, metodológica e a apli-

cada/prática. A pesquisa teórica foi utilizada com o objetivo de ampliar generalizações,

definir leis mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar

hipóteses. A pesquisa metodológica foi utilizada como objetivo de analisar as carac-

teŕısticas dos vários métodos indispensáveis, tais como: avaliar capacidades, limitações e

criticar os pressupostos quanto sua utilização. Já a pesquisa aplicada/prática foi utili-

zada com o objetivo de investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos

teóricos.

Quanto à natureza, considerou-se o trabalho cient́ıfico original, pois tratou-se de uma

pesquisa realizada pela primeira vez, que pode vir a contribuir para a evolução do conhe-

cimento em determinada área da ciência.

Quanto aos objetivos, considerou-se a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva, a

pesquisa anaĺıtica ou explanatória, a pesquisa preditiva, a pesquisa experimental e a pes-

quisa propositiva. A pesquisa exploratória teve como objetivo a caracterização inicial do

problema, sua classificação e definição, além de ter proporcionado uma maior familiari-

dade com o problema. Na pesquisa descritiva, os fatos foram observados, registrados,

analisados, classificados e interpretados, sem interferência do pesquisador. A pesquisa

anaĺıtica ou explanatória foi a continuação da pesquisa descritiva, quando o pesquisador

foi além da descrição das caracteŕısticas, analisando e explicando porque os fatos estão

acontecendo. Já a pesquisa preditiva, foi mais além do que a pesquisa explanatória, ofere-

cendo uma explicação para o que está acontecendo em determinada situação. A pesquisa

experimental teve como objetivo aprofundar o conhecimento da realidade, procurando

as razões dos fenômenos, enquanto a pesquisa propositiva teve como objetivo apresentar

propostas que possam representar ganhos para a civilização.

Quanto aos procedimentos, considerou-se a pesquisa documental e o estudo de caso.

A pesquisa documental foi utilizada com o objetivo de investigar a utilização de dados

obtidos a partir de “documentos”que registram fatos e/ou acontecimentos de uma deter-

minada época, enquanto o estudo de caso foi utilizado para investigar um caso (fenômeno

ou situação) individual em profundidade para obter uma compreensão ampliada sobre
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outros casos (fenômenos ou situações) similares.

Quanto ao objeto, considerou-se apesquisa bibliográfica e a pesquisa de laboratório. A

pesquisa bibliográfica foi utilizada para recuperar o conhecimento cient́ıfico acumulado

sobre um determinado problema, enquanto a pesquisa de laboratório foi utilizada para

criar condições para interferir no aparecimento ou na modificação dos fatos, e para poder

explicar o que ocorre com fenômenos correlacionados.

Quanto à forma de abordagem, foram utilizadas a pesquisa quantitativa e a pesquisa

qualitativa. A pesquisa qualitativa foi utilizada para traduzir as opiniões e informações

em números, a fim de serem classificados e analisados, enquanto a pesquisa qualitativa foi

utilizada pelo fato de algumas informações obtidas não poderem ser quantificadas.

Quanto ao método cient́ıfico, foi utilizado o método dedutivo para prover um racioćınio

lógico, com utilização da dedução, a fim de se obter uma conclusão a respeito de deter-

minadas premissas.

Quanto à disciplinaridade, foi utilizada a interdisciplinaridade por envolver mais de

uma disciplina, por utilizar sistemas de dois ńıveis e de objetivos múltiplos, por possuir

uma axiomática comum a um grupo de disciplinas conexas, e por haver uma coordenação

entre estas disciplinas, onde esta coordenação procede de um ńıvel superior.

1.5 Modelo geral proposto

Um modelo de engenharia do conhecimento foi proposto para representar o desenvolvi-

mento da indústria de software brasileira, avaliando os objetivos definidos pelo governo

ao desenvolvimento da indústria de software brasileira e o seu comportamento vigente,

de acordo com os resultados das medições funcionais e não-funcionais sobre produtos de

software fabricados ou utilizados no páıs. Esse modelo de engenharia do conhecimento

é também composto por um modelo de dinâmica de mega-sistemas complexos elabo-

rado para avaliação e evolução das poĺıticas públicas direcionadas ao desenvolvimento

da indústria de software brasileira, e que é utilizado de acordo com os resultados obti-

dos sobre a qualidade dos produtos de software fabricados ou utilizados no páıs, além

de outros resultados obtidos sobre o comportamento da indústria de software brasileira.

Esses resultados, então, poderão ser utilizados por cientistas poĺıticos para novas toma-

das de decisões sobre poĺıticas públicas nesta área, através de simulações computacionais

dos modelos, avaliando seus impactos positivos e negativos, antes mesmo de aplicá-las ao

páıs. De acordo com os resultados obtidos através de simulações computacionais sobre os

modelos de desenvolvimento da indústria de software brasileira, modelos de engenharia de

sistemas complexos poderão então ser propostos pelos cientistas poĺıticos para alavancar
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o desenvolvimento do páıs neste setor.

A Figura 1.2 mostra o modelo geral proposto como solução à pesquisa realizada na tese. O

modelo proposto demonstra como a engenharia de conhecimento se utilizará da abordagem

de dinâmica de mega-sistemas e de engenharia de mega-sistemas complexos para melhor

promover o desenvolvimento da indústria de software brasileira.
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Com o modelo de engenharia do conhecimento, os modelos de dinâmica de mega-sistemas

complexos e os modelos de engenharia de mega-sistemas complexos elaborados, os cien-

tistas poĺıticos poderão realizar simulações, através de poĺıticas públicas propostas, a fim

de prever seus resultados, em curto, médio e longo prazo, antes mesmo de suas aplicações

ao governo brasileiro, selecionando então aquelas poĺıticas públicas que serão mais efici-

entes, resilientes e robustas para melhor proporcionar o desenvolvimento da indústria de

software brasileira.

1.6 Tipos de modelos propostos para solução da tese

De acordo com os tipos de modelos que poderiam ser utilizados como solução à pesquisa

realizada na tese, pode-se destacar (Fonte obtida através das notas de aula do prof.

Marcelo A. Moret):

Icônico - O modelo icônico é aquele que representa o sistema f́ısico real da forma mais

fiel posśıvel (e.g. mapas, fotografias, plantas, estátuas e maquetes);

Diagramático - O modelo diagramático é aquele em que um conjunto de linhas e śımbolos

representa a estrutura ou o comportamento do sistema f́ısico real (e.g. fluxograma);

Matemático - O modelo matemático é uma idealização descrita por elementos relaciona-

dos através de uma expressão matemática, onde são utilizadas técnicas da construção

lógica, não necessariamente naturais, e certamente não completas;

Representação gráfica - O modelo de representação gráfica é aquele em que os resulta-

dos quantitativos e/ou qualitativos, geralmente resultantes de outros modelos utilizados

previamente, são plotados visualmente, a fim de serem melhor analisados, comunicados,

compreendidos, discutidos e criticados (e.g. gráfico cartesiano, gráfico de barras, gráfico

de pizza etc.).

Para esta pesquisa, portanto, foram utilizados o tipo de modelo diagramático, através

da elaboração e simulação dos modelos de dinâmica de mega-sistemas e da elaboração,

sem simulação, dos modelos de engenharia de mega-sistemas complexos, e o tipo de mo-

delo para representação gráfica através dos resultados provenientes das simulações dos

modelos de dinâmica de mega-sistemas complexos.
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1.7 Proposta de organização da tese

Este documento apresenta 5 caṕıtulos que compõem a tese de doutorado, e está estrutu-

rado da seguinte forma:

• Introdução: Contextualiza o âmbito no qual a pesquisa proposta está inserida.

Apresenta, portanto, a definição do problema, objetivos e justificativas da pesquisa,

e como a tese de doutorado está estruturada;

• Caṕıtulo 2: Estudo sobre a teoria do caos e a teoria de sistemas complexos orien-

tados à poĺıticas públicas;

• Caṕıtulo 3: Conceitos e modelos sobre a abordagem de dinâmica de sistemas e de

engenharia de sistemas complexos orientados à mega-sistemas complexos;

• Caṕıtulo 4: Modelos propostos ao desenvolvimento da indústria de software bra-

sileira utilizando poĺıticas públicas através de engenharia do conhecimento com

dinâmica de mega-sistemas e engenharia de mega-sistemas complexos;

• Considerações Finais: Apresenta as conclusões, contribuições e algumas sugestões

de atividades de pesquisa a serem desenvolvidas no futuro;

Devido à grande quantidade de dados e informações coletadas e produzidas durante as

pesquisas e experimentos desta tese, optou-se, portanto, em disponibilizá-los através de

formato digital em anexo. Este documento apresenta, todavia, 5 apêndices que compõem

a tese de doutorado, e está estruturado da seguinte forma:

• Apêndice A: Estudo de caso sobre o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social da

indústria de software brasileira para qualificar os problemas e consequências encon-

trados no desenvolvimento da indústria de software brasileira atual. Os resultados

obtidos neste documento foram utilizados posteriormente como insumo ao interpre-

tativismo para mapear e elencar as variáveis causais do sistema;

• Apêndice B: Conceitos e modelos sobre gestão organizacional para desenvolvimento

de sistemas organizacionais complexos. Este documento foi utilizado como base para

se obter um melhor entendimento sobre quais modelos organizacionais complexos po-

deriam ser propostos ao desenvolvimento da indústria de software brasileira através

da engenharia de mega-sistemas complexos;

• Apêndice C: Experimentos reprodut́ıveis do modelo atual sobre o desenvolvimento

da indústria de software brasileira. Neste documento, o estruturalismo foi utilizado

como teoria do conhecimento para modelar a dinâmica de sistema sobre o desenvol-

vimento da indústria de software brasileira atual;
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• Apêndice D: Experimentos reprodut́ıveis do modelo proposto ao desenvolvimento

da indústria de software brasileira. Neste documento, o estruturalismo foi utilizado

como teoria do conhecimento para modelar a dinâmica de sistema sobre o desenvol-

vimento da indústria de software brasileira proposto;

• Apêndice E: Comparações entre os resultados obtidos através das simulações sobre

o modelo atual e o modelo proposto ao desenvolvimento da indústria de software

brasileira.
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Estudo sobre a teoria de sistemas complexos e a

teoria do caos orientados à poĺıticas públicas

A indústria de software brasileira possui uma natureza poĺıtica-econômica-social muito

complexa, e promover o seu desenvolvimento exige uma avaliação mais completa, suge-

rindo a necessidade de realizar-se estudos e pesquisas sobre sistemas complexos e teorias

do caos, a fim de se avaliar quais conceitos, métodos, metodologias e ferramentas estão dis-

pońıveis e aqueles que seriam mais adequados à previsão de poĺıticas públicas neste setor.

A utilização da abordagem de sistemas complexos nesta pesquisa permitiu, então, avaliar

as causas e efeitos, além de custos e benef́ıcios, das poĺıticas públicas brasileiras propostas

ao desenvolvimento da indústria de software brasileira, prevendo com antecedência, por

exemplo, os seus impactos na área de educação para formação de profissionais de produ-

tos e serviços de TI no Brasil, uma vez que esta área ainda é um ponto cŕıtico que pode

interferir no desenvolvimento da indústria de software do páıs de forma negativa.

2.1 Holismo versus Mecanicismo

Como deve-se avaliar um contexto onde existem vários elementos envolvidos com o pro-

blema pesquisado? Como a ciência vem tentando resolver problemas desta natureza ao

longo de séculos?

Existem, portanto, duas abordagens paradigmáticas que têm sido utilizadas pela ciência,

porém amplamente distintas: a abordagem mecanicista ou abordagem reducionista, e a

abordagem hoĺıstica ou abordagem da totalidade [Guimarães 2006].

Enquanto abordagem mecanicista ou reducionista possui a crença de que o único processo

válido de pesquisa cient́ıfica é o da dissecação de um problema, através da separação de

seus componentes, para resolvê-lo, a abordagem hoĺıstica, ou da totalidade, possui a crença

de que o único processo válido de pesquisa cient́ıfica se dá através da utilização de todos

os componentes de um problema, sem separá-los, a fim de resolvê-lo. Entretanto, nos

últimos três séculos a ênfase da pesquisa acadêmica tem sido na abordagem mecanicista

ou reducionista, pois o holismo como epistemologia ainda é recente [Guimarães 2006].

Os grandes questionamentos da literatura sobre a abordagem mecanicista advêm de que

determinados problemas cient́ıficos só podem ser solucionados através da visão de con-

junto, onde “o todo”possui caracteŕısticas que não podem ser explicadas a partir de suas
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partes constituintes [Guimarães 2006].

Houve, portanto, um grande exagero acadêmico na crença de que o reducionismo seria a

única abordagem de pesquisa válida para resolução de problemas cient́ıficos, até quando

esta abordagem começou a se mostrar impotente durante a tentativa de solucionar vários

casos, o que acabou abrindo espaço para a academia tentar ouvir e aceitar a abordagem

hoĺıstica nestes casos [Guimarães 2006].

Ninguém então pode negar que [Guimarães 2006]:

• um organismo é uma coleção de átomos, moléculas, tecidos, etc;

• uma música nada mais é coleção de notas;

• um poema é um conjunto de palavras.

O erro, porém, está exatamente em se supor que um organismo, uma música e um po-

ema sejam apenas isso, mesmo porque conceitos como sonhos, entropia e informação não

envolvem objetos ou corpos definidos, mas as relações e condições entre objetos, ou entre

idéias, se destacam deles [Guimarães 2006].

Portanto, é importante tomar bastante cuidado ao utilizar a abordagem reducionista

achando que apenas através das partes dos elementos envolvidos no problema pode-se

chegar a grandes conclusões cient́ıficas [Guimarães 2006].

2.2 Conceitos gerais sobre sistemas

Um sistema pode ser definido como um conjunto de partes inter-relacionadas, formando

um todo coeso que está separado de seu ambiente subjacente através de um limite ou

escopo, exibindo, portanto, várias propriedades estruturais e comportamentais que per-

sistem ao longo de um tempo, relacionando-se com o ambiente no qual está inserido

[Fernandes 2008].

Como exemplos de sistemas, pode-se citar [Fernandes 2008]:

• O (sistema de) computador utilizado formado por elementos de hardware e software;

• O sistema de injeção eletrônica de um automóvel, formado por elementos de hard-

ware e software embarcado e cuja função é regular o fluxo de combust́ıvel do motor

de um automóvel;
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• O Sistema Solar exibe um conjunto de propriedades estruturais e comportamentais,

cujos elementos interagem de forma não intencional, e onde um conjunto de forças

f́ısicas mantém a integridade deste sistema planetário;

• O Sistema Econômico Brasileiro exibe um conjunto de elementos estruturais e com-

portamentais para o funcionamento da econômica do páıs;

• O “sistema digestório”, formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos

etc, cuja função é interagir com outros sistemas do organismo, visando capturar e

transformar alimentos obtidos do meio externo em matéria e energia necessárias à

sustentação do próprio organismo;

• A Amazônia, um grande e complexo bioma composto por florestas, rios, populações

humanas etc., e que desempenha uma grande variedade de funções, como: capturar

gás carbônico, produzir oxigênio, etc.;

Portanto, qualquer “todo organizado”é um sistema, logo todo ser vivo é um sistema, toda

organização ou empresa humana é um sistema e toda máquina criada pelo ser humano é

um sistema [Fernandes 2008].

Pode-se então conceitualizar os sistemas através de três tipos de estruturas de classificação,

como [Fernandes 2008] [Gorod et al. 2014]:

• Esquemas de classificação universais;

• Esquemas de classificação arbitrários;

• Esquemas de classificação complexos.

2.2.1 Esquemas de classificações universais

Os esquemas de classificações universais podem ser definidos, como [Fernandes 2008]:

• Sistemas artificiais são aqueles criados pela ação humana, enquanto os sistemas

naturais são aqueles não criados pela ação humana;

• Sistemas mecânicos possuem funcionamento descrito por fórmulas matemáticas e

da f́ısica clássica, enquanto que sistemas orgânicos possuem funcionamento cons-

trúıdo ao longo da história de sua existência;
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• Sistemas analógicos são aqueles que trabalham manipulando grandezas f́ısicas nas

quais há uma continuidade de valores como força, aceleração, intensidade de luz,

calor e ângulo, enquanto que sistemas digitais trabalham com cadeias de śımbolos

em quantidades discretas e descont́ınuas.

2.2.2 Esquemas de classificações arbitrários

Os esquemas de classificações arbitrários, como o próprio nome já diz, são definidos arbi-

trariamente, podendo-se citar alguns exemplos, como [Fernandes 2008]:

• Amazônia e Pantanal;

• Jorge e João;

• Sul e Nordeste;

• Facebook e Orkut;

• Macroeconomia e Microeconomia.

2.2.3 Esquemas de classificações complexos

Os esquemas de classificações complexos serão melhor explicados na seção 2.3, e podem

ser definidos, como [Gorod et al. 2014]:

• Sistema;

• Sistema de sistemas;

• Organização;

• Sistema complexo.

2.3 Sistemas complexos

Sistemas complexos podem sistemas que possuem evolução definida por leis simples,

com comportamento complicado e não caótico. Como esses sistemas possuem com-

portamentos impreviśıveis a médio e longo prazo, a simulação tem sido geralmente a

ferramenta mais adequada para aprendê-los e explicá-los nestes casos [Corning 1995]
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[Boccara 2004] [Ottino 2004] [Nussenzveig 2008] [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011]

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Quanto à complexidade dos sistemas complexos, considera-se que os sistemas que exibem

evolução periódica teriam a mais baixa complexidade (e.g. pêndulo simples, problema

dos dois corpos e osciladores harmônicos), enquanto os sistemas caóticos teriam a maior

complexidade, e a ciência da computação serve como instrumento essencial para pesquisas

e avaliações de tais sistemas [Nussenzveig 2008].

Os sistemas complexos possuem como comportamento t́ıpico a auto-organização e são

encontrados em várias áreas cient́ıficas, incluindo biologia, qúımica, geologia, sociologia e

tecnologia da informação, e em muito sistemas existentes, tais como sistemas planetários,

células orgânicas, organismos vivos e sociedades animais, e os sistemas complexos que exi-

bem esse comportamento são chamados de sistemas auto-organizados [Nussenzveig 2008].

Em sua forma mais simples, a auto-organização é como como um arranjo autônomo de

partes de um sistema de forma não aleatória, porém a diversidade dos tipos de siste-

mas complexos auto-organizáveis torna dif́ıcil determinar de forma precisa o conceito de

auto-organização. No entanto, a sua caracteŕıstica mais importante é a capacidade de im-

plementar um comportamento global que permita alcançar a realização de seu objetivos

intencionais ou não intencionais [Nussenzveig 2008].

Como a auto-organização refere-se ao fato de que a estrutura de um sistema ou orga-

nização surgir sem qualquer controle expĺıcito ou através de restrições impostas de fora

do sistema, a organização é intŕınseca ao sistema auto-organizador, e resulta de restrições

e mecanismos internos que se baseiam em interações locais, e essas interações são muitas

vezes realizadas através do meio ambiente [Nussenzveig 2008].

Um exemplo bem conhecido de comportamento emergente de um sistema complexo é

o comportamento coletivo mostrado em uma colônia de formigas que geram feromônios

quando encontram alimentos, indicando a descoberta às outras formigas que também

geram feromônios para outras formigas, e assim por diante, e portanto gerando um com-

portamento coletivo emergente através da criação de um novo fluxo coletivo da colônia

de formigas em direção ao alimento encontrado [Nussenzveig 2008].

2.3.1 Caracteŕısticas gerais dos sistemas complexos

Como caracteŕısticas gerais dos sistemas complexos, pode-se destacar [Nussenzveig 2008]

[Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011] [Gorod et al. 2014]

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:
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• São dinâmicos, pois mudam de estado com o tempo;

• São governados por retroalimentação, pois as ações tomadas por um agente tem

repercussões que podem influenciar aquele que as tomou;

• A não-linearidade pode estar presente, uma vez que o efeito pode ser desproporcional

à causa;

• Sistemas formados por muitas unidades simples, porém interligadas entre si, de

forma que uma influencia o comportamento das outras, sendo fortemente acoplados;

• O estado atual do sistema depende dos estados anteriores, uma vez que as ações

tomadas no passado podem influenciar o estado atual do sistema;

• A estrutura interna do sistema determina o seu comportamento, pois a forma como

os diversos subsistemas estão ligados determina como o sistema se comportará;

• O comportamento de um sistema pode ser contra-intuitivo, pois o resultado de uma

ação realizada pode trazer resultados opostos aos esperados;

• A complexidade dos sistemas pode superar a capacidade humana de entendê-la, uma

vez que ainda há muita dificuldade de se compreender as relações de causa e efeito,

principalmente quando há distância temporal entre uma coisa e outra;

• As respostas de curto prazo de um sistema a uma intervenção podem diferir subs-

tancialmente das respostas de longo prazo, pois ações de curto prazo podem trazer

benef́ıcios iniciais e malef́ıcios de longo prazo, e vice-versa;

• A complexidade do todo decorre do entrelaçamento de influências mútuas, à medida

que o sistema evolui dinamicamente;

• Ao longo da evolução dinâmica de um sistema complexo, cada unidade tenta adaptar

seu estado, de acordo com as solicitações que recebe das outras às quais está ligada,

com objetivo de otimizar algum parâmetro particularmente importante;

• Como essas várias solicitações ou influências que recebe são em geral conflitantes,

cada unidade é obrigada adotar uma solução de compromisso e satisfazer apenas

algumas delas em detrimento de outras, proporcionando o fenômeno denominado de

frustração;

• Mesmo após inserir “pertubações”ao sistema, ele pode ainda apresentar algo deno-

minado multiequiĺıbrio, quando o sistema tende naturalmente a se travar por longos

peŕıodos em estados metaestáveis, dos quais não se pode chegar a resultados melho-

res senão apenas através de pequenas mudanças locais;

• Sistemas que possuem criticalidade auto-organizada, exibindo comportamentos que

se modificam bruscamente, quando certos limiares são transpostos e as respostas

passam a ser altamente não-lineares;
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• Após um tempo suficientemente longo, muitos de seus posśıveis estados iniciais ten-

dem a um “atrator”;

• Quebra de ergodicidade, com comportamento em “histerese”ou com dependência da

história anterior;

• Miŕıades de interações locais entre as unidades que formam o sistema acabam condu-

zindo a propriedades coletivas emergentes, qualitativamente novas, do sistema como

um todo;

• Em sistemas complexos, o estado cŕıtico não é alcançado através do ambiente ex-

terno, porém ele é atingido pela evolução espontânea do próprio sistema, denominada

criticalidade auto-organizada;

• Em muitos sistemas complexos podem surgir estruturas geométricas fractais, ou seja,

de dimensão fracionária, cujas caracteŕısticas importantes são a auto-similaridade e

a auto-afinidade.

2.3.2 Caracteŕısticas do cérebro encontradas em sistemas complexos

O cérebro é um sistema complexo presente na maioria dos seres vivos, e seu funcionamento

tem sido fonte de estudo pela literatura para elencar alguns caracteŕısticas importantes

dos sistemas complexos presentes nele [Nussenzveig 2008].

Esta pesquisa, portanto, procurou elencar caracteŕısticas importantes dos sistemas com-

plexos existentes no cérebro e que também poderiam estar presentes no contexto obser-

vado por esta tese, como será visto mais adiante através da Tabela 2.1. Portanto, as

caracteŕısticas do cérebro encontradas, num maior ou menor grau, em outros sistemas

complexos, incluem [Nussenzveig 2008]:

1. É um sistema dinâmico em evolução constante, formado por um grande número de

unidades, e no cérebro há uma ordem de uma centena de bilhões de neurônios;

2. Cada unidade interage com um certo número, bem menor, de outras, e no cérebro

um neurônio cerebral está ligado, em média, a milhares ou dezenas de milhares de

outros;

3. Cada unidade produz uma resposta aos sinais que recebe das outras, onde o neurônio

pode disparar ou não;

4. Levando em conta que os sinais recebidos de unidades diferentes podem ser contra-

ditórios, não dá pra satisfazer a todos ao mesmo tempo e a resposta frustrará em

geral algumas das entradas;
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5. Em sua evolução constante, o cérebro muda as caracteŕısticas das interconexões, em

função da experiência adquirida pela interação com o ambiente, por isso é também

chamado de sistema complexo adaptativo;

6. No caso do cérebro, as interconexões iniciais entre neurônios, no embrião, possuem

um caráter parcialmente caótico, que depois será corrigido pela interação com o

ambiente, eliminando conexões erradas ou redundantes;

7. O sistema se auto-organiza de forma espontânea, criando ordem a partir de um

estado desordenado;

8. Um sinal luminoso que excita a retina, por exemplo, é tratado em diversos ńıveis

diferentes antes de atingir a sede cerebral da sensação visual.

2.3.3 Comportamentos dos sistemas complexos

Como comportamentos dos sistemas complexos, podem-se destacar [Nussenzveig 2008]

[Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011] [Gorod et al. 2014]

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

1. Emergência imprevista - Existem muitas definições de emergência (positiva ou

negativa). Aqui, prefere-se a definição onde a emergência é inesperada. Além disso,

as formas mais interessantes são as imprevisões que não são facilmente explicadas.

Elas são dignas de esforço adicional para compreender melhor a complexidade;

2. Evolui por conta própria e como um todo - Evolui por conta própria, e como

um todo parece haver uma inteligência misteriosa. O sistema faz o que lhe convém,

mesmo se tentamos intervir ou não. Os elementos interagem de maneiras que tor-

nam o comportamento geral impreviśıvel, mesmo às vezes quando o sistema é deter-

mińıstico. Esta incerteza torna os sistemas complexos desafiadores;

3. Atua de forma robusta - Um sistema complexo e saudável pode sobreviver a

ambientes hostis, já adaptados ao estresse. Uma população de elementos diversos

sobrevive, embora os membros individuais possam não sobreviver sem o pool genético

atualmente necessário. Sistemas complexos podem não ser eficientes, mas podem ser

muito eficazes. Ao tentar projetar ou atualizar sistemas complexos feitos pelo ho-

mem, o conhecimento prévio do uso futuro pode ser bastante obscuro. Os requisitos

continuam mudando, e mesmo quando colocamos novos requisitos, o sistema pode

já ter sobrevivido a sua utilidade;

4. Prospera na diversidade - Muitos sistemas complexos possuem uma estrutura

inata manifestada por inter-relações intrincadas e multifacetadas;
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5. Muitos fatores em jogo - Em um esforço de equipe, buscas de idéias e preferências

compartilhadas tornam-se pontos conscientes de discórdia. Identificar e construir um

terreno comum é necessário para o progresso conjunto;

6. Estimula perspectivas diferentes - Novas idéias se apresentam continuamente,

constroem-se coletivamente e estão interrelacionadas, proporcionando maior compre-

ensão e tolerância à incerteza. Armando-se com estes insights, pode-se continuar,

mais facilmente, a cutucar o sistema na direção certa;

7. Sempre mudando - Um sistema complexo não tem status quo. É necessário reco-

nhecer a certeza da mudança e estabelecer um processo para gerenciar a incerteza

quando surgem eventos inesperados. Não se pode sugerir correções exatas ante-

cipadamente, mas esse planejamento diminui a resistência ao lidar com mudanças

significativas. Só porque as coisas parecem estar indo bem e algo ruim ainda não

aconteceu, não significa que não vai acontecer;

8. Informa o observador - A observação de um sistema complexo pode iluminar

intervenções potencialmente viáveis. A mensagem pode ser muito mais clara ao se

observar de fora do sistema, porque é mais dif́ıcil ver as árvores de uma floresta

se está dentro da própria floresta. Ocasionalmente, ficar em torno do sistema e

contemplar cenários pode indicar-lhe sobre como se comportar de forma diferente.

A aprendizagem sistemática a partir de métodos de corte e tentativa (múltiplos

experimentos) atenua a incerteza;

9. Executa-se abertamente - Embora os efeitos das interações entre sub-sistemas, e

com o ambiente do sistema, não sejam nem óbvios e nem facilmente explicáveis, o

comportamento coletivo não é oculto. No entanto, ainda pode ser dif́ıcil interpretar

as causas espećıficas dos efeitos observados;

10. Relações internas são chave - Tente verificar quais interações são mais res-

ponsáveis por causar alterações. Isso pode implicar na experimentação para de-

senvolver ações baseadas em fatos, mas não afirmar algo como fato se o fenômeno é

muito confuso;

11. Auto-organizado - O comportamento auto-organizado é t́ıpico de sistemas com-

plexos. Como na f́ısica, a interação de cada elemento pode mudar algo associado com

um ou ambos os elementos e/ou a sua afinidade uns pelos outros. Coletivamente,

essas alterações criam realinhamentos dinâmicos e padrões que afetam o compor-

tamento do sistema. Numa organização (humana) auto-objetiva de seres humanos,

podem surgir soluções para problemas que de outra forma não seriam posśıveis;

12. Senśıvel a pequenas alterações - A maioria das pessoas já ouviu algo como: “Se

uma borboleta abre as asas no Japão, um furacão pode se desenvolver no Oceano

Atlântico”. Esse efeito profundo não é incomum em sistemas complexos; Não se pode

detalhar a reação em cadeia responsável. Além disso, mesmo pequenas alterações
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das condições iniciais em um sistema complexo caótico podem levar a resultados

muito diferentes. Por outro lado, sistemas “propositais”são insenśıveis às condições

iniciais, pois eles se movem em direção a uma meta, independentemente de onde eles

começaram;

13. Exibe acoplamentos apertados e frouxos - As interações dos sistemas comple-

xos variam dinamicamente. As interações em pares com maior frequência, maior

intensidade e/ou maior proximidade são consideradas apertadas; Aquelas interações

com menor frequência, menor intensidade e/ou maior distância são considerados

frouxas. É natural agrupar as interações de um sistema em uma dessas duas catego-

rias para fins de compreensão, arquitetura e/ou design. No entanto, isso ainda pode

enganar.

2.3.4 Caracteŕısticas de um sistema complexo presentes na tese

A pesquisa realizada nesta tese utilizou-se da abordagem hoĺıstica, utilizando-se da teoria

de sistemas complexos e de suas caracteŕısticas, conforme Tabela 2.1.
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2.3.5 Caracteŕısticas de emergência em um sistema complexo auto-orga-

nizado

Portanto, um sistema complexo auto-organizado geralmente possui algumas caracteŕısticas

de emergência muito importantes, como [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011]:

• A natureza não-determińıstica e dinâmica das interações locais transcendem as pro-

priedades de todas as subunidades individuais do sistema;

• As operações dinâmicas afetam e modificam o ambiente, e as alterações no ambiente

influenciam o sistema novamente em um circuito de realimentação;

• Na maioria dos casos, influências e perturbações ambientais não afetam os mecanis-

mos internos que causam a reorganização dinâmica;

• O sistema evolui dinamicamente no tempo e/ou no espaço, e pode ter o objetivo de

manter uma forma estável ou mostrar fenômenos transitórios;

• Os fenômenos emergentes expressam-se geralmente através de resultados externa-

mente expostos e identificáveis, apresentando-se portanto em um ńıvel mais alto,

porém ocultando estes mesmos resultados em um ńıvel mais baixo;

• O comportamento coletivo complexo geralmente ocorre sem qualquer controle cen-

tral, e é derivado dos simples comportamentos e interações locais individuais;

• Como a auto-organização e a emergência não são perfeitas, as unidades de um sis-

tema auto-organizado estão propensas a ações opostas, quando seu comportamento

pode induzir à redundâncias desnecessárias e o controle descentralizado pode limitar

a capacidade do sistema de encontrar a solução globalmente ideal;

• Para sistemas que são complexos e que operam em um ambiente dinâmico, o uso da

auto-organização oferece vantagens significativas, tais como: aumento da escalabili-

dade, robustez, redução dos custos de comunicação e de processamento de unidades.

Os sistemas auto-organizáveis que apresentam fenômenos emergentes são classificados

em três tipos: sistemas naturais, negócios e sistemas econômicos e sistemas

artificias. Já os sistemas naturais também podem ser amplamente classificados em

três subtipos, como: sistemas f́ısicos, sistemas biológicos e sistemas sociais

[Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Os fenômenos auto-organizados e emergentes podem ser observados em muitos sistemas

naturais, onde, por exemplo, os insetos que vivem em colônias, como formigas, abelhas,
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vespas e cupins, mostram integrar perfeitamente suas atividades individuais e sem qual-

quer supervisão central. O comportamento coletivo emergente portanto é o resultado de

processos de auto-organização desses membros que estão atuando através de suas repeti-

das ações e interações com seu ambiente [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

O campo de pesquisa que investiga modelos e técnicas computacionais inspiradas na natu-

reza é denominado Computação Natural, que busca compreender os sistemas encontrados

na natureza em termos de processamento de informações, conectando as ciências naturais

com a ciência da computação, tanto no ńıvel da tecnologia da informação como no ńıvel

da pesquisa fundamental [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Uma caracteŕıstica comum dos sistemas f́ısicos de auto-organização é a existência de algum

limiar cŕıtico, que causa uma mudança imediata no estado do sistema quando atingido,

onde esse limiar cŕıtico pode ser uma combinação de valores de certas variáveis do sistema

como, por exemplo, temperatura, pressão e velocidade

[Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

O efeito da auto-organização é observado globalmente quando o sistema transita de um

estado desordenado caótico para um estado estável, como, por exemplo, num sistema ter-

modinâmico que consiste em uma determinada quantidade de gás, e quando as proprieda-

des de temperatura e pressão do sistema emergem mesmo não sendo determinadas a partir

de qualquer part́ıcula de gás em particular [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

A auto-organização é também um fenômeno muito comum em subsistemas de organismos

vivos, e por ser um campo importante da pesquisa biológica, ainda busca-se tentar melhor

compreender as variações encontradas durante a evolução dos organismos vivos e, em

particular, determinar a aparência espontânea da ordem em sistemas complexos vivos

devido à auto-organização [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Na ótica da investigação biológica, o significado comum da auto-organização é defi-

nido pela emergência global de um comportamento ou caracteŕıstica particular que não

pode ser reduzida às propriedades dos componentes individuais do sistema, tais como

moléculas, agentes e células, geralmente encontrados, por exemplo, em sistemas imu-

nológicos de mamı́feros, em regenerações de células e nos comportamentos do cérebro

humano [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

A consciência, por exemplo, é vista como uma propriedade de ńıvel mais alto ou global

do cérebro, uma vez que o cérebro humano é um sistema complexo composto de um

conjunto de neurônios e das interações entre eles. Embora a consciência seja resultado de

operações de neurônios realizadas em ńıvel inferior, atualmente não é posśıvel entender

ou explicar a consciência humana observando-se apenas os neurônios cerebrais e suas
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interações [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Nas sociedades do sistema natural, as entidades comumente exibem comportamentos soci-

ais que conduzem à auto-organização, auto-adaptação e auto-manutenção da organização

da sociedade, o que muitas vezes é observado na forma de algum comportamento social

global no entanto os comportamentos sociais individuais variam daqueles observados em

entidades biológicas como, por exemplo, bactérias, células e insetos, como aranhas, àqueles

observados em animais maiores e humanos [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Uma caracteŕıstica importante dos comportamentos sociais globais é a sua formação

através de interações relativamente simples em uma rede de indiv́ıduos, onde esses com-

portamentos resultantes são impulsionados por processos dinâmicos que são regidos por

leis simples, porém genéricas, e onde o comportamento humano individual baseia-se geral-

mente em informações locais de pequena escala e onde a comunicação é realizada através

de interações locais diretas ou indiretas, produzindo comportamentos sociais complexos

[Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Os seres humanos, por exemplo, geralmente se organizam em sociedades e organizações

avançadas que podem servir a muitos propósitos, seja utilizando a comunicação direta,

participando de negociações, construindo economias internacionais ou organizando os mer-

cados de ações, e essas organizações sociais normalmente dão origem a comportamentos

globais complexos emergentes, como por exemplo a ética do trabalho

[Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Distingui-se os sistemas naturais dos sistemas econômicos e empresariais, uma vez que as

leis genéricas que orientam a auto-organização no primeiro tipo de sistemas são ditadas

pela natureza, enquanto que nos últimos, a auto-organização é regida pelas leis empresa-

riais e de mercado, onde os comportamentos individuais são orientados pelo aumento do

lucro, que é seu objetivo principal [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Nos sistemas econômicos e empresariais, a dinâmica do sistema é tratada pela atividade

desenvolvida para enfrentar as restrições econômicas e de negócios, a fim de alcançar um

equiĺıbrio global através do qual o sistema possa sobreviver. Pode-se citar então a teoria

da atividade como um modelo de negócio da área de administração que apresenta auto-

organização. Esta teoria define que uma empresa consiste de uma redes de grupos de

trabalho que podem mudar sua estrutura, links e comportamento em resposta às necessi-

dades do negócio, tendo como objetivo principal equilibrar as decisões de auto-organização

que são tomadas pelos gerentes e moldadas pelas interações entre os funcionários durante

as operações comerciais [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Os sistemas artificiais auto-organizados são aqueles desenvolvidos através de software,
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possuindo diferentes tendências que vão desde a aplicação de modelos auto-organizados

de inspiração natural até o estabelecimento de novos mecanismos e de infra-estruturas

inteiras que apóiem a auto-organização de sistemas artificiais. Como exemplo, pode-se

citar os enxames de formigas e abelhas, que têm sido uma grande fonte de inspiração,

especialmente para o gerenciamento de sistemas de redes fixas e móveis, como rotea-

mento, balanceamento de carga ou segurança, e as holarquias, que também têm ins-

pirado diversos pesquisadores que lidam com questões sobre e-Governo e e-Sociedade

[Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011].

Portanto, entre os tipos de sistemas auto-organizáveis que apresentam fenômenos emer-

gentes e que melhor caracteriza esta pesquisa sobre o desenvolvimento da indústria de

software brasileira é o tipo negócios e sistemas econômicos.

2.3.6 Sistemas não-lineares, ordem e caos

Alguns progressos importantes para a compreensão de sistemas não-lineares foram obti-

dos nos últimos anos, e um dos principais progressos foi a percepção de que existe caos

na ordem e de que existe ordem no caos. Descobriu-se, então, que fenômenos ordenados

e regulares que seguem leis determińısticas, por exemplo, podem levar à imprevisibili-

dade, a longo prazo, associada ao caos, e um dos fatores que geralmente contribuem

para isso é a sensibilidade às condições iniciais [Gleick 1988] [Sprott 1993] [Corning 1995]

[Boccara 2004] [Ottino 2004] [Whitfield 2005] [Nussenzveig 2008] [Fey e Rosa 2012].

Uma outra descoberta interessante foi a comprovação de que dentro de todo caos também

se pode encontrar a ordem com evoluções regulares, porém instáveis. A partir disso,

então, torna-se posśıvel controlar o caos, promovendo uma passagem rápida de uma dada

situação para outra muito distante dela, e esta passagem se daria através de um sistema

complexo adaptativo que, durante a sua evolução, o levaria a um estado cŕıtico auto-

organizado, numa região de fronteira entre a ordem e o caos [Nussenzveig 2008].

O comportamento espaço-temporal de um sistema complexo pode ser caracterizado então

de três formas [Nussenzveig 2008]:

1. Ordem, onde a evolução é inteiramente previśıvel;

2. Caos, onde a mudança do sistema é constante e onde a irregularidade é completa;

3. Criticalidade auto-organizada, onde um sistema complexo adaptativo está em evolução

constante, e quanto mais muda mais se torna diferente.
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Enquanto os sistemas deterministas são sistemas nos quais o comportamento é determi-

nado por uma equação ou um conjunto de equações que envolvem um pequeno grupo de

variáveis, os sistemas não-lineares são sistemas nos quais o comportamento pode ser tra-

duzido através de relações exponenciais. Já os sistemas caóticos são sempre não-lineares,

embora os sistemas não-lineares não sejam sempre caóticos [Nussenzveig 2008].

Os sistemas não-lineares também podem possuir atratores, que são os pontos ou ńıveis

aos quais um sistema retomam quando os efeitos de perturbações externas cessam ou

terminam, porém num sistema caótico os atratores podem ser diversos mas são não-

periódicos e limitados em amplitudes [Nussenzveig 2008].

2.4 Teoria do caos

A Teoria do Caos começou somente nos anos 1980, quando Edward Lorenz desenvolveu

modelos computacionais para prever padrões do tempo. Lorenz pensava que para realizar

esse tipo de previsão era necessário apenas um modelo abrangente, e por isso elabo-

rou um programa baseado em doze equações simples que possibilitava a modelagem dos

principais fatores que influenciavam o tempo [Gleick 1988] [Sprott 1993] [Whitfield 2005]

[Nussenzveig 2008] [Fey e Rosa 2012].

No entanto, Lorenz percebeu, em seus experimentos, que pequenas mudanças ou peque-

nos erros em um par de variáveis mal faziam diferença em poucos dias, gerando apenas

pequenas modificações no sistema, porém quando ultrapassava um mês ou mais, estas

pequenas mudanças ou erros produziam padrões completamente diferentes no sistema ob-

servado, e por isso sua descoberta foi chamada de “Efeito Borboleta”[Nussenzveig 2008]

[Fey e Rosa 2012].

O objetivo principal da Teoria do Caos é explicar o funcionamento de sistemas comple-

xos e dinâmicos, quando, por exemplo, matemáticos buscam demonstrar que equações

matemáticas podem descrever e entender fenômenos meteorológicos, crescimento de po-

pulações, variações no mercado financeiro, movimentos de placas tectônicas, entre outros

[Nussenzveig 2008] [Fey e Rosa 2012].

Embora a sociedade moderna seja obcecada pela previsão, pelo controle e pela mani-

pulação de tudo que a cerca, os sistemas caóticos e não-lineares presentes na natureza, na

sociedade, e em nossas próprias vidas estão muito além de permitir que se faça qualquer

previsão, manipulação ou que se obtenha controle, mesmo porque uma pequena mudança

no ińıcio de um evento pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas

no futuro [Nussenzveig 2008] [Fey e Rosa 2012].
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No entanto, o Caos não é aleatório e nem desordenado, pois através dele pode-se ver

ordem e padrão onde só se observam aleatoriedades e irregularidades, havendo portanto

sempre uma ordem escondida no Caos [Nussenzveig 2008] [Fey e Rosa 2012].

Contudo, as caracteŕısticas essenciais da teoria do caos são

[Nussenzveig 2008] [Fey e Rosa 2012]:

1. Comportamentos parcialmente traduzidos por equações não-lineares;

2. Possibilidades de pequenos inputs gerarem grandes efeitos;

3. Existência de ciclos e padrões; e

4. Imprevisibilidade, principalmente a médio e longo prazos.

2.5 Conceitos de sistema de sistemas, organização e sistema

complexo

Sistema de sistemas é um conjunto de vários sistemas interdependentes que formam,

através de suas operações combinadas, uma solução multi-funcional para uma missão glo-

bal coerente onde a otimização de cada sistema não garante a otimização do sistema global

de sistemas. Um System of Systems (SoS) contém geralmente as seguintes caracteŕısticas

[Gorod et al. 2014]:

• Autonomia e independência;

• Fazer parte de algo;

• Conectividade;

• Diversidade;

• Emergência.

Uma organização pode ser definida como uma ou mais instituições que compartilham

missões, metas e objetivos para oferecerem um produto ou serviço e que dependem umas

das outras. Uma outra definição de organização explica-se através de instituições que

não possuem fronteiras bem definidas, podendo ter vários proprietários distintos, e que

existem para alcançar resultados espećıficos [Gorod et al. 2014].

O sistema complexo é definido como algo composto de um grande número de partes

que possuem muitas interações [Gorod et al. 2014].
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A engenharia de sistemas organizacionais pode ser mais desafiadora do que a engenha-

ria de sistemas complexos a partir do momento que se pode dar a um sistema com-

plexo uma rédea mais livre para evoluir por conta própria, sem tentar impor muitas

restrições, e quando se pretende intervir mais rapidamente em alguma situação da orga-

nização [Gorod et al. 2014].

Por outro lado, alguns sistemas complexos podem ser mais amplos e desafiadores do que

as organizações quando o sistema complexo em questão não tem nenhuma propriedade

de homeostase (i.e. quando os sistemas complexos são essencialmente instáveis e estão

em cont́ınua evolução), e se existem estados relativamente estáveis, estes são bastantes

transitórios [Gorod et al. 2014].

De acordo com essa classificação, O DISB é composto tanto de sistemas organizacionais

como de sistemas complexos. No DISB, as instituições privadas geralmente são autônomas,

com estruturas menos estáveis, e estão em constante evolução, enquanto as instituições

públicas do governo geralmente são controladas de forma centralizada, com estruturas

mais estáveis, embora também estejam em constante evolução. No entanto, o aprendi-

zado, a auto-organização e o comportamento tanto das instituições públicas quanto das

instituições privadas são impreviśıveis, tornando impreviśıvel também o comportamento

global do DISB.

A Figura 2.1 mostra um modelo para classificação dos ńıveis de dificuldade de sistemas

complexos de acordo com a capacidade que cada tipo de sistema possui para realizar

suas funções adequadamente, a fim de alcançar uma estabilidade relativa, onde o sistema

complexo é o tipo de sistema mais dif́ıcil de alcançar uma estabilidade relativa. Já a Figura

2.2 mostra um modelo para classificação dos ńıveis de dificuldade de sistemas complexos,

onde a organização é o tipo de sistema mais dif́ıcil de alcançar uma estabilidade relativa.

Já a Figura 2.3, mostra o incremento de determinadas varáveis de acordo com a com-

plexidade do sistema, considerando o sistema complexo como o maior tipo de dificuldade

na escala de avaliação dos tipos de sistemas complexos analisados. Então quanto maior

a complexidade do sistema, maior a sua robustez, resiliência, capacidade de organizar e

evoluir, independência, autonomia, adaptabilidade e flexibilidade, e quanto menor a sua

complexidade, maior a sua previsibilidade, controle e os efeitos de dispositivos internos e

externos.
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Figura 2.1: Modelo para classificação dos ńıveis de dificuldade de sistemas complexos quando o

sistema complexo é o tipo de sistema mais dif́ıcil de alcançar uma estabilidade relativa. Fonte:

[Gorod et al. 2014].

Figura 2.2: Modelo para classificação dos ńıveis de dificuldade de sistemas complexos quando

a organização é o tipo de sistema mais dif́ıcil de alcançar uma estabilidade relativa. Fonte:

[Gorod et al. 2014].
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Figura 2.3: Incremento das varáveis de acordo com a complexidade do sistema, considerando o

sistema complexo como o maior tipo de dificuldade na escala de avaliação dos tipos de sistemas

complexos analisados. Fonte: [Gorod et al. 2014].

A proposta de trabalho desta pesquisa possui portanto, em seu modelo, tanto o sistema

complexo (e.g. instituições privadas) quanto a organização (e.g. instituições públicas)

como o maior ńıvel de dificuldade de seu sistema, uma vez que ambos aparecem dentro

do modelo elaborado ao DISB.

O sistemas complexos estão geralmente dispostos através de hierarquias, redes, ou de

forma h́ıbrida que geralmente é a disposição mais comum entre os sistemas complexos.

Os sistemas complexos, portanto, apresentam-se nas mais diversas áreas da vida cotidiana,

como em [Gorod et al. 2014]:

• Redes de fornecimento;

• Operações de governo;

• Operações de empresa;

• Gestão de desastres;

• Sistemas de energia;

• Sistema financeiro mundial;
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• Disputas entre nações em guerra;

• Combate às alterações climáticas.

2.6 Sistemas complexos para poĺıticas públicas

Como em poĺıticas públicas existem geralmente fortes interações entre as partes, onde a

interação entre as partes pode levar à auto-organização do sistema, e onde tais sistemas po-

dem experimentar feedback, a modelagem de sistemas e sua simulações podem ser utiliza-

das para investigar poĺıticas públicas, principalmente quando experimentos sobre esses sis-

temas não são simples, baratos ou até mesmo viáveis [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Os métodos e as metodologias utilizadas na abordagem de sistemas complexos vêm de

disciplinas já existentes e não são novos, como, por exemplo, alguns métodos utilizados

para análise de sistemas complexos [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• Redes complexas e sociais;

• Teoria da informação;

• Autômatos celulares;

• Modelos baseados em agentes;

• Mineração de dados;

• Aprendizado de máquinas;

• Inteligência artificial.

A abordagem complexa sugere que os agentes são heterogêneos, que as coisas estão inter-

conectadas, e que poĺıticas não funcionam com causas e efeitos óbvios, lineares ou diretos,

e que, portanto, estes elementos devem ser considerados quando se pretende pensar em

poĺıticas públicas [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

A modelagem é uma boa estratégia para se obter melhor compreensão de como o sistema

funciona, permitindo a simulação de cenários e a formulação de poĺıticas, mesmo por que

os modelos podem ser simples e fornecer informações gerais e/ou espećıficas para ajudar

a resolver problemas particulares, além de poderem ser continuamente melhorados. Os

modelos também podem funcionar como meio de comunicação, explicação, discussão,

entendimento e colaboração para modelagem de poĺıticas públicas que envolvem áreas

distintas e equipes interdisciplinares [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].
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A modelagem, portanto, trata-se de um meio de melhorar a compreensão do sistema

que se quer influenciar, e a metodologia que envolve o ciclo de análise de dados, mo-

delagem, validação, simulação, implementação, análise de dados pode fornecer apoio

à tomada de decisão para resolver problemas complexos através de poĺıticas públicas

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

O método do simulador de vôo de poĺıticas públicas pode servir como método importante

para identificar cenários que, independente das poĺıticas implementadas, acabam levando o

sistema sempre a um resultado insatisfatório. Ainda que isso aconteça, o simulador de vôo

de poĺıticas públicas também poderá servir para analisar soluções alternativas, repriorizar

ou rever as metas e objetivos destas poĺıticas [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

A utilização de métodos, metodologias e modelos de sistemas complexos para avaliar

poĺıticas públicas podem fornecer uma visão e uma compreensão mais ampla de como a

sociedade pode ser afetada através de uma determinada poĺıtica, possibilitando identificar

as poĺıticas que terão o maior benef́ıcio a um menor custo. Além disso, poderão ser avalia-

dos e testados pontos de sensibilidade ou pontos cŕıticos do sistema para analisar a robus-

tez das poĺıticas publicas em diversos cenários, e, caso seja necessário, poĺıticas públicas

complementares também poderão ser avaliadas e utilizadas para facilitar a adaptação do

sistemas às circunstâncias imprevistas [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

É importante sempre ter em mente portanto que os resultados destes modelos em simula-

dores de vôos não devem ser utilizados como previsões perfeitas ou entendimentos comple-

tos, mas como resultados mais completos, mais realistas e mais acurados quando compa-

rados com os métodos de sistemas lineares utilizados [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Durante a análise de sistemas complexos para avaliação de poĺıticas públicas é impor-

tante identificar os pontos de alavancagem (i.e. leverage points) do sistema, ou seja, os

locais dentro de um sistema complexo que podem ser alterados ou modificados, a fim de

se alcançar o maior efeito positivo esperado sobre o comportamento global do sistema

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

É importante também identificar, durante a análise de sistemas complexos para avaliação

de poĺıticas públicas, os pontos de cŕıticos (i.e. tipping points) do sistema, ou seja, os

locais dentro de um sistema complexo que através de pequenas mudanças modificam o

comportamento global do sistema drasticamente [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Caso alguns sistemas, ainda assim, fiquem presos a um determinado estado, do qual não

consegue escapar, podem então estar sofrendo de um conceito denominado dependência

de trajetória (i.e. path dependence), o que significa que as modificações realizadas no

sistema através das variáveis de alavancagem podem estar sendo restringidas por escolhas
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anteriores realizadas no sistema através de poĺıticas do passado. Portanto, a sensibilidade

às condições iniciais trata-se de um propriedade especial de dependência de trajetória

de sistemas, onde cada ponto de partida do sistema está muito perto de outro ponto de

partida em um futuro muito diferente [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Talvez, um dos fatores mais importantes a serem analisados durante a análise de poĺıticas

públicas através de modelagem e simulação de sistemas complexos, seja a avaliação do

quanto o sistema modelado poderá prover a robustez necessária ao sistema, mesmo quando

ele sofre grandes pertubações em suas partes [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Alguns autores afirmam que ainda que se remova todos os subcomponentes de um sistema,

seja posśıvel fazer com que o seu resultado não seja alterado significativamente, por que

a robustez de um sistema é traduzida na manutenção do comportamento caracteŕıstico

de um sistema mesmo depois de uma perturbação nele. Logo, a robustez de um sistema

é uma propriedade que deve-se buscar constantemente através da utilização de sistemas

complexos em poĺıticas públicas, porque mesmo que ações individuais ou partes do sis-

tema mudem drasticamente ao longo do tempo, ainda assim pode-se conseguir manter a

estabilidade do seu comportamento geral [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

No entanto, embora a robustez de sistemas seja algo importante e que precisa ser buscado

através de poĺıticas públicas, ainda assim a robustez de sistemas complexos pode ser consi-

derada algo ruim em alguns casos, como por exemplo, em sociedades de castas, sociedades

preconceituosa, sociedades violentas etc., onde a robustez de tais sistemas são considera-

das geralmente muito ruins para a população, e portanto precisam ser combatidas, e não

fortalecidas [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Muito embora uma das caracteŕısticas mais importantes durante a análise de sistemas

complexos seja o uso da modelagem da diversidade e da heterogeneidade de um sistema,

uma vez que a diversidade pode alterar enormemente o seu resultado, a heterogeneidade

muitas vezes torna o sistema dificilmente modelável. Logo, ao modelar um sistema com-

plexo, ainda torna-se necessário delimitar um escopo para análise e simulação durante

a avaliação de poĺıticas públicas através de modelos de sistemas complexos elaborados

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Entre as ferramentas utilizadas para modelagem de sistemas complexos para poĺıticas

públicas, podem-se citar: modelagem baseada em agentes, redes complexas e sociais,

sistema de informação geográfica, dinâmica de sistemas, modelo de aprendizagem au-

tomática, análises estat́ısticas e teoria dos jogos [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Entres as diversas áreas em que a modelagem de sistemas complexos para poĺıticas

públicas também já foi utilizada, podem-se citar: educação, sistemas sociais, finanças

45
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e economia, cidades, ecologia, sistemas de transporte, análise legislativa, negócios, uso e

regulação do solo [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Já entre as vantagens e possibilidades durante a utilização de métodos de sistemas comple-

xos para modelagem de poĺıticas públicas, quando comparados aos métodos tradicionais,

podem-se citar [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• Muitos métodos de sistemas complexos podem modelar um ńıvel de heterogeneidade

e de diversidade que não é facilmente modelável pelos métodos tradicionais;

• Os métodos de sistemas complexos podem incorporar modelos em múltiplos ńıveis

de escala;

• Muitos métodos de sistemas complexos também permitem um comportamento adap-

tativo e evolutivo;

• A maior parte dos métodos de sistemas complexos pode gerar uma grande quantidade

de dados;

• Muitos métodos de sistemas complexos têm uma ontologia, mais fácil de ser en-

tendida pelas partes interessadas e pelos tomadores de decisão do que os métodos

tradicionais.

Ainda há uma resistência muito grande dos gestores de poĺıticas públicas sobre a utilização

de métodos de sistemas complexos nas mais diversas áreas, e alguns estudos explicaram

essa resistência, mostrando que [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• sistemas complexos são um campo bastante jovem e, como tal, há uma falta de

educação dos métodos de sistemas complexos e em como aplicá-los;

• os métodos tradicionais, tais como a modelagem baseada em equações e a estat́ıstica

clássica, foram muito bem-sucedidos em fazer o que fazem;

• há uma resistência psicológica profunda às abordagens de sistemas complexos;

• a mentalidade determińıstica e centralizada leva alguns especialistas em poĺıtica a

acreditar que todos os sistemas tenham regras determińısticas que governam seu

comportamento, e que existe um controlador central na maioria dos sistemas, incen-

tivando o comportamento que procuram e levando ao resultado que desejam.

Apesar dos sistemas complexos apresentarem vantagens e possibilidades para a compre-

ensão e utilização das poĺıticas públicas, quando comparados com as abordagens tradicio-

nais, ainda existem algumas limitações nesta área, como: alto custo computacional, muitos
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parâmetros livres, exigência de conhecimento no ńıvel do indiv́ıduo, falta de educação e

alfabetização [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Entre os vários métodos que podem ser utilizados para avaliação de sistemas complexos

em poĺıticas públicas, podem-se citar: redes complexas e sociais, teoria dos jogos, teoria da

informação, superestat́ıstica, medidas de complexidade, autômatos celulares, modelagem

baseada em agentes e mineração de dados [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

A Figura 2.4 apresenta um exemplo de metodologia para modelagem e simulação de

sistemas complexos através de processos iterativos e incrementais onde, em cada ciclo, os

resultados do modelo são verificados, validados e refinados.
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Nesta metodologia, os modelos devem começar com perguntas de pesquisa relevantes a

um problema do mundo real, no intuito de elaborar um modelo conceitual inicial. Este

modelo conceitual é então implementado, e os resultados são simulados e verificados

de acordo com com fontes externas de dados, o que pode incluir formas anaĺıticas de

verificação e de ajuste, bem como a verificação junto a especialistas de domı́nio. Portanto,

os resultados também são simulados e analisados até a acreditar-se que a implementação

descreve corretamente o modelo conceitual constrúıdo, etapa denominada de validação, e

caso a implementação não responda à pergunta de pesquisa inicial, o modelo conceitual

deve ser refinado continuamente, até respondê-las. A cada nova iteração, novos elementos

podem ser adicionados ao modelo conceitual proposto, incorporando uma dinâmica maior

ao sistema modelado [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

2.7 Teoria da Causalidade

A Causalidade é a relação entre um evento A (i.e. causa) e um segundo evento B (i.e.

efeito), onde o segundo evento é uma consequência do primeiro. No entanto, explicar uma

relação causal apenas através de uma simples correlação está longe de determinar bem os

eventos que ocorrem na vida cotidiana. Precisa-se, então, também levar em conta outros

eventos, como, por exemplo, os mecanismos f́ısicos de ação que levam A a determinar

B, e os mecanismos f́ısicos de ação que levam a ausência de A a inibir B, e assim por

diante. Embora causa e efeito sejam em geral referidos a eventos, eles também podem

ser referidos a objetos, processos, situações, propriedades, variáveis, fatos ou estados de

coisas [Aristotle 1989] [Buckingham 2011].

Logo, através das ciências e do senso comum, muitos modelos de causalidade foram utiliza-

dos para explicar os fenômenos, como por exemplo: causalidade linear ou simples, gatilho,

efeito dominó, retroalimentação, homeostase e alostase, ćırculo vicioso, ćırculo virtuoso,

efeito borboleta, emergência, salto de qualidade, implicação rećıproca ou interação e te-

leologia [Aristotle 1989] [Nussenzveig 2008] [Meadows 2010] [Buckingham 2011]

[Júnior e Abramov 2011] [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011] [Gorod et al. 2014]

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Aristóteles acreditava que toda questão “por quê?”podia ser respondida através de quatro

formas diferentes [Aristotle 1989] [Buckingham 2011]:

• Causa material: refere-se ao meio f́ısico material requisitado à existência da con-

sequência;

• Causa formal: refere-se ao fator determinante da forma, ou seja, da distribuição

espacial de matéria;
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Caṕıtulo Dois 2.7. Teoria da Causalidade

• Causa eficiente: atrela-se fator primário que dispara ou acarreta a mudança, ou

seja, atrela-se ao gatilho ou ao processo que leva à existência da consequência;

• Causa final ou teleológica: atrelada ao propósito ou objetivo da consequência.

Os filósofos aristotélicos medievais acrescentaram então uma distinção entre os modos de

causa, como [Joyce 1923]:

• Causalitas secundum esse , ou causalidade segundo o ser: ocorre quando uma

causa cessa e o efeito deixa de existir;

• Causalitas secundum fieri , ou causalidade segundo o vir-a-ser: ocorre quando

uma causa cessa e o efeito não deixa de existir, pois o efeito tem uma existência

independente da causa.

O entendimento aristotélico da causalidade foi predominante no pensamento ocidental

durante quase dois mil anos, quando toda explicação causal se baseou na ideia de causa-

lidade linear, ou mecanicista, que determinava que todo efeito estava presente na causa

que o antecedia. Porém, desde o fim do iluminismo, a causalidade linear foi conside-

rada insuficiente para explicar a maioria dos fenômenos naturais, sociais, biológicos, etc.,

que seriam mais adequados para serem entendidos e explicados através de outros mode-

los de causalidade [Aristotle 1989] [Nussenzveig 2008] [Meadows 2010] [Buckingham 2011]

[Júnior e Abramov 2011] [Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011] [Gorod et al. 2014]

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

A ideia de causalidade ou de determinação que predominou desde o fim do iluminismo foi

a de causalidade complexa, que determinou que nem todo efeito estava totalmente contido

na causa anterior, pois o próprio efeito também poderia interagir simultaneamente e cau-

salmente com outros efeitos, podendo inclusive proporcionar uma realidade diferente das

causas anteriores. A causalidade complexa explicou a determinação dos processos ou even-

tos não apenas através do passado, mas também através do presente e da simultaneidade

dos eventos ou processos [Nussenzveig 2008] [Meadows 2010] [Júnior e Abramov 2011]

[Serugendo, Gleizes e Karageorgos 2011] [Gorod et al. 2014]

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Para a pesquisa realizada nesta tese, foram então utilizadas as seguintes classificações ou

definições da teoria da causalidade, de acordo com o contexto observado e os problemas

a serem solucionados:

• Causa Eficiente;
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Caṕıtulo Dois 2.8. O ambiente como sistema socionatural, dinâmico e complexo

• Causalitas Secundum Fieri ;

• Causalidade Complexa.

2.8 O ambiente como sistema socionatural, dinâmico e com-

plexo

É importante tratar o nosso meio ambiente como um sistema complexo adaptativo onde

a sustentabilidade é um processo cont́ınuo e dinâmico, e portanto a ciência da susten-

tabilidade ambiental, que é um novo campo acadêmico, surge com o propósito de me-

lhor compreender a essência das interações complexas entre sistemas naturais e sociais

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Entre os principais interesses da ciência da sustentabilidade, pode-se então destacar: as

interações dinâmicas entre sistemas naturais, humanos e sociais, a vulnerabilidade ou re-

siliência do sistema natureza-sociedade, o significado cient́ıfico de fronteiras ou limites, as

estruturas de incentivo envolvendo mercados, as regras, normas e informações cient́ıficas,

e a integração de sistemas operacionais para monitoramento das condições ambientais

e sociais. No entanto, o maior desafio da ciência da sustentabilidade está na utilização

adequada e eficaz de dados, informações e conhecimentos, envolvendo desde o ambiente

natural até à economia e à sociedade [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Durante a análise sistemática da complexidade de sistemas naturais e sociais acopla-

dos, alguns autores passaram a considerar tais sistemas como redes, onde a dinâmica

destes sistemas seria representada pelo crescimento e pelo desenvolvimento. O cresci-

mento seria então considerado como uma mudança quantitativa na propriedade de um

sistema medido por uma variável extenśıvel, tal como o produto total do sistema, e

o desenvolvimento seria considerado como uma mudança qualitativa medida por uma

variável intensiva, tal como informação ou conectividade da rede. Portanto, a natureza

de um sistema em redes sugere-se considerar tanto as dimensões quantitativas quanto

as qualitativas para melhor entendimento e conhecimento do sistema, uma vez que esta

dimensões descrevem bem a robustez ou a resiliência de um sistema através fluxos de

recursos [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Portanto, em resposta ao desafio de estabelecer a sustentabilidade do nosso ambiente,

envolvendo interações complexas e dinâmicas, é cada vez mais aceito entre os tomadores

de decisão, tanto do setor público quanto do privado, que eles precisam estar cada vez

mais cientes da importância de tentar manter ou promover a maior resiliência posśıvel

de seus respectivos sistemas, através de suas poĺıticas. Como a resiliência é vista por

alguns autores como o balanceamento entre a eficiência e a redundância, segundo eles, o
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equiĺıbrio entre estes elementos poderá então contribuir para modelar poĺıticas públicas

que possam promover uma resiliência cada vez melhor para os sistemas em questão

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Segundo a literatura, a resiliência pode ser agrupada em duas definições gerais: a re-

siliência de engenharia e a resiliência adaptativa ou evolucionária, onde a resiliência de

engenharia tem como objetivo desenvolver a capacidade de resistir a um estresse a fim de

retornar ao que é considerado como estado normal, enquanto a resiliência adaptativa ou

evolucionária tem como objetivo desenvolver a capacidade adaptativa a fim de se reorga-

nizar numa estrutura operacional diferente, mantendo portanto a sua função através de

configurações distintas [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Em vários tipos de ambiente, um sistema pode passar de uma configuração resiliente

para outra através de múltiplos atratores, porém para avaliar o ńıvel de adaptação da

resiliência torna-se necessário definir todos os posśıveis atratores de um sistema, a fim de

prever com precisão qual configuração o sistema irá assumir após uma perturbação ou

estresse ao sistema [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

No entanto, identificar os vários atratores de um sistema geralmente é uma tarefa bastante

dif́ıcil, pois [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• os registros de longo prazo do comportamento do sistema podem não estar dis-

pońıveis;

• um determinado sistema pode ser bastante complexo para se identificar seus vários

atratores ou até mesmo poder evoluir para novos atratores;

• a magnitude e a natureza do estresse a um sistema podem ser únicas e sem pre-

cedência alguma;

• na ausência de uma medida confiável de resiliência, especialmente de resiliência

adaptativa, torna-se dif́ıcil entender as dimensões que influenciam a resiliência geral

de um sistema.

Outras abordagens também importantes incluem o aumento da diversidade e da re-

dundância dos componentes de um sistema, a gestão da modularidade e da conectividade

do sistema, e a melhoria dos feedbacks dentro do sistema para resposta regulatória, e o

conhecimento dessas abordagens permite que os formuladores de poĺıticas gerenciem a

melhor s resiliência de um sistema, suportando um choque ou perturbação, reduzindo

riscos, melhorando a recuperação e aprimorando o feedback regulatório

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].
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Enquanto a diversidade diz respeito ao grau de variação em um sistema que o permite ser

mais flex́ıvel quando confrontado com uma perturbação, permitindo uma resposta mais

flex́ıvel, a redundância diz respeito ao grau de repetição em um sistema que o permite ser

mais seguro quando confrontado com uma perturbação ou uma falha, contribuindo para

o aumento da resiliência do sistema [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

A Modularidade refere-se ao grau em que os componentes de um sistema podem ser de-

compostos em unidades individuais separadas, mas também combinadas e recombinadas,

ajudando a conter a propagação de um choque ou uma perturbação através de um sistema

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Porém, enquanto um sistema com muita modularidade não se beneficiará de economias de

escala associadas a sistemas de maior escala, um sistema com pouca modularidade estará

propenso a falhas em cascata, onde um choque ou perturbação poderá se espalhar com

alta velocidade ao longo de todo o sistema [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

O feedback (i.e. realimentação) refere-se à transferência de mudanças em uma parte do

sistema para outras partes, geralmente através da retroalimentação do próprio sistema,

tornando-os mais resilientes ao identificar limiares e ao regular a capacidade do sistema

de mover-se de uma trajetória para outra. Além disso, os feedbacks levam à aprendizagem

e auto-organização através de atratores que conduzem o sistema à diferentes soluções de

acordo com as novas condições [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

A abordagem de promover a sustentabilidade dos sistemas socionaturais por meio de redes

de governança terá implicações significativas para poĺıticas públicas em ńıvel nacional e

global ao buscar-se complementaridades entre pontos fortes e pontos fracos presentes nas

redes a partir de uma perspectiva sistêmica [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

A sustentabilidade do ambiente como um sistema socionatural complexo requer que o

sistema seja durável e estável por gerações, com uma capacidade suficiente de resiliência

através da integração de várias dimensões e da governança de múltiplos atores, envol-

vendo colaborações público-privadas e interações multińıveis. Qualquer implementação

de poĺıtica que almeje alcançar a sustentabilidade desse sistema requer engajamento sério

e colaboração ativa dos stakeholders (i.e. colaboradores), que precisam contribuir para

culminar as transformações sociais necessárias [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

2.9 Poĺıticas públicas em cenários complexos

A poĺıtica pública tradicional pressupõe que as decisões de planejamento ideais podem ser

feitas com antecedência, avaliando custos e benef́ıcios e utilizando a probabilidade para
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tratar as incertezas através das contingências posśıveis. A poĺıtica pública tradicional

também pressupõe que é necessário estabelecer metas e objetivos espećıficos e quanti-

ficáveis para controlar cada fase de formulação e implementação da poĺıtica através de

feedback constante, podendo assim corrigir qualquer desvio que aconteça ao longo do

caminho [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Embora alguns domı́nios poĺıticos possuam caracteŕısticas em que a abordagem tradicional

seja posśıvel, os sistemas complexos possuem algumas particularidades que impactam os

objetivos das poĺıticas públicas tradicionais, pois os agentes heterogêneos destes sistemas

geralmente [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• agem localmente;

• seguem regras simples;

• agem sob racionalidade limitada;

• agem sem controle central;

• agem em constante adaptação e aprendizagem.

Algumas áreas complexas podem até exibir dinâmicas com equiĺıbrios estáveis e compor-

tamentos previśıveis, mas como estas dinâmicas estão sujeitas a transições de fase, não

há como prever o comportamento futuro do sistema, e por isso os resultados das poĺıticas

públicas geralmente são fenômenos emergentes, surpreendentes, inesperados, e que não

podem ser antecipados ou prescritos [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Grande parte do fracasso das poĺıticas públicas, tanto no Brasil como em outros páıses,

deve-se à tentativa reducionista ou mecanicista de lidar com fenômenos complexos usando

pressupostos e instrumentos que são apropriados apenas para problemas complicados ou

não-complexos, menos para sistemas complexos. E embora não seja posśıvel assegurar

as metas espećıficas pré-estabelecidas através da abordagem tradicional, ainda assim o

formulador de poĺıticas poderá influenciar os sistemas complexos, levando-os a resultados

que possuem as propriedades que tanto desejam [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Enquanto na noção tradicional de poĺıticas públicas há uma expectativa de absoluto

controle e eficiência, na abordagem de poĺıticas públicas para sistemas complexos segue-se

uma lógica evolutiva que naturalmente envolve erros, falhas, desperd́ıcios e redundâncias,

e que raramente conduz à soluções globalmente ideais [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

A abordagem de poĺıticas públicas para sistemas complexos necessita, portanto, de uma

nova compreensão daquilo que é posśıvel com ela e de como seus resultados podem ser
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julgados, mesmo por que muitos páıses, como o Brasil, ainda possuem grandes dificuldades

para adotar a modelagem de sistemas complexos em suas poĺıticas públicas, visto que o

páıs ainda necessita de uma grande mudança cultural para começar a tentar compreender

a natureza do que pode e do que não pode ser realizado com poĺıticas públicas em domı́nios

complexos [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Embora a difusão sobre sistemas complexos ainda seja um pouco recente e o interesse

sobre esta área venha crescendo muito nos últimos anos, a formulação e a implementação

de poĺıticas públicas pelo governos de vários páıses, através da utilização da abordagem

de sistemas complexos, ainda tem sido limitada [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Embora o potencial da modelagem de sistemas complexos para poĺıticas públicas no Brasil

seja grande, o modelo poĺıtico brasileiro ainda é bastante contraditório à noção de sistemas

complexos, principalmente porque ainda existe uma forte convicção em seus governantes

de que as poĺıticas públicas são facilmente controladas, e a formulação e implementação

de poĺıticas públicas através de sistemas complexos exigem um grande afastamento dos

pensamentos e das práticas atuais [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Ainda não se sabe quando a utilização de sistemas complexos para poĺıticas públicas

surgirá no Brasil, mas pesquisas elaboradas nas mais diversas áreas poĺıticas têm sido

realizadas no páıs, envolvendo, por exemplo: uso da terra e planejamento urbano, cres-

cimento econômico e o desenvolvimento, epidemias e doenças infecciosas, saúde pública,

meio ambiente e mudança climática, mercados financeiros e crises, modelagem computaci-

onal e simulações, crimes e outros problemas urbanos, energia, transporte, infraestrutura

e redes sociais [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Embora haja uma boa cobertura na literatura brasileira de sistemas complexos sobre

temas que são muito importantes para as poĺıticas públicas do páıs, o número total de

referências ainda é relativamente baixo. Além do que, pesquisas de sistemas comple-

xos em áreas de poĺıticas públicas muito importantes para o Brasil ainda não existem

ou são muito escassas, como: educação, desmatamento, biodiversidade, inovação, orga-

nização industrial, poluição, trânsito, reforma agrária, assistência social, patologias soci-

ais, ciência poĺıtica etc., precisando-se portanto ainda de muitos estudos para promover

o desenvolvimento destas áreas através da abordagem de sistemas complexos no páıs

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Entre os temas da literatura internacional sobre sistemas complexos que foram utilizados

com esta abordagem e que podem servir como referência às poĺıticas públicas internacio-

nais, pode-se citar [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• As crises de alimentos e a instabilidade poĺıtica no norte da África e no Oriente
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Médio;

• A crise de alimentos como um modelo quantitativo dos preços de alimentos incluindo

especuladores e conversão do etanol;

• Prevenção de crises no mercado econômico com o uso de medidas de pânico coletivo;

• Redes de interdependência de mercados econômicos e risco sistêmico;

• A importância da definição de fronteiras para a coexistência paćıfica;

• Interação de longo alcance e estabilidade evolucionária em um sistema presa-predador;

• Métodos de complexidade aplicados ao planejamento de transportes;

• Legislativos como sistemas complexos adaptativos;

• O território como um sistema social complexo.

2.10 A educação como sistema complexo

Enquanto o desenvolvimento da indústria de software brasileira sofre influencias da cor-

rupção existente no páıs, a escassez de profissionais qualificados dispońıveis no mercado

trata-se de um dos grandes inibidores da qualidade de produtos e serviços de software

produzidos nacionalmente e da oferta de empregos neste setor do páıs, afetando o próprio

DISB e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social brasileiro (ver Apêndices A e B).

Como estas variáveis citadas foram as principais variáveis elencadas para elaboração do

modelo descrito no Caṕıtulo 4, e pelo fato da educação ser um sistema complexo e um

fator chave muito importante neste setor, decidiu-se, portanto, explorá-lo com mais de-

talhes a fim de se construir um modelo de engenharia de sistemas complexos capaz de

impulsionar o DISB.

A ausência de mão-de-obra qualificada em TI foi o fator elencado pelo Observatório Sof-

tex como um dos principais responsáveis pelas entraves ocasionadas ao desenvolvimento

sustentável da indústria de software brasileira (ver Apêndice A). Como o sistema edu-

cacional brasileiro, voltado ao desenvolvimento de produtos e serviços de TI do páıs,

trata-se de um sistema complexo, tornou-se então necessário estudar suas caracteŕısticas,

a fim de promover a formação de profissionais de TI mais qualificados para impulsionar

o desenvolvimento sustentável da indústria de software brasileira.

Nas últimas três décadas, o estudo cient́ıfico do comportamento de sistemas complexos

trouxe conhecimentos importantes sobre o mundo que as abordagens tradicionais tenta-

vam simplificar ou ignorar, e embora a abordagem da complexidade esteja em fase inicial,
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nos últimos anos houve uma mudança nos campos das ciências cognitivas e da educação

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

A compreensão e o desenvolvimento cognitivo são exemplos clássicos de estruturas comple-

xas que emergem a partir da interação de componentes mais simples, onde o aprendizado

neural e de conhecimento também apresentam propriedades emergentes

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Para alguns autores, o sistema educacional é um dos sistemas mais complexos e desafi-

adores para a pesquisa, pois algumas barreiras importantes ainda precisam ser supera-

das, a fim de que que a modelagem nesta área possa realmente ajudar os profissionais

e formuladores de poĺıtica a explorar o impacto potencial das intervenções propostas

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

As abordagens metodológicas existentes para a pesquisa educacional dividem-se em duas

categorias principais: quantitativa e qualitativa, onde os métodos quantitativos buscam

prover explicações causais sobre as variáveis pesquisadas, e onde as abordagens qualita-

tivas buscam uma base filosófica fenomenológica que busca descrever e compreender os

contextos e ambientes educacionais [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Atualmente, porém é muito comum que os pesquisadores da área de educação utilizem am-

bos os métodos, de forma complementar, no intuito de melhor compreender as questões

educacionais a partir das informações geradas através destas duas perspectivas meto-

dológicas distintas [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Embora as metodologias qualitativas e quantitativas utilizadas em pesquisas educacionais

sejam muito importantes, ainda são insuficientes, mesmo quando utilizadas conjunta-

mente, para fornecer informações adequadas, a fim de se obter um melhor entendimento

sobre a dinâmica dos sistemas educacionais. Isso ocorre porque as principais ferramentas

matemáticas utilizadas, através destas metodologias, sugerem a decomposição do sistema

em partes para estudá-los individualmente, quando, na verdade, os padrões no ńıvel ma-

cro de um sistema complexo não podem ser analisados pela soma das partes, uma vez que

seus padrões geralmente apresentam propriedades diferentes de suas partes constitutivas

no ńıvel micro [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Os sistemas educacionais envolvem um grande número de agentes heterogêneos e de ca-

madas interconectadas que possuem mecanismos de retroalimentação e de adaptação,

e através dos quais os sistemas e seus agentes coevoluem, caracterizando, portanto, os

sistemas educacionais como sistemas complexos [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Sob a perspectiva macro, os sistemas educacionais envolvem instituições governamentais,
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tais como o Ministério da Educação, as redes de escolas e as universidades, porém os

ministérios da Fazenda, da Saúde e dos Transportes também podem ser considerados

parte do sistema, uma vez que influenciam a alocação dos recursos orçamentários, as

condições de saúde da população e a acessibilidade às escolas, respectivamente

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Sob a perspectiva micro, os sistemas educacionais envolvem alunos, professores, pais,

diretores e comunidade, além de serem influenciados por fatores externos à escola, como

a segurança do bairro ou a posição sócio-econômica da comunidade, que impactam a

frequência escolar e o desempenho acadêmico dos alunos, e onde o ensino básico influencia

o ensino superior e vice-versa [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Portanto, como os traços educacionais de uma sociedade emergem das interações das

perspectivas macro e micro, elas não podem ser isoladas umas das outras

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Como as metodologias lineares tradicionais não são suficientes para capturar as dinâmicas

dos sistemas educacionais devido a natureza complexa da educação, as metodologias de

sistemas complexos podem ajudar a analisar melhor a educação, pois

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• o simples entendimento da natureza complexa dos sistemas educacionais pode ajudar

os pesquisadores a se desprenderem da visão reducionista da educação;

• a modelagem da educação através de sistemas complexos pode fornecer uma melhor

compreensão sobre as dinâmicas do sistema educacional;

• os modelos de sistemas complexos podem ser aprimorados a partir de pesquisas

colaborativas, enriquecendo o entendimento dos fenômenos;

• a grande disponibilidade de dados sobre a educação torna viável estudos de asso-

ciação;

• a compreensão da complexidade dos sistemas educacionais pode ser a melhor maneira

de se encontrar soluções simples;

• as metodologias de sistemas complexos não são um substituto dos métodos tradici-

onais de pesquisa educacional, mas sim um complemento;

A natureza complexa dos sistemas educacionais tem sido explorada por uma grande quan-

tidade de pesquisas no mundo, mas no Brasil a exploração desta área, através de pesquisas

cient́ıficas, ainda é muito incipiente [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

58
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Muitos estudos, inclusive, apontam para a grande necessidade de se repensar o modelo de

educação atual que ainda se baseia no paradigma tradicional ou newtoniano-cartesiano,

que teve grande influência sobre a educação, a escola e a prática pedagógica do professor,

e que ainda privilegia a memorização de informações isoladas, onde o aluno é concebido

apenas como um espectador, que deve apenas copiar, memorizar e reproduzir os conteúdos

apresentados pelo professor [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Com a subdivisão do conhecimento em áreas, institutos e departamentos, onde a frag-

mentação, divisão, simplificação e redução são dominantes, as atividades pedagógicas

ainda têm enfatizado os aspectos instrutivos em detrimento de aspectos criativos, re-

flexivos, construtivos e cooperativos, percebendo e interpretando o mundo a partir da

f́ısica clássica, onde a realidade é apresentada como estável, previśıvel e predeterminada

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Com o objetivo de resolver ou atenuar esse problemas, muitos pesquisadores, portanto,

têm elaborado e proposto alguns prinćıpios para a educação, ao londo de anos, que

apresentam pressupostos epistemológicos que buscam romper com modelo tradicional da

educação atual, no intuito de promover uma ressignificação das práticas pedagógicas, e

entre estes prinćıpios, pode-se citar [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• Prinćıpio dialógico;

• Complementaridade dos opostos;

• Incerteza e não-linearidade;

• Recursão organizacional;

• Prinćıpio da autopoiese;

• Prinćıpio hologramático.

Portanto, algumas pesquisas também têm surgido no Brasil para a área da educação,

utilizando-se da abordagem de sistemas complexos, através de métodos e metodologias

elaboradas e propostas através de modelos de sistemas complexos, utilizando-se, por exem-

plo, de modelos baseado em [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• Agentes e autômatos celulares;

• Sistemas dinâmicos;

• Análise de redes;

• Sistemas tutores inteligentes;
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• Learning analytics e mineração de dados educacionais;

• Visualização de dados.

Os métodos de sistemas complexos são relativamente novos para a pesquisa educacional no

Brasil, e por isso ainda possui poucos pesquisadores com conhecimento completo sobre este

tema. Além disso, a maior parte das aplicações, através de pesquisas cient́ıficas, originam-

se muito mais de departamentos de ciência da computação do que dos departamentos de

educação, o que dificulta ainda mais a difusão desse conhecimento entre os educadores do

páıs [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

O ensino de conceitos de sistemas complexos poderá então conduzir a uma análise interdis-

ciplinar no ńıvel da pesquisa-poĺıtica que estimulará o aprendizado efetivo e abordará a na-

tureza complexa dos sistemas educacionais atuais, ainda mais que a desigualdade educaci-

onal no Brasil ainda é uma questão muito cŕıtica, precisando, portanto, ser tratada através

de uma abordagem mais eficaz, completa e complexa [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Logo, a modelagem e a simulação computacional são ferramentas muito importantes e

que precisam ser utilizadas para o ensino e análise de problemas complexos baseados

em poĺıticas públicas de sistemas educacionais, ajudando a compreender melhor os me-

canismos que podem ser utilizados como instrumentos de apoio à tomada de decisões

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

2.11 Analogia das teorias da f́ısica às abordagens de sistemas

complexos

Segundo [Ponczek 2009], os cientistas “exatos”se baseiam em uma tŕıplice demarcação

territorial do espaço f́ısico, conforme Figura 2.5, na qual cada “mundo”f́ısico tem seu

domı́nio restrito de validade:

1. Mundo microscópico: teoria quântica (e.g. part́ıculas subatômicas);

2. Mundo mesoscópico: teoria mecânica (e.g. movimentos dos corpos);

3. Mundo macroscópico: teoria da relatividade (e.g. estrelas e galáxias).
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Figura 2.5: Classificação das teorias da f́ısica de acordo com o espaço observado. Fonte: Adap-

tado de [Ponczek 2009] e [Gorod et al. 2014].

A presente pesquisa propõe também, assim como na F́ısica, uma tŕıplice demarcação

territorial do espaço “f́ısico”do sistema complexo, conforme Figura 2.6, na qual cada tipo

de sistema complexo tem seu domı́nio mais ou menos restrito (i.e. não há uma definição

tão exata) aos limites de sua capacidade de representar determinados modelos de sistemas

complexos:

1. Mundo microscópico: modelos baseados em sistemas (e.g. sistemas de departa-

mentos organizacionais);

2. Mundo mesoscópico: modelos baseados em sistema de sistemas (e.g. sistemas de

organizações);
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3. Mundo macroscópico: modelos baseados em organizações ou sistemas complexos

(e.g. sistemas de um páıs, sistemas de um continente, ou sistemas de um planeta).

Como os sistemas complexos e as organizações representam mega-sistemas comple-

xos, ambos foram considerados “mundos”macroscópicos.

Figura 2.6: Analogia das teorias da f́ısica de acordo com o espaço observado dos tipos de sistemas

complexos. Fonte: Adaptado de [Ponczek 2009] e [Gorod et al. 2014].

Além do mais, entre esses limites de “mundos”há provavelmente grandes possibilidades de

que hajam intersecções entre tipos de sistemas complexos distintos, ou seja, na fronteira

entre um domı́nio e outro há possibilidades de se elaborar modelos através de “mun-

dos”distintos que compartilham essa mesma fronteira (e.g. entre o mundo microscópico

e o mundo mesoscópico pode-se elaborar tanto modelos baseados em sistemas quanto

modelos baseados em sistemas de sistemas), uma vez que cada tipo de sistema complexo

tem seu domı́nio mais ou menos restrito em relação ao(s) domı́nio(s) com o qual/quais

apresenta fronteira.
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Agora que já se conhece e se compreende melhor os conceitos, métodos, metodologias e

ferramentas sobre sistemas complexos, está na hora, então, de apresentá-los, mostrando

como se pode aplicá-los adequadamente à natureza e às necessidades da complexidade

encontrada no desenvolvimento da indústria de software brasileira. O caṕıtulo seguinte,

mostrará, portanto, quais modelos e ferramentas foram selecionados para realizar-se, com

antecedência, previsões sobre as poĺıticas públicas propostas nesta área, antecipando os

resultados indesejados provocados por essas poĺıticas no comportamento global do sistema.
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Conceitos e modelos sobre a abordagem de dinâmica

de sistemas e de engenharia de sistemas complexos

orientados à mega-sistemas complexos

A abordagem de dinâmica de sistemas para avaliação de sistemas complexos trata-se

de um método bastante maduro e utilizado há muitas décadas em pesquisas cient́ıficas

espalhadas pelo mundo, e foi utilizado como instrumento desta pesquisa para desvendar

os problemas e servir de base para promover o desenvolvimento da indústria de software

brasileira.

Apesar de ainda ser uma ciência orientada à sistemas complexos muito incipiente no

mundo, a engenharia de sistemas complexos também foi utilizada nesta pesquisa como

instrumento para impulsionar o desenvolvimento da indústria de software brasileira.

Este tipo de pesquisa é ainda pouco explorado no Brasil e no mundo, tanto por ser

um assunto ainda muito novo na comunidade cient́ıfica mundial, quanto pela utilização

conjunta de aplicações de poĺıticas públicas com a abordagem de dinâmica de mega-

sistemas complexos e a abordagem de engenharia de mega-sistemas complexos.

Portanto, este caṕıtulo apresentará os principais conceitos, métodos e ferramentas sobre

pensamento sistêmico, dinâmica de sistemas e engenharia de sistemas complexos, expli-

cando os verdadeiros motivos pelos quais alguns destes conceitos, métodos e ferramentas

foram selecionados como os mais adequados para utilização como instrumento de pre-

visão de poĺıticas públicas, a fim de promover o desenvolvimento da indústria de software

brasileira.

3.1 Pensamento sistêmico

O pensamento sistêmico é uma disciplina que tenta observar o mundo através de um sis-

tema complexo, onde todas as coisas estão interconectadas de alguma forma, geralmente

influenciando umas às outras e modificando continuamente o comportamento global do sis-

tema ao longo do tempo [Forrester 1968] [Forrester 1971] [Sterman 2000] [Sterman 2001]

[Meadows 2010] [Chaim 2011] [Amaral 2012] [Amaral 2017]. No entanto, para se observar

o mundo através de um pensamento sistêmico é preciso ter em mente alguns conceitos

importantes, como [Chaim 2011]:
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• Pensamento circular em contraposição ao pensamento linear - Pensar o

mundo, os outros e a si mesmo como partes interdependentes que se retroalimentam;

• Complexidade de dinâmica em contraposição à complexidade de detalhes

Ter atenção com as mudanças decorrentes dos ciclos de retroalimentação e de como

as variáveis se inter-relacionam gerando variações no comportamento ao longo do

tempo;

• Reação à estrutura do sistema em contraposição à reação aos eventos do

sistema - O projetista deve conceber padrões de estrutura que estejam sempre se

repetindo e gerando processos de reforço, balanceamento e efeitos decorrentes do

tempo de espera;

• Assunção de causalidade em contraposição à busca de culpados - Reger-se

pela causalidade estrutural na influência e no controle dos comportamentos e dos

eventos;

• Foco na robustez da dinâmica do sistemas em contraposição ao foco no

resultado - Reger-se pela compreensão da tendência dos sistemas de resistirem às

tentativas de mudanças de comportamento, cuja amenização de curto prazo, provoca

o ressurgimento, com reforço, ampliação e agravamento em longo prazo;

• Atuação nas causas e nos pontos de alavancagem em contraposição à

atuação nos efeitos - Reger-se pela compreensão dos fatores cŕıticos, onde as

ações e as mudanças na estrutura de relação destes fatores produzem resultados

significativos e duradouros;

• Visão através de eventos interligados em contraposição à visão através

de eventos isolados - Ter a habilidade de estabelecer as conexões de causalidade

e de influência sobre os eventos, mesmo quando tais conexões ficarem distantes na

ocorrência, no tempo e no espaço;

• Visão hoĺıstica em contraposição à visão fragmentada Buscar ver o todo, as

partes e como elas se inter-relacionam.

O pensamento sistêmico é geralmente representado de forma gráfica através de um ambi-

ente computacional, sendo muitas vezes chamado de mapa sistêmico, diagrama de causa

e efeito, ou simplesmente diagrama causal. O diagrama de causa e efeito, como o próprio

nome já diz, permite ao indiv́ıduo descrever as variáveis sistêmicas do ambiente analisado,

definindo quais variáveis do sistema se relacionam e de que forma elas se relacionam, per-

mitindo, portanto, representar qualitativamente um sistema e evidenciar a dinâmica entre

seus elementos. Os diagramas de causa e efeito são, então, constitúıdos pelos seguintes

elementos [Chaim 2011] [Amaral 2012]:
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• Variáveis - São partes ou componentes de um sistema e precisam ser claras o

suficiente para que se possa compreendê-las em sua representação;

• Relacionamentos Representa, por exemplo, a influência de uma variável X em

outra variável Y, onde a variável X pode ser considerada causa e a variável Y o

efeito;

• Qualificação dos relacionamentos - Onde o śımbolo (+) representa uma relação

proporcional direta, e o śımbolo (-) representa uma relação proporcional inversa.

A Figura 3.1 apresenta alguns exemplos de modelos de pensamento sistêmico através de

diagramas de causa e efeito entre variáveis. A Figura 3.1.a apresenta um modelo de causa

e efeito onde quanto mais pessoas nascem maior é a lotação de uma maternidade, a Figura

3.1.b apresenta um modelo de causa e feito onde quanto mais pessoas morrem menor é a

quantidade de vagas dispońıveis num cemitério, e a Figura 3.1.c apresenta um modelo de

causa e feito onde quanto mais pessoas morrem menor é a quantidade de um população,

e quanto mais pessoas nascem maior é a quantidade desta mesma população.
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Figura 3.1: Exemplos gráficos de modelos de pensamento sistêmico através de diagramas de

causa e efeito. Fonte: Produzida pelo autor.

Logo, os mapas sistêmicos são um conjunto de diversas variáveis que expressam as relações

entre elas através de relacionamentos que formam cadeias circulares de causa e efeito. Em

um mapa sistêmico, as cadeias circulares são alimentadas ou re-alimentadas através de

ciclos de feedback, geralmente denominados de: ciclos de reforço ou ciclos de equiĺıbrio

[Meadows 2010] [Chaim 2011] [Amaral 2012].

No entanto, onde há um ciclo de reforço, há sempre um ciclo de crescimento ou ciclo

virtuoso, ou há sempre um ciclo de decĺınio ou ciclo vicioso. Já os ciclos de equiĺıbrio

surgem para conter os ciclos de crescimento ou ciclos de decĺınios promovidos pelos ciclos

de reforço, agindo como verdadeiros processos auto-corretores e auto-reguladores dentro

de um sistema [Meadows 2010] [Chaim 2011] [Amaral 2012].
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Num mapa sistêmico, se a soma dos sinais negativos for ı́mpar, então esse mapa trata-

se de um modelo que apresenta-se em forma de ciclo de equiĺıbrio, caso contrário, este

mapa trata-se de um modelo que apresenta-se em forma de ciclo de reforço. Enquanto,

em um mapa sistêmico, os ciclos de retroalimentação negativos trabalham criando es-

tabilidade, os ciclos de retroalimentação positivos atuam amplificando ou adicionando

mudanças. Portanto, todas as vezes que um sistema apresentar uma espécie de compor-

tamento ćıclico, ou comportamento em zig-zag, significa que a soma dos sinais negativos

deste mapa sistêmico é ı́mpar e está demonstrando um comportamento t́ıpico de ciclo de

equiĺıbrio [Sterman 2000] [Meadows 2010] [Chaim 2011] [Amaral 2012].

3.2 Arquétipos de sistemas

Os arquétipos são estruturas genéricas comumente observadas em diversos sistemas e que

se baseiam no prinćıpio de que situações complexas semelhantes podem ocorrer em um

número ilimitado de ambientes, envolvendo inúmeras causas e efeitos. Os arquétipos são

então classificados, como [Meadows 2010]:

1. Limite ao Crescimento (Limits to success): Esse arquétipo apóia-se no cenário

de que esforços cont́ınuos inicialmente levam à melhoria de desempenho, porém o

sistema atinge um limite que causa a queda de desempenho ou mesmo seu decĺınio,

ainda que os esforços continuem a crescer;

2. Transferência de Responsabilidade (Shifting the Burden/Addiction): Esse arqué-

tipo apóia-se no cenário de que esforços paliativos aliviam os sintomas do problema

temporariamente, pois a solução encontrada acaba gerando problemas mais dif́ıceis

de se resolver de que o problema original;

3. Metas Declinantes (drifting goals): Neste arquétipo, o problema é resolvido pela

tomada de medidas corretivas para atingir a meta ou reduzindo a própria meta,

levando, ao longo do tempo, a um comportamento de queda de desempenho do

próprio sistema, acontecendo de forma gradual, mesmo sem uma ação deliberada;

4. Escalada (escalation): Em uma situação de escalada, uma parte A toma medidas

para lutar contra uma ameaça percebida, e estas ações são percebidas pela outra

parte B que acaba se sentindo ameaçada. Assim, B tomas ações em função das

ações de A, criando um desequiĺıbrio de perspectiva, e assim por diante;

5. Sucesso para os bem-sucedidos (sucess to the successful): É um arquétipo de

competição quando, em grupos que competem entre si, um deles começa a se tor-

nar mais bem-sucedido do que os outros, fazendo com que angarie mais recursos e

aumente a probabilidade de sucesso continuado. O sucesso inicial desse grupo faz
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com que ele receba continuamente mais recursos e oportunidades, mesmo que outros

grupos sejam uma alternativa superior ou mais eficiente;

6. Consertos que estragam (fixes that fail): Quando um problema é resolvido rapi-

damente para aliviar os seus sintomas, mas quando estes sintomas voltam a reapa-

recer novamente mais tarde, podendo ser num estágio igual ou até mesmo piorado,

levando novamente a corrigir o problema rapidamente, criando assim um verdadeiro

ciclo vicioso, sendo por isso considerado como os consertos que estragam o sistema;

7. Crescimento e subinvestimento (Growth and underinvestment): Em uma si-

tuação de crescimento e subinvestimento, o crescimento se aproxima de um limite

que pode eliminar ou adiar investimentos se não houver capacidade suficiente para

fazer frente à demanda. As demandas em decĺınio levam à retenção na fonte adicional

de investimento, ou mesmo a redução da capacidade, fazendo com que o desempenho

piore ainda mais;

8. Tragédia dos comuns (Tragedy of the commons): Quando um grupo de indiv́ıduos,

que compartilham um recurso em comum, tomam ações apenas pensando em seu be-

nef́ıcio próprio, sobrecarregando então o recurso compartilhado, reduzindo ou elimi-

nando, desta forma, os benef́ıcios individuais de todos os componentes deste mesmo

grupo;

9. Contornar as regras (Bend the rules): Um verdadeiro ciclo vicioso, quando re-

gras são criadas para controlar um sistema, gerando trapaças para burlar as regras

criadas, que levam à criação de regras ainda mais ŕıgidas, gerando novas trapaças, e

assim por diante;

10. Buscar a meta errada (Pick the wrong target): Quando uma meta errada é defi-

nida e o sistema trabalha para alcançá-la.

3.3 Modelagem de sistemas dinâmicos

Os modelos representam partes da realidade e são muito importantes quando se pre-

tende compreender melhor um sistema real, servindo como um instrumento estratégico

para entendimento, modificação, comunicação, explicação, discussão e colaboração de

observações sobre o sistema, ajudando a orientar o desenvolvimento de futuros experi-

mentos [Forrester 1968] [Forrester 1971] [Sterman 2000] [Sterman 2001] [Meadows 2010]

[Chaim 2011] [Amaral 2012].

Como o modelo é o único método que pode ser utilizado para estimar o comportamento

futuro de um sistema, ele também podem ser utilizado através de simulações para ajudar
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a melhor entender as respostas de um sistema às mudanças ocorridas, sem prejudicar o sis-

tema real [Forrester 1968] [Forrester 1971] [Sterman 2000] [Sterman 2001] [Meadows 2010]

[Chaim 2011] [Amaral 2012].

George E. P. Box disse que apesar dos modelos serem bastante úteis, ainda assim todos

eles estariam errados. Os modelos estão e sempre estarão errados porque não expressam

a realidade em toda a sua complexidade, além do que os modelos são constrúıdos por

seres humanos que têm “visões de mundo”diferentes e são geralmente afetados pela forma

como eles vêem e descrevem suas próprias experiências e escolhas. Portanto, para que um

modelo seja simples e útil, ainda que simplifique-se a realidade, ele deve então capturar

a essência de um fenômeno, não deixando de lado aquilo que é mais importante para

entendê-lo e explicá-lo [Box 1979].

Porém, alguns questionamentos geralmente são feitos sobre os modelos que são definidos,

sem uma resposta definitiva para cada um deles, sendo eles [Chaim 2011]:

• Qual é o grau de simplificação desejável para um modelo e como sabê-lo antecipa-

damente?

• Em que base esses modelos devem ser julgados?

• Como alguém pode saber se um modelo foi bem ou mal projetado, e se seus resultados

são válidos ou não?

• Como um projetista pode saber se um tipo de modelagem ou se um modelo espećıfico

é adequado para o problema que tem em mãos?

• Como usos indevidos de um modelo podem ser detectados e prevenidos?

Como não existe uma resposta pronta e clara para todos esses questionamentos, algumas

sugestões úteis podem ser utilizadas para respondê-las [Chaim 2011]:

• A complexidade do modelo irá depender do objetivo desejado;

• Se dois modelos possuem explicações igualmente plauśıveis, então o modelo mais

simples será o melhor;

• Para decidir se um elemento é necessário, ou não, para um modelo, reveja o seu

objetivo;

• Apenas com uma visão global se pode ter certeza de que um modelo representa

adequadamente a realidade modelada;
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• É importante que os projetistas tentem estabelecer o grau em que seus modelos são

válidos;

• De todas as variáveis que compõem um sistema real, deve-se selecionar aquelas que

são responsáveis pelo seu comportamento;

• Um número relativamente pequeno de variáveis pode ser muito útil aos objetivos e

fins para os quais o modelo foi constrúıdo.

No intuito de desvincular a ideia de que os modelos sempre vão fornecem respostas pre-

cisas e exatas sobre os problemas enfrentados e que estas respostas não representam o

único fator relevante para a modelagem de sistemas, faz-se necessário um distinção entre

modelagem Soft e modelagem Hard [Chaim 2011].

A modelagem Hard assume que os modelos são uma representação apropriada do mundo

real e que seus resultados através de simulações podem ser confrontados diretamente

com a realidade. Teve sua origem nas ciências exatas, mais particularmente na f́ısica

newtoniana, onde teve sucesso em muitos empreendimentos humanos [Chaim 2011].

A modelagem Soft assume que os modelos são constrúıdos para permitir que as pessoas

pensem e discutam entre si para determinar o curso de posśıveis ações, pois os problemas

são resultados de construções sociais, relacionamentos pessoais, e do próprio ambiente

que as cercam, onde os indiv́ıduos possuem caracteŕısticas psicológicas subjetivas que são

muito complexas de serem modeladas [Chaim 2011].

Um dos grandes obstáculos à modelagem está na dificuldade de se definir qual tipo de

recorte de um sistema observado deve ser realmente representado através de um modelo,

e quais são os elementos essenciais e necessários a este modelo para que ele possa atingir o

seu propósito. Porém, quando se pretende modelar um sistema econômico de um governo

ou de um páıs, muitos elementos essenciais serão necessários a este modelo, levando-o,

geralmente, a ter que representar uma grande quantidade de variáveis, deixando-o muito

complexo, dificultando a sua compreensão e a avaliação do seu comportamento durante

sua simulação.

Uma outra classificação muito útil divide os modelos naqueles que otimizam versus aqueles

que simulam, e essa divisão é muito importante uma vez que estes tipos de modelos são

constrúıdos para diferentes propósitos. Contudo, se o problema de um sistema tem um

conjunto bem definido de alternativas, é relativamente estático e não prevê feedbacks, a

otimização pode ser uma aplicação ideal para para este tipo de modelo, embora essas

condições raramente sejam encontradas em sistemas sociais, econômicos e ecológicos, por

exemplo [Chaim 2011].
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Quanto à classificação das ferramentas de modelagem, essas podem ser classificadas, como

[Miller et al. 1990] [Ogborn 1992] [Sampaio 1996]:

• Quantitativas - O racioćınio qualitativo envolve fazer distinções categóricas, usar

habilidades de descrição, e identificar e conceituar as propriedades e grandezas rele-

vantes de um determinado fenômeno analisado;

• Qualitativas - O racioćınio quantitativo envolve a manipulação de uma variedade

de aspectos, desde o reconhecimento de relações numéricas simples até à utilização de

relações algébricas, onde as relação entre os elementos do modelo é descrita através

da linguagem matemática, utilizando sua simbologia formal;

• Semi-quantitativas - O racioćınio semi-quantitativo envolve a identificação das

relações de causa e efeito entre os elementos do modelo, utilizando-se de expressões

ordinais para descrever estes comportamentos, tais como: se X aumenta então Y

também aumenta, ou, se X aumenta então Y diminui, e assim por diante.

Como os modelos quantitativos são fortemente baseados em variáveis e nas relações ma-

temáticas entre estas variáveis, as ferramentas de modelagem computacional quantitativas

ainda são consideradas como a melhor ferramenta conhecida para modelagem de sistemas,

embora esta abordagem formal anaĺıtica ainda não permita dar uma visão mais aprofun-

dada sobre como o comportamento representado pode realmente apresentar soluções sobre

o sistema modelado [Sampaio 1996].

Como os modelos qualitativos são baseados na especificação descritiva dos objetos e de

suas relações no mundo a ser modelado, eles não são muito apropriados para aplicações

onde se deseja repetir, simular ou realizar experimentos sobre sistemas complexos

[Sampaio 1996].

Já os modelos semi-quantitativos são baseados em descrições que usam expressões ordi-

nais, no lugar de expressões matemáticas, para descrever determinados comportamentos

e situações da vida diária, e embora as relações semi-quantitativas não sejam matema-

ticamente precisas, elas servem para externalizar informações importantes sobre como e

por que as mudanças ocorrem [Sampaio 1996].

Apesar de muitos ainda acharem que este tipo de construção seja utilizada apenas por

pessoas ingênuas, alguns pesquisadores das comunidades de inteligência artificial e das

comunidades de ciência cognitiva argumentam que o racioćınio semi-quantitativo também

tem sido utilizado por alguns especialistas a fim de expressarem explicações causais sobre

o comportamento de sistemas f́ısicos [Sampaio 1996].

Nos modelos semi-quantitativos, tem-se a liberdade de se modelar sem a necessidade de
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se ater à muitos dos detalhes geralmente necessários à modelagem de modelos quantita-

tivos, fazendo com que o projetista concentre-se mais nas relações ou interações entre as

variáveis, como por exemplo entre sistemas/subsistemas, e no entendimento do sistema

como um todo.

Logo, os sistemas de modelagem semi-quantitativa podem contribuir para uma compre-

ensão mais profunda do mundo, permitindo que as pessoas externalizem e discutam as

suas idéias sobre um determinado domı́nio, focando sobre o ńıvel conceitual do problema

em vez do seu ńıvel funcional [Sampaio 1996].

3.4 Métodos de sistemas dinâmicos

Entre os métodos dispońıveis para sistemas dinâmicos, pode-se citar [Forrester 1968]

[Forrester 1971] [Sterman 1989] [Sterman 2000] [Sterman 2001] [Meadows 2010]

[Chwif e Medina 2014] [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015] [XJTechnologies 2017]:

1. Dinâmica de Sistemas: Método criado pelo professor do Massachusetts Institute

of Technology (MIT), chamado Jay Forrester, nos anos 50 e que utilizou as leis de

circuitos elétricos para descrever e investigar a dinâmica dos sistemas econômicos,

investigando os sistemas sociais mais tarde;

2. Modelagem de Eventos Discretos: Método criado pelo engenheiro da Interna-

tional Business Machines (IBM) , chamado Geoffrey Gordon, em 1961 através do

software General Purpose Simulation System (GPSS) que foi considerado o primeiro

método de implementação de software para modelagem de eventos discretos;

3. Modelagem Baseada em Agentes: Método de modelagem mais recente do que

a dinâmica de sistemas e a modelagem de eventos discretos, e sua adoção começou

mesmo entre os anos 2002 e 2003, pois até o ińıcio dos anos 2000 a modelagem

baseada em agentes foi praticamente um tema acadêmico.

A seguir, apresenta-se as caracteŕısticas de cada um destes métodos e algumas diferenças

entre eles.

Dinâmica de Sistemas é uma abordagem que busca compreender o comportamento de

sistemas complexos ao longo do tempo, através de ciclos de retroalimentação interna e

atrasos que afetam o comportamento de todo o sistema [Forrester 1968] [Forrester 1971]

[Sterman 1989] [Sterman 2000] [Sterman 2001] [Meadows 2010].

Dinâmica de sistemas é um método de estudo de sistemas dinâmicos que sugere, entre
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outras coisas, que deve-se [Forrester 1968] [Forrester 1971] [Sterman 1989] [Sterman 2000]

[Sterman 2001] [Meadows 2010] [XJTechnologies 2017]:

• Tomar um ponto de vista endógeno, modelando o sistema como uma estrutura cau-

salmente fechada que define o seu comportamento;

• Descobrir os loops de feedback do sistema, pois eles são o coração da dinâmica do

sistemas;

• Identificar os estoques ou acumuladores e os fluxos que os afetam, pois os acumula-

dores são a memória do sistema e representam fontes de desequiĺıbrio;

• Considerar que os eventos individuais e as decisões são superficiais, tendo uma visão

cont́ınua de que eles estão desfocados.

Dinâmica de sistemas sugere um alto ńıvel de abstração pois, nestes tipos de modelos, os

indiv́ıduos e suas escolhas são agregados em ações ou compartimentos, e os eventos indi-

viduais são agregados em fluxos. A linguagem de dinâmica de sistemas é muito simples

quando comparada à outros métodos, conseguindo representar noções que não são con-

cretas e nem mensuráveis e que são equivalentes ao mundo real (e.g. moral, consciência,

conhecimento) [Forrester 1968] [Forrester 1971] [Sterman 1989] [Sterman 2000]

[Sterman 2001] [Meadows 2010]. Porém, as noções de dinâmica de sistemas e o projeto

de suas estruturas de feedback não são tão simples como projetar um fluxograma de pro-

cessos ou projetar o comportamento de um agente [Chwif e Medina 2014] [Forrester 1968]

[Forrester 1971] [Sterman 1989] [Sterman 2000] [Sterman 2001] [Meadows 2010]

[XJTechnologies 2017]. Como exemplos de ferramentas para modelagem de dinâmica de

sistemas, podem-se citar: Vensim, Stella, Powersim, AnyLogic e Jlinkit [NCE - UFRJ]

[Powersim software] [isee systems] [Ventana Systems] [The AnyLogic Company].

Os métodos baseados em eventos discretos consideram o sistema como um processo,

através de uma sequência de operações realizadas entre entidades. Os resultados co-

mumente esperados sobre um modelo baseado em eventos discretos, portanto, são

[Chwif e Medina 2014] [XJTechnologies 2017]:

• quantidade de recursos utilizados;

• tempo gasto por uma entidade no sistema modelado;

• tempo de espera;

• comprimentos de fila;

• rendimentos do sistema;
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• gargalos do sistema;

• custo de processamento da entidade e de sua estrutura.

O ńıvel de abstração dos modelos de eventos discretos é significativamente menor do

que os modelos de dinâmica de sistemas, pois modelos baseados em eventos discre-

tos espelham etapas sequenciais que acontecem no sistema f́ısico [Chwif e Medina 2014]

[XJTechnologies 2017].

Em dinâmica de sistemas, os objetos individuais são agregados, abordando a dinâmica de

suas quantidades, enquanto em modelagem baseada em eventos discretos, cada objeto no

sistema é representado por uma entidade ou uma unidade de recurso, mantendo a sua indi-

vidualidade [Forrester 1968] [Forrester 1971] [Sterman 1989] [Sterman 2000] [Sterman 2001]

[Meadows 2010] [Chwif e Medina 2014] [XJTechnologies 2017].

Em modelos de eventos discretos, os atrasos de tempo podem ser determińısticos ou

estocásticos, com distribuição de probabilidade, enquanto em modelos de dinâmica de

sistemas, os atrasos possuem geralmente uma distribuição exponencial e os atrasos deter-

mińısticos são considerados casos especiais [Forrester 1968] [Forrester 1971] [Sterman 1989]

[Sterman 2000] [Sterman 2001] [Meadows 2010] [Chwif e Medina 2014]

[XJTechnologies 2017].

No entanto, a principal diferença dos modelos baseados em eventos discretos, quando com-

parados com modelos baseados em agentes, é que, enquanto as entidades e unidades de

recursos são passivas nos modelos baseados em eventos discretos (i.e. não possuem com-

portamento por conta própria), apresentando apenas dados, fluxos e processos, nos mode-

los baseados em agentes, elas são ativas (i.e. possuem comportamento por conta própria)

[Chwif e Medina 2014] [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015] [XJTechnologies 2017]. Como

modelos baseados em eventos discretos, pode-se citar os autômatos e as redes de petri

[Dittrich 1995] [Hopcroft, Motwani e Ullman 2002]. Já como exemplos de ferramentas

para modelagem baseada em eventos discretos, pode-se citar: AnyLogic e Bizagi [Bizagi]

[The AnyLogic Company].

Os modelos baseados em agentes surgiram da necessidade de se obter uma visão mais

aprofundada sobre sistemas que não são bem capturadas pelas abordagens das modela-

gens tradicionais, pelos avanços da tecnologia de modelagem oriundos da ciência da com-

putação, e pelo rápido crescimento da disponibilidade da capacidade da Central Processing

Unit (CPU) e de memória, uma vez que os modelos baseados em agentes exigem mais

recursos computacionais quando comparados com a dinâmica de sistemas e os modelos

baseados em eventos discretos [Chwif e Medina 2014] [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]

[XJTechnologies 2017].
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Os modelos baseados em agentes possuem diversas caracteŕısticas que o equivalem ou o

diferenciam dos modelos baseados em eventos discretos e dos modelos de dinâmica de siste-

mas, como [Forrester 1968] [Forrester 1971] [Sterman 1989] [Sterman 2000] [Sterman 2001]

[Meadows 2010] [Chwif e Medina 2014] [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]

[XJTechnologies 2017]:

• Na modelagem baseada em agentes, não é necessário conhecer as principais variáveis

do sistema e suas dependências, muito menos encontrar um fluxo de processos nele,

no entanto torna-se necessário encontrar seus objetos ou agentes, além de definir os

seus comportamentos, construindo o modelo de baixo para cima;

• Os agentes interagem uns com os outros e o comportamento global do sistema emerge

através de muitos comportamentos individuais simultâneos;

• Não há uma linguagem padronizada para modelagem baseada em agentes;

• A estrutura de um modelo baseado agentes é criada utilizando editores gráfico ou

scripts, dependendo do software;

• O comportamento dos agentes pode ser definido através da noção de estados, onde

suas ações e reações dependem de seu estado;

• O comportamento dos agentes também pode ser definido através de regras que são

executadas sobre eventos especiais;

• Em muitos casos, a dinâmica interna do agente pode ser melhor definida através de

dinâmica de sistemas ou através da abordagem de eventos discretos, utilizando, por

exemplo, um diagrama de fluxo e estoque ou um fluxograma de processos dentro

de um agente, e por isso os modelos baseados em agentes são também considerados

como modelos multi-método;

• Os modelos baseados em agentes podem ser desenvolvidos tanto em um baixo ńıvel

de abstração, quando, por exemplo, os agentes representam pessoas, como podem

ser desenvolvidos num alto ńıvel de abstração, quando, por exemplo, os agentes

representam projetos, empresas, ideias ou até mesmo filosofias;

• Os modelos baseados em agentes podem conviver tanto num espaço discreto como

em um espaço cont́ınuo;

• Os modelos baseados em agentes podem ser asśıncronos e a dinâmica do tempo

cont́ınuo pode ser parte do comportamento do agente ou do comportamento do

ambiente;

• Até mesmo um objeto que parece ser absolutamente passivo pode ser um agente

(e.g. mesa, cadeira, caderno);
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• Podem existir muitos ou poucos agentes em um modelo baseado em agentes, e eles

podem ser do mesmo tipo ou até mesmo de tipos diferentes;

• Os agentes geralmente não interagem com tudo, pois a dinâmica individual depende

dos parâmetros pessoais, e, às vezes, até mesmo do meio ambiente.

Como exemplos de ferramentas para modelagem baseada em agentes, pode-se citar: Any-

Logic, Swarm, NetLogo e Gama [Gama] [NetLogo] [Swarm] [The AnyLogic Company].

Portanto, esta pesquisa sugere que a escolha do método de sistemas dinâmicos, para um

determinado contexto, deve basear-se nas informações dispońıveis (e.g. quantidade de

informações dispońıveis e tipos de informações dispońıveis, se quantitativas ou qualitati-

vas) sobre o sistema que se pretende modelar, na área de conhecimento do projetista (e.g.

ciências sociais, ciências econômicas ou administração) e no objetivo da modelagem (e.g.

avaliar a dinâmica de um departamento, uma organização, uma região ou um páıs).

Para realizar uma comparação entre métodos de sistemas dinâmicos, foi utilizada uma

pirâmide como estrutura abstrata e genérica originada pela observação humana sobre esta

imagem. No topo da pirâmide, estão os mais altos sistemas poĺıticos de uma organização,

no meio da pirâmide estão os sistemas organizacionais, e na base da pirâmide estão os in-

div́ıduos de uma sociedade, suas interações e comportamentos. Uma pirâmide só consegue

se sustentar porque as camadas inferiores são capazes de sustentar as camadas superio-

res, logo os sistemas poĺıticos de uma organização são sustentados ou representados pelos

comportamentos emergentes de seus sistemas organizacionais e dos indiv́ıduos de sua so-

ciedade. O topo da pirâmide é responsável por delegar ou tomar decisões poĺıticas que

geralmente impactam os seus sistemas organizacionais e os indiv́ıduos de sua sociedade,

onde estes geralmente expressam um comportamento positivo ou negativo às expectati-

vas do topo da pirâmide. É importante também observar que os indiv́ıduos da base de

uma pirâmide também fazem parte dos sistemas organizacionais de uma determinada so-

ciedade, e onde estes sistemas organizacionais também fazem parte de sistemas poĺıticos

maiores que envolvem esta mesma sociedade.

Portanto, foi posśıvel classificar os sistemas de uma pirâmide como modelos operacionais,

funcionais e conceituais, uma vez que os métodos de sistemas dinâmicos, que surgiram ao

longo de décadas através da ciência, buscaram simular, avaliar e explicar os comporta-

mentos dos sistemas através da dinâmica entre indiv́ıduos, entre sistemas organizacionais

ou entre sistemas poĺıticos. Desta forma, a base da pirâmide também poderia ser repre-

sentada por modelos operacionais (e.g. indiv́ıduos), o meio da pirâmide representada por

modelos funcionais (e.g. sistemas organizacionais) e o topo da pirâmide representada por

modelos conceituais (e.g. sistemas poĺıticos maiores que os sistemas organizacionais).
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Os modelos conceituais, definidos e classificados como sistemas poĺıticos nesta pesquisa,

foram propostos, simulados e avaliados, quando, até então, apenas os modelos operacio-

nais e os modelos funcionais pesquisados tinham sido utilizados e testados para avaliar o

comportamento de sistemas complexos e de mega-sistemas complexos, como os sistemas

macro-econômicos.

Num outro tipo de pirâmide, também é posśıvel classificar os sistemas através de mode-

los baseados em eventos discretos, modelos baseados em agentes, modelos baseados em

dinâmica de sistemas e modelos baseados sistemas dinâmicos semi-quantitativos. Nesta

pirâmide, a base seriam os modelos baseados em eventos discretos que descrevem o pro-

cessos operacionais de uma determinada organização, e acima dela têm-se os modelos

baseados em agentes que descrevem as interações e os comportamentos de indiv́ıduos de

uma determinada sociedade. Os agentes podem executar vários processos operacionais

em modelos organizacionais distintos dentro de uma sociedade, e por isso encontra-se

acima da base da pirâmide. Acima dos modelos baseados em agentes, têm-se os mode-

los baseados em dinâmica de sistemas que descrevem os comportamentos dos sistemas

através de expressões matemáticas e de interações entre sistemas. Os modelos basea-

dos em dinâmica de sistemas envolvem tanto os agentes como os processos operacionais

executados por estes agentes através de várias organizações de uma sociedade, e por

isso encontra-se acima dos modelos baseados em agentes. Os modelos baseados sistemas

dinâmicos semi-quantitativos descrevem os grandes sistemas poĺıticos de uma sociedade

através de interações entre grandes sistemas poĺıticos e de valores ordinais que represen-

tam os resultados oriundos dos comportamentos que emergem desde a base da pirâmide

até o seu topo. Os modelos baseados sistemas dinâmicos semi-quantitativos envolvem

tanto os agentes como os processos operacionais executados por estes agentes através de

várias organizações e das interações destas organizações dentro de uma sociedade.

As poĺıticas públicas para sistemas complexos são definidas e aplicadas através do topo da

pirâmide, atingindo todas suas camadas abaixo. Os resultados dessas poĺıticas públicas

emergem dos comportamentos dos sistemas sociais e dos sistemas organizacionais, po-

dendo satisfazer os objetivos das poĺıticas aplicadas ou não. Logo, os resultados destas

poĺıticas podem ser representados através de sistemas poĺıticos maiores para avaliação da

dinâmica de mega-sistemas complexos e novas tomadas de decisões poĺıticas.

A pirâmide, portanto, deve ser observada como um todo, onde as poĺıticas públicas defini-

das e aplicadas pelo topo da pirâmide dependem do comportamento dos sistemas sociais

e organizacionais situados abaixo dela, assim como os comportamentos dos sistemas so-

ciais e organizacionais da pirâmide dependem também das poĺıticas aplicadas pelo topo

da pirâmide. A chave, talvez, esteja em encontrar a poĺıtica correta que faça emergir os

comportamentos corretos para se obter os resultados almejados pelo topo da pirâmide.
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As poĺıticas públicas para mega-sistemas complexos geralmente envolvem setores distintos

de um páıs, porém as poĺıticas públicas brasileiras ainda são tratadas de forma setorial,

onde as poĺıticas de um setor não são avaliadas de acordo com os posśıveis impactos pro-

venientes das poĺıticas de outros setores. As poĺıticas públicas brasileiras são geralmente

tratadas como “parte”, e não como “um todo”, sendo aplicadas de forma setorial e, por

isso, muitas vezes não satisfazem as verdadeira necessidades do governo e da sociedade.

A utilização de uma macro-poĺıtica pública, envolvendo poĺıticas inter-setoriais, torna-se,

portanto, um aspecto essencial para simulação e avaliação de poĺıticas públicas aplicadas

à mega-sistemas complexos. O topo da pirâmide pode, então, representar os resultados

provenientes das poĺıticas públicas de diversos setores poĺıticos de uma sociedade, onde os

resultados obtidos por estes setores podem ser exibidos através de uma variável para cada

mega-sistema complexo, contendo valores ordinais, e através de sua interação com outras

variáveis ou mega-sistemas complexos. As relações entre os mega-sistemas complexos

representam as influências dos resultados provenientes de poĺıticas de setores espećıficos

da sociedade que influenciam-se entre si. Desta forma, então, será posśıvel simular e

avaliar, através do topo da pirâmide, a macro-poĺıtica pública mais robusta de acordo

com a simulação das influências de resultados provenientes de poĺıticas públicas setoriais,

a fim de se atingir um objetivo maior, utilizando-se de uma macro-poĺıtica inter-setorial.

Mas como representar poĺıticas públicas através dos resultados obtidos pelo topo da

pirâmide? Enquanto a base da pirâmide é constitúıda por regras de comportamentos

e interações sociais, e o meio da pirâmide é constitúıdo de regras de tomada de decisão

e de interações entre sistemas organizacionais, o topo da pirâmide é constitúıdo dos re-

sultados que emergem de todas as camadas abaixo dele. Enquanto a base da pirâmide é

constitúıda de variáveis e lógica de programação para definição das regras de comporta-

mentos e interações sociais, e o meio da pirâmide é constitúıdo por variáveis, expressões

matemáticas e lógica de programação para definição de regras de tomada de decisão e de

interações entre sistemas organizacionais, o topo da pirâmide é constitúıdo de variáveis

para representação de valores ordinais simples (e.g. bom, ruim, péssimo etc.) que emer-

gem dos resultados oriundos de todas as camadas abaixo dele. A mudança ou inclusão, por

exemplo, de comportamentos da base da pirâmide ou de variáveis e expressões numéricas

da camada intermediária da pirâmide não necessariamente implicarão na inclusão de no-

vas variáveis no topo da pirâmide, muitas vezes implicando apenas em mudanças dos

valores ordinais das variáveis existentes (e.g. valor da variável alterada de bom por para

ruim ou vice-versa) no modelo elaborado para mega-sistemas complexos situado no topo

da pirâmide.

Para [Meadows 2010], reconstruir sistemas f́ısicos é muito lento e muito caro, sendo quase

imposśıvel reestruturá-los, embora o resultado possa ser ótimo. Já para [Gorod et al. 2014],

em “United States Military Partner Capacity”, a mudança dos sistemas complexos se
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torna cada vez mais rápida do que a capacidade humana de modelá-los completamente.

Porém, as variáveis e suas interações no topo da pirâmide tendem a ser mais estáveis

do que nas camadas inferiores da pirâmide, viabilizando a capacidade humana de mo-

delá-los de forma mais completa no topo da pirâmide do que em suas camadas inferiores.

Como os modelos e suas estruturas elaboradas no topo da pirâmide tendem a ser mais

estáveis do que nas camadas inferiores, previsões de médio e longo prazo sobre poĺıticas

públicas aplicadas a mega-sistemas complexos também podem ser realizadas de forma

mais segura, uma vez que após a aplicação de poĺıticas públicas, as camadas inferiores ao

topo da pirâmide irão emergir comportamentos, muitas vezes alterando as estruturas de

seus respectivos modelos (e.g. surgimento de novas interações sociais e organizacionais),

mas cujos comportamentos geralmente não afetarão as estruturas do modelo do topo da

pirâmide, alterando apenas valores de suas estruturas (e.g. valor de uma variável alterada

de bom para ruim ou vice-versa).

As Figuras 3.2 e 3.3 mostram os métodos de sistemas dinâmicos classificados, ordenados

e descritos de acordo com o tipo de modelagem correspondente.

Figura 3.2: Métodos de sistemas dinâmicos classificados, ordenados e descritos de acordo com o

tipo de modelagem correspondente. Fonte: Produzida pelo autor.

80
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Figura 3.3: Métodos de sistemas dinâmicos classificados, ordenados e descritos de acordo com o

tipo de modelagem correspondente. Fonte: Produzida pelo autor.

Os modelos semi-quantitativos baseados em dinâmica de sistemas são geralmente

pouco utilizados, mas podem ser bastante úteis para sociólogos, administradores, econo-

mistas e cientistas poĺıticos durante a implementação de poĺıticas públicas em um cenário

pouco ou nada quantificável, e de cima pra baixo (i.e. top-down). Neste modelo, pouco

ou nada se sabe sobre as variáveis ou equações matemáticas funcionais, e também pouco

ou nada se sabe sobre os indiv́ıduos ou grupos de indiv́ıduos que se relacionam entre si ao

longo do tempo. Nesse tipo de modelo, cada variável de mais alto ńıvel (i.e. variável con-

ceitual) representa um sistema/subsistema, cujo valor semi-quantitativo pode ser extráıdo

do resultado da análise de modelos quantitativos de dinâmica de sistemas resultantes de

trabalhos ou pesquisas já realizadas, ou que pode ser extráıdo de conclusões de trabalhos

ou pesquisas que utilizaram análises qualitativas e/ou quantitativas convencionais para

avaliação desta variável.

Os modelos quantitativos baseados em dinâmica de sistemas são geralmente uti-

lizados por administradores e economistas que acreditam que o comportamento pode

emergir de um cenário bastante quantificável e de cima pra baixo (i.e. top-down). Neste

modelo, é importante entender quais são as variáveis e as equações matemáticas, ou

funções envolvidas, e como elas relacionam-se entre si.

Os modelos baseados em agentes são geralmente utilizados por sociólogos que acre-

ditam que o comportamento pode emergir de um cenário representado por relacionamen-

tos e interações entre indiv́ıduos e/ou grupos de indiv́ıduos, e de baixo pra cima (i.e.

bottom-up). Neste modelo, é importante entender quais são os indiv́ıduos e/ou grupo de

indiv́ıduos envolvidos e como eles se comportam e interagem entre si ao longo do tempo,

sendo que o tempo neste modelo pode alterar o estado do sistema.

Os modelos baseados em eventos discretos são geralmente utilizados por administra-
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dores que acreditam que o comportamento pode emergir de um cenário representado por

relacionamentos e eventos entre entidades, e de baixo pra cima (i.e. bottom-up). Nesse

tipo de modelo, é importante entender quais são as entidades ou processos envolvidos,

e como estes se comportam e interagem entre si ao longo do tempo, sendo que o tempo

neste modelo não altera o estado do sistema.

A literatura apresenta limitações significativas tanto para modelos representados através

de dinâmica de sistemas, quanto para modelos representados através de modelagem base-

ada em agentes. Por exemplo, enquanto na modelagem baseada em dinâmica de sistemas

as cŕıticas sugerem que o modelo exige suposições “ingênuas”sobre interações no ńıvel

de sistema, na modelagem baseada em agentes as cŕıticas sugerem que a necessidade de

capturar e relatar fenômenos sociais robustos, confiáveis e recorrentes no modelo exigem

geralmente um conjunto de propriedades sociais realistas que são racionalmente limitadas.

Além disso, para modelos baseados em agentes, quanto mais realistas (i.e. detalhados)

são os comportamentos dos agentes, maior a complexidade das interações entre eles, e,

portanto, maior a demanda por recursos computacionais para simulação do modelo ela-

borado.

A Tabela 3.1 apresenta uma breve comparação entre os métodos de sistemas dinâmicos

pesquisados.
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Caṕıtulo Três 3.4. Métodos de sistemas dinâmicos
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Caṕıtulo Três 3.4. Métodos de sistemas dinâmicos

Esta pesquisa utilizou-se, portanto, de modelos de dinâmica de sistemas semi-quantitativos

top-downs, utilizando-se da abordagem conceitual e da metaf́ısica, através do interpreta-

tivismo e do estruturalismo, para modelar a estruturas inconscientes do ser humano, a fim

de se abster das limitações encontradas nos métodos de dinâmica de sistemas quantitativos

e nos métodos baseados em agentes.

A Figura 3.4 apresenta uma comparação entre dois exemplos de modelos de estruturas

elaboradas sobre um mesmo contexto observado, através de métodos sistêmicos distintos,

descrevendo suas mudanças ao longo do tempo.

Figura 3.4: Métodos de sistemas dinâmicos classificados, ordenados e descritos de acordo com o

tipo de modelagem correspondente. Fonte: Produzida pelo autor.

A Figura 3.4.a representa a estrutura de um modelo sistêmico elaborado a partir de um

método semi-quantitativo baseado em dinâmica de sistemas, através da teoria interpre-

tativista, da teoria estruturalista e da teoria geral de sistemas. Nesse modelo é posśıvel

observar que as mudanças das estruturas do sistema observado não afetam as estruturas

do modelo sistêmico elaborado ao longo de um determinado peŕıodo de tempo, modifi-

cando apenas o conteúdo de alguns dos seus elementos neste mesmo peŕıodo. Segundo

Meadows, reconstruir sistemas f́ısicos (e.g. reestruturar todo o sistema de transporte

coletivo de uma grande cidade) é muito lento e muito caro, além do que muitas vezes é

quase imposśıvel reestruturá-los [Meadows 2010]. Logo, quanto maiores forem os sistemas

observados e modelados, mais propensos à estabilidade eles estarão em um determinado

peŕıodo de tempo, pois mais dif́ıcil será reestruturá-los neste intervalo. Já a Figura 3.4.b

representa a estrutura de um modelo sistêmico elaborado a partir de um outro método
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de sistema dinâmico, onde as mudanças das estruturas do sistema observado afetam as

estruturas do modelo sistêmico elaborado ao longo do mesmo peŕıodo de tempo. Aqui, a

reestruturação dos sistemas são geralmente mais baratas e mais rápidas, e portanto mais

fáceis de acontecerem. Logo, quanto menores forem os sistemas observados e modelados,

menos propensos à estabilidade eles estarão em um determinado peŕıodo de tempo, pois

poderão ser reestruturados mais facilmente neste intervalo.

Na Figura 3.4.a, os sistemas são modelados de forma macro-sistêmica, através de uma

granularidade mais grossa, enquanto na Figura 3.4.b, os sistemas são modelados de forma

meso-sistêmica ou micro-sistêmica, através de uma granularidade mais fina.

É importante deixar bem claro, que apenas a utilização de um método semi-quantitativo

baseado em dinâmica de sistemas, através de um ambiente de software como o Jlinkit,

não é suficiente para impedir que as mudanças das estruturas do sistema observado não

afetem as estruturas do modelo sistêmico elaborado ao longo do tempo, sendo necessária,

portanto, a utilização da teoria interpretativista e da teoria estruturalista, como comple-

mentos essenciais, para impedir que tais impactos ocorram, ao longo do tempo, no modelo

sistêmico elaborado.

A Figura 3.5 mostra algumas posśıveis relações entre um modelo de causa e efeito com

diferentes métodos de sistemas dinâmicos quantitativos, através de uma estrutura top-

down, onde no topo fica um modelo qualitativo, de mais alto ńıvel, e abaixo ficam os

modelos quantitativos elaborados, de mais baixo ńıvel. Na figura, um modelo baseado

em dinâmica de sistemas, num ńıvel inferior e mais detalhado, é elaborado para avaliar e

definir um valor semi-quantitativo à variável população existente em um modelo qualita-

tivo num ńıvel superior, enquanto o modelo baseado em agentes e o modelo baseado em

eventos discretos são elaborados para avaliar e definir os valores semi-quantitativos das

variáveis educação e segurança, respectivamente.

A Figura 3.6 é uma evolução da Figura 3.5, onde o modelo qualitativo é mapeado

para um modelo semi-quantitativo equivalente, através do Jlinkit, mostrando algumas

posśıveis relações entre um método de dinâmica de sistemas semi-quantitativo com dife-

rentes métodos de sistemas dinâmicos quantitativos.
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Figura 3.5: Algumas posśıveis relações entre um modelo de causa e efeito com diferentes métodos

de sistemas dinâmicos quantitativos. Fonte: Produzida pelo autor.
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Figura 3.6: Algumas posśıveis relações entre um método de dinâmica de sistemas semi-

quantitativo com diferentes métodos de sistemas dinâmicos quantitativos. Fonte: Produzida

pelo autor.

3.5 Metodologia para elaboração de modelos de sistemas dinâ-

micos

Um dos objetivos de um modelo consiste em representar as relações e interdependências

entre as variáveis endógenas e exógenas de um sistema. Enquanto as variáveis endógenas

são aquelas que fazem parte do escopo do modelo que será simulado, representando as

variáveis que serão explicadas pelo modelo, as variáveis exógenas são aquelas que não

fazem parte do escopo do modelo que será simulado, sendo, no entanto, definidas como

forças externas que influenciam o escopo do modelo, explicando-o, e por isso sendo também

chamadas de variáveis explicativas [Forrester 1968] [Forrester 1971] [Sterman 2000]

[Sterman 2001] [Meadows 2010] [Chaim 2011] [Amaral 2012].

Há porém uma outra forma de classificar uma variável do modelo como exógena. Quando

uma variável faz parte do escopo do modelo que será simulado e não é afetada por ne-

nhuma outra variável (i.e. não pertence a nenhum ciclo de retroalimentação do escopo do

modelo que será simulado), ela é também considerada como uma variável exógena, só que
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ela não varia, atuando como uma verdadeira constante [Forrester 1968] [Forrester 1971]

[Sterman 2000] [Sterman 2001] [Meadows 2010] [Chaim 2011] [Amaral 2012]

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Durante a elaboração de modelos de sistemas dinâmicos é importante validá-los, testá-

los e, se necessário, calibrá-los. A etapa de validação de um modelo consiste em uma

avaliação estática do modelo, sem simulá-lo, a fim de questionar itens, como

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• Se suas estruturas e parâmetros foram definidos através da literatura, observações

emṕıricas, informações coletadas em campo, ou por opniões de especialistas;

• Se o modelo incluiu tudo que é essencial para estudar o problema escolhido;

• Se é necessário representar ou detalhar variáveis e estruturas que existem mas não

estão representadas;

• Se discutiu a generalizabilidade do modelo para avaliar sua adaptabilidade em outros

sistemas.

A etapa de testes de sistemas dinâmicos consiste em uma avaliação dinâmica do modelo,

através de simulações, para questionar o seu comportamento sob alguns aspectos, como

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015]:

• Se o modelo se comporta de acordo com o sistema no mundo real;

• Se o modelo se comporta bem em situações extremas;

• Se realizou testes sobre variáveis importantes do modelo e se definiu todas elas

apropriadamente;

• Se utilizou uma grande quantidade de valores quando estudou o comportamento do

modelo;

• Se testou o modelo com mais de um conjunto de dados para verificar sua robustez.

A calibração consiste em um método utilizado para ajustar os valores do modelo, a fim de

tentar imitar ou aproximar o seu comportamento de acordo com o comportamento obser-

vado do sistema real em um determinado peŕıodo de tempo [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Porém, a funcionalidade de calibração nem sempre está presente nos softwares de si-

mulações utilizados, e geralmente é muito importante realizá-la quando se quer melhor

explicar o comportamento do sistema real naquele peŕıodo de tempo observado. Quando

88
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se pretende realizar previsões futuras sobre o comportamento global do sistema, a cali-

bração limita-se a simular comportamentos futuros do sistema assumindo que a estrutura

do sistema modelado não mudará ao longo do tempo. Portanto, como a etapa de cali-

bração depende principalmente do propósito do modelo, às vezes não torna-se necessário

realizá-la.

Já os outliers representam os valores de uma ou mais variáveis do sistema real que

apresentam-se fora da normalidade quando comparados com os valores de suas variáveis

equivalentes e resultantes da simulação do escopo do sistema modelado, determinando

que esses valores podem ser provocados por variáveis exógenas aos limites da dinâmica

do sistema modelado [Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

Portanto, antes de se realizar simulações sobre modelos de sistemas dinâmicos, é impor-

tante saber que, à vezes, existem grandes restrições impostas pelo mundo real ao modelo

elaborado, e estas restrições podem impactar os resultados da simulação, precisando, no

entanto, serem bem avaliadas antes de serem simuladas: exatidão das regras de decisão,

variáveis subjetivas e limites do modelo [Chaim 2011].

A definição das regras de decisão em um modelo de sistemas dinâmicos é sempre dif́ıcil, e

considerada um problema potencial para a simulação de um modelo, pois elas não podem

ser determinadas a partir de dados estat́ısticos agregados, devendo ser investigadas na

fonte. O projetista deve, então, descobrir quais informações estão dispońıveis e examinar

a disponibilidade e a qualidade dessas informações, para enfim poder inferir a descrição

das regras para tomada de decisão [Chaim 2011].

Muitas informações são expressas através de variáveis subjetivas porque muito do que se

conhece sobre o mundo é descritivo, qualitativo, dif́ıcil de ser quantificado ou nunca foram

armazenadas antes, e estas informações são cruciais para compreender e modelar sistemas

dinâmicos [Chaim 2011].

Embora os parâmetros e relacionamentos de um modelo sejam baseados tanto em variáveis

objetivas quanto subjetivas, e eles sejam naturalmente imprecisos e incertos em um de-

terminado ńıvel, ignorar uma variável subjetiva e seu(s) relacionamento(s) implicaria em

determinar que seu valor é sempre zero para o modelo, possibilitando invalidar todo um

processo. Portanto, é importante que sejam realizados exaustivos testes que permitam ob-

ter a confiança necessária para se utilizar as variáveis subjetivas como fonte de referência

para as decisões e poĺıticas a serem adotadas [Chaim 2011].

A definição de um limite razoável para um sistema é um grande problema para os pro-

jetistas de sistemas dinâmicos, e um dos pontos mais fortes dos modelos de simulação

é a sua capacidade de poder refletir os feedbacks mais importantes que caracterizam o
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comportamento e as respostas do sistema, porém, na prática, muitos modelos têm limites

pouco definidos. Muitos modelos não definem muito bem os seus limites por diversos

motivos, que vão desde a ausência de feedbacks que fogem ao conhecimento do projetista,

até a ausência de feedbacks que não fazem parte do interesse de alguns clientes, mas que

podem levar a consequências muito sérias [Chaim 2011].

Um relatório endereçado ao Presidente do EUA, denominado The Global 2000 Report to

the President, mostrou que a maioria dos modelos utilizados pelas agências do governo

norte-americano se apoiavam em variáveis exógenas (e.g. modelos de população assumiam

a produção de alimentos como exógena, modelos de agricultura assumiam que os preços

da energia e de outros insumos eram exógenos, modelos de energia assumiam que o cresci-

mento econômico e o meio-ambiente eram exógenos e modelos econômicos assumiam que

a população e os preços da energia eram exógenos), ou seja, os modelos dinâmicos elabora-

dos por eles consideraram algumas variáveis e relacionamentos importantes apenas como

variáveis externas ao modelo, sendo exclúıdas, portanto, do modelo simulado. Logo, por

ignorar feedbacks importantes, os modelos acabavam gerando resultados inconsistentes

[Chaim 2011].

Considera-se, portanto, que um limite mais amplo para os modelos, incluindo os feedbacks

mais importantes do sistema, é mais importante que um detalhamento minucioso de seus

componentes individuais [Chaim 2011].

Entre as principais ferramentas anaĺıticas dispońıveis para avaliação de modelos de siste-

mas dinâmicos, podem-se, então, citar [Sterman 2000] [Sterman 2001]:

1. Análise de cenários: tem como objetivo determinar poĺıticas para favorecer um

determinado comportamento dinâmico do sistema, estimar o comportamento futuro

de um sistema, avaliar diferentes cenários ou possibilidades para um fenômeno, e

antecipar o comportamento de um sistema diante dessas possibilidades;

2. Métodos de otimização: tem como objetivo definir valores para as variáveis de

decisão que possibilitem maximizar a variável de desempenho;

3. Análise multivariada de dados: tem como objetivo definir as relações existentes

entre as variáveis;

4. Estudos comportamentais: tem como objetivo avaliar comportamentos através

de jogos gerenciais e simuladores de vôo.

Simulação vem do latim wsimulare que significa imitar, e o objetivo principal da simulação

é “imitar”o sistema real de modo que seu comportamento possa ser estudado. Como um

modelo é uma réplica de um sistema real em laboratório, um projetista pode executar
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experimentos que muitas vezes são arriscados, perigosos, caros, proibidos ou até mesmo

anti-éticos no mundo real, sem que isso cause prejúızo a ninguém [Chaim 2011].

Existem, no entanto, algumas classificações importantes para a definição de quais mode-

los matemáticos dispońıveis se adequam melhor ao propósito de cada modelo sistêmico

durante sua simulação [Tocher 1963] [Fishman 1973] [Nance e Tech 1981] [Sobol 1983]

[Chen 1987] [Carrie 1992] [Pidd 1997] [Hillier e Lieberman 2002]:

• Determińıstico: Um modelo é determińıstico quando uma determinada entrada

sempre produz uma mesma sáıda;

• Não-Determińıstico: Um modelo é não-determińıstico quando uma determinada

entrada pode gerar sáıdas aleatórias, pois estão associados a fenômenos proba-

biĺısticos ou estocásticos;

• Discreto: Um modelo de simulação é discreto quando a passagem do tempo é feita

apenas através de um evento para o outro e quando o estado do sistema não se altera

entre a ocorrência de dois eventos consecutivos;

• Cont́ınuo: Um modelo de simulação é cont́ınuo quando a passagem do tempo é

realizada de forma cont́ınua, através de pequenos intervalos de tempo;

• Estático: Um modelo de simulação é estático quando não se modifica através do

tempo e quando a passagem do tempo é geralmente irrelevante para a simulação de

sistemas;

• Dinâmico: Os modelos dinâmicos representam sistemas que modificam-se através

do tempo;

• Combinado: Um modelo de simulação pode ser discreto-cont́ınuo, misto ou combi-

nado quando suas variáveis podem mudar tanto de forma discreta quanto de forma

cont́ınua.

As simulações sobre modelos de sistemas dinâmicos podem apresentar resultados diver-

sos, distintos e imprevistos através de diferentes cenários propostos ao modelo, e os seus

objetivos vão desde a obtenção de uma visão de longo prazo até o desenho de poĺıticas

organizacionais [Chaim 2011].

No modelo, assim como no mundo real, as informações retornadas aos tomadores de

decisão vão depender do estado inicial do sistema durante as simulações, quando serão

analisadas em forma de dados, gráficos ou tabelas, permitindo que o projetista confronte os

resultados obtidos nestas simulações com o mundo real, validando suas crenças assumidas

pelo modelo elaborado [Chaim 2011].
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A Tabela 3.2 apresenta o processo de modelagem definido por Stermam para dinâmica

de sistemas, mas que também pode ser bastante útil para outros métodos de sistemas

dinâmicos, como o método baseado em agentes e o método baseado em eventos discretos,

durante a construção e simulação destes tipos de modelos.
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Caṕıtulo Três 3.5. Metodologia para elaboração de modelos de sistemas dinâmicos

Tabela 3.2: Passos do processo de modelagem em dinâmica de sistemas. Fonte: [Sterman 2000].

O modelo proposto para avaliação do desenvolvimento da indústria de software brasi-
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leira nesta pesquisa utilizou-se de um modelo de dinâmica de sistemas semi-quantitativo,

através da análise de cenários, para avaliação do comportamento da indústria de software,

e os motivos que determinaram a sua escolha, foram:

• muitas variáveis avaliadas são pouco conhecidas;

• muitas variáveis avaliadas são muito subjetivas;

• muitas variáveis são dif́ıceis de serem quantificadas;

• muitas variáveis nunca foram coletadas e armazenadas antes;

• dif́ıcil definir regras de decisão para muitas variáveis;

• dif́ıcil definir regras de comportamentos sociais;

• dif́ıcil definir equações matemáticas para muitas variáveis e que possam representar

bem a realidade;

• dif́ıcil definir um limite razoável para o sistemas devido à grande quantidade de

variáveis e relacionamentos essenciais à modelagem e simulação do sistema.

3.6 Comportamentos dinâmicos de um sistema

Embora os arquétipos sejam estruturas genéricas cujos comportamentos são comumente

observados em diversos sistemas, outros comportamentos padrões clássicos também po-

dem emergir durante a dinâmica de um sistema, devido às interações não-lineares de suas

estruturas com outras. Esta pesquisa, no entanto, utilizou-se de alguns comportamentos

dos arquétipos presentes na seção 3.2, além de outros comportamentos padrões clássicos,

para avaliação dos comportamentos de seus modelos durante as simulações realizadas e

detalhadas através dos Apêndices C e D.

Os comportamentos dos arquétipos e de outros padrões clássicos de sistemas utilizados

para avaliação dos comportamentos dos modelos desta pesquisa, portanto, foram

[Sterman 2000] [Sterman 2001] [Chaim 2011] [Amaral 2012]:

• Crescimento exponencial;

• Crescimento em formato de S;

• Crescimento em formato de S com oscilação;

• Crescimento em formato de S com colapso;
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• Linear ou busca de um objetivo;

• Oscilação

• Equiĺıbrio;

• Variação aleatória.

Um modo comum de comportamento em sistemas dinâmicos é o crescimento em for-

mato de S, que faz com o sistema não cresça ou diminua para sempre e, embora ele cresça

ou decresça exponencialmente no ińıcio, acaba reduzindo gradualmente a velocidade do

seu crescimento ou decrescimento até o sistema encontrar o seu equiĺıbrio, gerando uma

curva que lembra a letra S [Chaim 2011].

Um outro modo comum de comportamento em sistemas dinâmicos também é o cres-

cimento em formato de S com oscilação, que acontece quando o ciclo de retroali-

mentação negativo sofre atrasos significativos no sistema, fazendo com que o ele ultrapasse

um pouco o seu limite e fique oscilando [Chaim 2011].

O crescimento e colapso é uma forma comum de comportamento em sistemas dinâmicos

que acontece quando alguns limites não podem ser rompidos pelo sistema, como no caso

do crescimento de uma população, quando os recursos do ambiente se esgotam, levando o

sistema à extinção se não houver uma capacidade de regeneração do sistema [Chaim 2011].

Uma outra forma comum de comportamento em sistemas dinâmicos também é o equiĺıbrio,

quando as mudanças que afetam o sistema são tão lentas, tornando-as impercept́ıveis, ou

quando o sistema possui um poderoso ciclo de retroalimentação negativo que o mantém

praticamente constante, apesar das mudanças no ambiente [Sterman 2000] [Sterman 2001]

[Chaim 2011] [Amaral 2012].

A variação aleatória é uma forma comum de comportamento em sistemas dinâmicos,

considerada como uma forma de medir a ignorância humana, pelo fato de não se conseguir

compreender os comportamentos do sistema, suas causas e efeitos [Chaim 2011].

Já a oscilação é uma forma de comportamento observado em sistemas dinâmicos devido

aos atrasos gerados pelo próprio sistema durante as manutenções ocorridas nele, onde estas

manutenções geralmente não param até que seus resultados sejam percebidos. Como

há atrasos para se perceber quando realmente o objetivo do sistema foi atingido, este

geralmente é ultrapassado em seus limites, levando, desta forma, a mais novos ajustes

no sistema, só que no sentido inverso. Logo, este tipo de manutenção cont́ınua acaba

proporcionando o comportamento oscilatório do sistema [Chaim 2011].

Quando o comportamento global de um sistema não atinge o seu objetivo esperado,
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busca-se então uma pequena intervenção no sistema, a fim de se obter uma grande mu-

dança em seu comportamento para alcançar seu objetivo principal. Esses pontos são

considerados pela literatura como pontos de alavancagem que, de acordo com o tipo de

intervenção selecionada e de complexidade encontrada, terão investimentos distintos a

fim de se alcançar os resultados esperados pelo sistema [Meadows 2010] [Amaral 2012]

[Furtado, Sakowiski e Tovolli 2015].

As ações de alavancagem, a seguir, seguem uma ordem de importância crescente, ou seja,

as primeiras a serem apresentadas são aquelas que apresentam menor impacto ao sis-

tema, e as últimas são aquelas que apresentam maior impacto ao sistema [Meadows 2010]

[Amaral 2012].

1. Alterar parâmetros (e.g. números, contantes, taxas) - Alterar apenas os números

envolvidos, mantendo a mesma estrutura do sistema, não alterará muito o compor-

tamento do sistema.

2. Alterar os tamanhos dos estoques em relação aos fluxos - Aumentar o ta-

manho de um estoque, ganha-se em estabilidade;

3. Alterar a estrutura de estoques e fluxos - A estrutura de um sistema é res-

ponsável pelo seu comportamento, pois mudando-se a estrutura, muda-se o compor-

tamento;

4. Reduzir atrasos - Como os atrasos causam oscilações em sistemas, se forem mo-

dificados podem ter grande impacto nos sistemas;

5. Reforçar os loops de balanceamento - Loops de balanceamento enfraquecem os

loops que podem levar o sistema ao colapso;

6. Reduzir a força dos loops de reforço - Às vezes é mais adequado reduzir a taxa

de crescimento do que reforçar os ciclos negativos para barrar esse crescimento;

7. Mudar o fluxo de informações - A falta de informação pode causar sérios pro-

blemas, e torná-las viśıveis ou dispońıveis pode induzir o sistema a um padrão de

comportamento mais adequado;

8. Usar regras (e.g. incentivos, punições, restrições) - Regras bem definidas podem

levar a ações que conduzam o sistema a pontos desejados, assim como regras mal

definidas podem proporcionar um impacto negativo ao sistema;

9. Auto-organização - Um sistema que se auto-organiza é capaz de criar, substituir ou

modificar suas estruturas de acordo com suas necessidades, mas para isso acontecer

ele precisa ter liberdade para se modificar;

10. Mudar os objetivos do sistema - A mudança de objetivos de um sistema faz com

que ele seja totalmente reestruturado, a fim de alcançá-los;
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11. Mudar os paradigmas - A mudança dos paradigmas de um sistema poderá con-

duzir as suas estruturas à consecução de seus objetivos.

A Tabela 3.3 mostra as ações de alavancagem, suas facilidades de implementação, e seus

posśıveis resultados após sua implementação.
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Tabela 3.3: As ações de alavancagem, suas facilidades de implementação, e seus posśıveis resul-

tados após sua implementação. Fonte: [Meadows 2010].
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3.7 Ambiente de modelagem computacional Jlinkit

O Jlinkit é um software que foi elaborado para modelagem de dinâmica de sistemas

semi-quantitativos, e que foi desenvolvido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, do

Instituto de Educação, da Universidade de Londres durante o doutorado de Fábio Ferren-

tini Sampaio, em 1996, sob orientação do Doutor inglês Jon Ogborn [Miller et al. 1990]

[Ogborn 1990] [Ogborn 1992] [Miller e Ogborn 1993] [Ogborn 1993] [Sampaio 1996]

[Pedro 2006] [Pedro e Sampaio 2007] [NCE - UFRJ].

O objetivo principal para construção deste software, segundo Sampaio, foi o de proporcio-

nar um ambiente computacional aos alunos do ensino médio, para que eles pudessem pen-

sar sobre modelos e o processo de modelagem, expressando e testando suas próprias idéias

sobre os fenômenos [Sampaio 1996] [Pedro 2006] [Pedro e Sampaio 2007] [NCE - UFRJ].

Precisava-se, nesta pesquisa, de um tipo de modelo e de software que fossem mais ade-

quados à análise, modelagem e simulação de um sistema tão amplo e complexo como

o do desenvolvimento da indústria de software brasileira. Era imprescind́ıvel, portanto,

uma abordagem com a qual se pudesse analisar a essência de sua dinâmica, sem se ater

a todo o conhecimento necessário sobre cada sistema contido nele, pois isto demandaria

muito tempo e inviabilizaria toda a proposta da pesquisa. O Jlinkit foi, então, selecionado

e utilizado nesta pesquisa por ser um ambiente de modelagem e simulação de modelos

semi-quantitativos, e por ter sido considerado um ambiente de software muito adequado

à avaliação de modelos tão amplos e complexos como o do desenvolvimento da indústria

de software brasileira.

O ambiente de modelagem Jlinkit possui dois elementos básicos para construção de mo-

delos: as variáveis e os relacionamentos, e cada tipo de elemento possui um conjunto

de propriedades que podem ser modificadas pelo projetista [Sampaio 1996] [Pedro 2006]

[Pedro e Sampaio 2007] [NCE - UFRJ].

As variáveis no ambiente Jlinkit geralmente são utilizadas para representar objetos e

relacionamentos do problema a ser modelado, podendo, portanto, serem de dois tipos

[Sampaio 1996] [Pedro 2006] [Pedro e Sampaio 2007] [NCE - UFRJ]:

• Variável Cont́ınua - Quando a variável permanece ativa durante todo o tempo

de simulação, influenciando suas variáveis dependentes. É representada por um

retângulo vertical contendo uma barra horizontal, chamada Barra de Nı́vel, que

determina o ńıvel da variável e que pode ser manipulada pelo projetista;

• Variável Liga-Desliga - Quando a variável é representada por um retângulo ver-

tical dividido em duas partes. A parte à direita, funciona como uma Variável
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Cont́ınua, e a parte à esquerda contém um pequena barra horizontal representando

a posição do gatilho. A Variável Cont́ınua ativa as variáveis dependentes somente

quando ultrapassa a posição determinada pelo gatilho.

As relações descritas entre as variáveis, através do ambiente Jlinkit, definem como ocor-

rerão os cálculos nas relações de causa e efeito entre as variáveis de um determinado modelo

sistêmico, e podem ser de dois tipos [Sampaio 1996] [Pedro 2006] [Pedro e Sampaio 2007]

[NCE - UFRJ]:

• Relacionamento de Taxa (ou Gradual) - Relacionamento representado por um

ćırculo, indicando uma relação matemática entre duas variáveis através de uma taxa

de variação entre elas. Neste tipo de relacionamento, o valor da variável causadora é

uma taxa de variação da variável dependente ou variável afetada. Matematicamente,

este tipo de relação serve para representar relações do tipo y(t+1) = y(t)+a∗x, que

é uma aproximação temporal discreta da equação diferencial linear (dy/dx) = a ∗ x,

onde a é uma constante que pode ser modificada pelo projetista. Um exemplo disso

pode ser observado através de um relacionamento definido entre duas variáveis,

onde o valor da variável dependente cresce ou diminui gradualmente, com o passar

do tempo, de acordo com a variável causadora;

• Relacionamento de Proporção (ou Imediato) - Relacionamento representado

por um quadrado, indicando uma relação linear entre duas variáveis. Neste tipo

de relacionamento, o valor da variável afetada é imediatamente calculado a partir

dos valores das variáveis causadoras. Matematicamente, este tipo de relação serve

para representar relações do tipo y = a ∗ x, onde a é uma constante que pode ser

modificada pelo projetista. Um exemplo disso pode ser observado através de um

relacionamento definido entre duas variáveis, onde o valor da variável dependente é

determinado apenas uma vez pela variável causadora, não se alterando mais com o

passar do tempo.

As relações descritas entre as variáveis, através do ambiente Jlinkit, também definem

como ocorrerão as influências nas relações de causa e efeito entre as variáveis de um

determinado modelo sistêmico, e podem ser de dois tipos [Sampaio 1996] [Pedro 2006]

[Pedro e Sampaio 2007] [NCE - UFRJ]:

• Relacionamento com śımbolo positivo (+) - Relacionamento que influencia a

variável dependente de forma diretamente proporcional, sendo representado grafica-

mente no Jlinkit através de duas setas no mesmo sentido e para cima;
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• Relacionamento com śımbolo negativo (-) - Relacionamento que influencia a

variável dependente de forma inversamente proporcional, sendo representado grafi-

camente no Jlinkit através de duas setas em sentidos opostos, sendo uma para cima

e outra para baixo.

A Tabela 3.4 mostra exemplos de modelos de diagrama de causa e efeito com seus res-

pectivos exemplos de mapeamento para modelos do ambiente de software Jlinkit.

Tabela 3.4: Exemplos de modelos de diagrama de causa e efeito com seus respectivos exemplos

de mapeamento para modelos do ambiente de software Jlinkit. Fonte: Produzida pelo autor.

As Figuras 3.4.a.1 e 3.4.a.2 representam modelos de aumento da lotação de uma materni-

dade a partir do nascimento de novas pessoas, onde o modelo do Jlinkit, apresentado na

Figura 3.4.a.2, mostra um relacionamento em formato de ćırculo, com duas setas apon-

tadas para cima no seu interior, indicando que o crescimento do nascimento de novas

pessoas implicará no aumento da lotação de uma maternidade.

As Figuras 3.4.b.1 e 3.4.b.2 representam modelos de redução das vagas dispońıveis num

cemitério a partir da morte de mais pessoas, onde o modelo do Jlinkit, apresentado na
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Figura 3.4.b.2, mostra um relacionamento em formato de quadrado, com duas setas apon-

tadas em sentidos opostos no seu interior, indicando que o aumento de mortes de mais

pessoas implicará na redução da vagas dispońıveis num cemitério.

As Figuras 3.4.c.1 e 3.4.c.2 representam modelos de aumento e redução de uma população

a partir do nascimento e morte de novas pessoas respectivamente, onde o modelo do

Jlinkit, apresentado na Figura 3.4.c.2, mostra um relacionamento em formato de ćırculo,

com duas setas apontadas para cima no seu interior, indicando que o crescimento do

nascimento de novas pessoas implicará no aumento de uma população, mostrando também

um outro relacionamento em formato de ćırculo, com duas setas em sentidos opostos no

seu interior, indicando que o aumento de mortes de mais pessoas implicará na redução

desta mesma população.

O software Jlinkit possui dois métodos para cálculo do sistema dinâmico modelado: o

método de Euler e o método de Runge Kutta, tratando-se, no entanto, de um ambi-

ente para construção e simulação de modelos dinâmicos semi-quantitativos que imple-

menta soluções numéricas por meio de equações diferenciais impĺıcitas. Portanto, tanto o

método de Euler, quanto o método de Runge Kutta podem ser utilizados para se obter os

valores das variáveis a cada iteração [Sampaio 1996] [Pedro 2006] [Pedro e Sampaio 2007]

[NCE - UFRJ].

A principal diferença entre o modelo sistêmico semi-quantitativo do Jlinkit com outros

modelos sistêmicos quantitativos está na utilização de um ambiente que não permite a

construção de equações matemáticas de forma expĺıcita, onde a apresentação do resultado

da simulação é realizada através da animação dos objetos contidos no modelo e do desenho

de gráficos sobre as variáveis selecionadas para visualização [Sampaio 1996] [Pedro 2006]

[Pedro e Sampaio 2007] [NCE - UFRJ].

As redes neurais artificiais são modelos computacionais inspirados no cérebro que são

capazes de realizar aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões [Haykin 2001].

Existem, portanto, diferentes arquiteturas e topologias de redes neurais dispońıveis, ca-

pazes de realizar aprendizado e reconhecimento sobre um mesmo padrão observado

[Silva, Spatti e Flauzino 2016].

O Jlinkit possui algumas funções que foram adaptadas do processamento de algumas redes

neurais (e.g. funções de ativação e funções squashing), quando, por exemplo, utiliza-se

da função de squashing para que os valores das variáveis de um modelo sejam calcu-

lados e exibidos no intervalo [-1,1] [Sampaio 1996] [Pedro 2006] [Pedro e Sampaio 2007]

[NCE - UFRJ].

As funções encontradas no Jlinkit, adaptadas de acordo com o processamento de algumas
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redes neurais, permitem que os modelos semi-quantitativos elaborados no Jlinkit também

sejam capazes de realizar aprendizado e reconhecimento de padrões sistêmicos. Esse

padrões sistêmicos, portanto, também podem ser aprendidos e reconhecidos no Jlinkit

através de arquiteturas e topologias de modelos semi-quantitativos distintos, assim como

ocorre nas redes neurais artificiais.

No ambiente Jlinkit, um modelo s tem n variáveis aj, onde 1 ≤ j ≤ n, e L links, onde

L ≥ 0, com pesos w, onde um link entre ai e aj pode ser representado por wij, sendo

que se m é o número de links chegando a aj, então aj(t) é o valor interno da variável no

tempo t após a função de squashing [Sampaio 1996] [Pedro 2006] [Pedro e Sampaio 2007]

[NCE - UFRJ].

3.8 Limites do Crescimento, Recuperação Econômica e Pro-

jeto EURACE

Uma avaliação sobre o desenvolvimento da indústria de software brasileira requer uma

análise muito ampla e complexa, e que envolve todo o páıs. Para isso, tornou-se ne-

cessário avaliar pesquisas cient́ıficas já realizadas em dimensões territoriais semelhantes

a do Brasil, a fim de se avaliar a abordagem dos métodos sistêmicos utilizados, os cus-

tos para elaboração de tais modelos, os seus resultados e limitações encontrados sobre o

contexto observado. O objetivo foi definir quais abordagens sistêmicas poderiam ser utili-

zadas para melhor entender, explicar, prever e promover o desenvolvimento sustentável da

indústria de software brasileira. Portanto, foram avaliadas três pesquisas cient́ıficas dis-

tintas, envolvendo grandes dimensões territoriais: Limites do Crescimento (Dimensão

de mundo), Recuperação Econômica (Dimensão de Páıs) e o Projeto EURACE

(Dimensão de continente).

De 1968 à 1972, o MIT, sob encomenda do Clube de Roma, pesquisou e simulou, através

de modelos de dinâmica de sistemas quantitativos, os limites para o crescimento mundial.

Seus resultados iniciais foram considerados por muitos como pessimistas, e até mesmo

apocaĺıpticos, pois suas conclusões sobre a pesquisa sugeriram parar o crescimento popu-

lacional e econômico do mundo, caso contrário a produção de alimentos, a industrialização,

a poluição, o crescimento demográfico, a exaustão de recursos naturais e a fome trariam um

futuro tenebroso para a humanidade em 100 anos [Meadows, Meadows e Randers 1972]

[Chaim 2011] [Oliveira 2012].

Essa pesquisa sugeriu que o crescimento econômico e populacional de todos os páıses

do mundo estagnassem o quanto antes, mantendo a maior parte deles em situações de

permanente subdesenvolvimento, gerando controvérsias profundas durante muitos anos.
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O relatório conclusivo sobre esta pesquisa apontou três conclusões principais

[Meadows, Meadows e Randers 1972] [Chaim 2011] [Oliveira 2012]:

• Se a tendência do crescimento da população se mantivesse, os limites do planeta

seriam atingidos em 100 anos;

• Era posśıvel alterar esta tendência através de uma possibilidade sustentável de es-

tabilização econômico-ecológica;

• As pessoas deveriam adotar a meta de perspectiva de estabilização o mais rápido

posśıvel.

Os ingleses afirmaram que o maior erro desse relatório consistia no grande foco que foi

dado à tecnologia na época, subestimando a metodologia, o valor técnico do modelo e a

própria filiação teórica dos seus criadores. Portanto, alguns aspectos fundamentais foram

apontados sobre os resultados obtidos pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT)

[Oliveira 2012]:

• Os limites do crescimento são mais poĺıticos e sociais do que econômicos;

• Subestimou-se o progresso tecnológico;

• Havia um limite na abordagem da dinâmica de sistemas.

A proposta do relatório sugeria congelar o crescimento das nações periféricas para que

elas não atingissem o mesmo grau de desenvolvimento dos páıses mais ricos, aumen-

tando ainda mais a pressão sobre os recursos naturais do mundo. Embora esse re-

latório fosse bastante ŕıgido em suas propostas, ele representou um estudo que trouxe

muitas consequências positivas ao mundo, devido [Meadows, Meadows e Randers 1972]

[Chaim 2011] [Oliveira 2012]:

• Ao pioneirismo no que se refere à questão do meio ambiente versus desenvolvimento

econômico no debate geopoĺıtico contemporâneo;

• À consolidação da questão ambiental no âmbito acadêmico/universitário, uma vez

que se multiplicou o número de trabalhos envolvendo essa temática;

• À sua dimensão global de divulgação, alcançando diferentes públicos e colocando

definitivamente o problema ambiental na pauta dos assuntos cotidianos.
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Em 1987, foi publicado o relatório de Brundtland que possúıa o t́ıtulo de “Nosso Futuro

Comum”e que, ao contrário do relatório do MIT, buscou alinhar os interesses econômicos

com as questões ambientais. O relatório de Brundtland buscou disseminar a ideia de

que é posśıvel estabelecer um futuro comum para todos, através de um desenvolvimento

sustentável dentro do sistema capitalista, sugerindo que a humanidade seria capaz de

aprimorar suas atividades de acordo com os limites do planeta [Oliveira 2012].

De acordo com os preceitos atuais da ONU e de outros organismos internacionais, é

importante estimular o desenvolvimento, desde que ele seja sustentável, ignorando, desta

forma, o “crescimento zero”, preconizado no “Limites do Crescimento”, e exaltando o

desenvolvimento sustentável, preconizado no “Nosso Futuro Comum”[Oliveira 2012].

Alguns autores afirmaram que o maior legado do “Limites do Crescimento”foi um grande

paradoxo, pois [Oliveira 2012]:

• Os modelos baseados em projeções computacionais ganharam força, e muitos estu-

dos de ordem ecológico-ambiental passaram a utilizar softwares para construção de

perspectivas futuras;

• Esta pesquisa apresentou os “efeitos colaterais da tecnologia”quando, através de

exemplo, comentou o est́ımulo ao latifúndio nos páıses do “Terceiro Mundo”.

Em 1973, o governo dos Estados Unidos também encomendou estudos para avaliar o

impacto econômico de uma posśıvel guerra nuclear durante a Guerra Fria, e um desses

modelos foi apelidado de “Modelo de Recuperação Econômica”. Este modelo foi uti-

lizado para avaliar os efeitos dos posśıveis ataques soviéticos aos EUA, incluindo um

ataque de 500 megatons, 36 mil vezes maior do que a bomba que destruiu Hiroshima

[Sastry, Romm e Tsipis 1987] [Sterman 2000].

Os resultados desse modelo, então, sugeriram que o Produto Nacional Bruto (PNB) dos

EUA se recuperaria de um ataque nuclear após 9 anos, quando o páıs começaria a ter

80% da produção anterior ao ataque. Estes estudos também avaliaram posśıveis ataques

soviéticos dirigidos ao setor de petróleo e que podiam causar uma grande escassez de

combust́ıvel ao páıs. Os resultados deste modelo conclúıram que ataques ao setor de

petróleo não causariam grandes preocupações à recuperação econômica do páıs, pois,

mesmo com um ataque de 250 magatons, o PNB americano cairia apenas para 22% da

taxa anterior ao ataque, após um ano saltando para 61% da produção anterior, para

depois de 5 anos atingir 94% da produção de pré-ataque [Sterman 2000].

Os resultados sobre o modelo de recuperação econômica americana, após um ataque nu-

clear, conclúıram que a produção americana se recuperaria de forma rápida mesmo se
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sofresse uma ataque nuclear durante a guerra fria, e que tanto os EUA quanto a an-

tiga União Soviética precisariam de um grande arsenal atômico se pretendiam realmente

ganhar uma posśıvel terceira guerra mundial [Sterman 2000].

No entanto, em 1987, alguns pesquisadores decidiram avaliar o modelo de recuperação

econômica que foi encomendando pelo governo americano durante a guerra fria, e aca-

baram elencando algumas cŕıticas muito importantes, tanto sobre a estrutura do modelo

quanto aos seus limites definidos, tais como [Sterman 2000]:

• Embora fosse ostensivamente dinâmico, o modelo representou, na verdade, um sis-

tema de equiĺıbrio geral no qual toda a economia estava em constante equiĺıbrio;

• O modelo não representou estoques de materiais, energia, além de outros recursos,

como quantidades dinâmicas que poderiam afetar a capacidade de funcionamento

das indústrias americanas;

• O modelo tratou apenas dos fluxos de bens e serviços para avaliação da recuperação

da economia americana em caso de ataque nuclear;

• A crença de que a economia americana retomaria o seu equiĺıbrio, em pouco tempo,

após uma guerra nuclear, mesmo com escassez de materiais, energia, mão-de-obra e

outros recursos essenciais à produção, foi bastante criticada;

• Os estoques do modelo sempre atingiriam ńıveis ótimos em 2 anos, pois não levaram

em conta muitos dos efeitos causados por um ataque nuclear ao páıs.

Então, em 1987, alguns pesquisadores decidiram ajustar o modelo de recuperação econômica

proposto ao governo americano na década de 70, a fim de avaliar pequenos ataques fo-

cados em refinarias de petróleo do páıs. Perceberam, todavia, que ataques desse porte

causariam efeitos em cascata, provocando escassez de combust́ıvel, fechando indústrias

importantes na área de transporte, construção e fabricação, dificultando a reconstrução

do setor de energia do páıs, gerando escassez de alimentos e levando à fome e à anarquia

[Sterman 2000].

Estes resultados mostraram, portanto, que um pequeno arsenal nuclear poderia destruir

um páıs como os EUA e a antiga União Soviética, pois produziria grandes efeitos que os

levaria a um estado econômico praticamente irrecuperável em curto prazo [Sterman 2000].

O projeto EURACE foi um projeto elaborado no ińıcio da década de 2000 que envolveu

várias entidades parceiras, além de vários economistas e cientistas da computação que

foram responsáveis pela construção de um software voltado para modelagem e simulação

de agentes orientados à sistemas macro-econômicos, e, neste caso espećıfico, orientado ao
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sistema macro-econômico dos páıses que compõem a União Europeia. Ainda que o pro-

jeto EURACE não representasse o primeiro modelo baseado em agentes para avaliação de

sistemas macro-econômicos no mundo, ele trouxe grandes desafios ao reunir cientistas da

computação e economistas que pudessem desenvolver um plataforma distribúıda de soft-

ware que viabilizasse a computação paralela durante a simulação de agentes localizados em

diferentes regiões da Europa e com comportamentos sociais distintos [Gençer e Ozel 2010]

[Holcombe et al. 2013] [EuraceOrg 2018] [University of Sheffield 2018].

Em 2009, a primeira versão de um projeto, ainda bruto, sobre o sistema macro-econômico

da União Europeia foi disponibilizada para testes e avaliações, onde os resultados, ainda

que iniciais, mostraram boas aproximações quando comparados com dados e gráficos de

modelos reais. Além disso, o modelo inicial disponibilizado pelo site deste projeto demons-

tra a complexidade do modelo que se propuseram a modelar, um modelo bem grande e

complexo, ainda que inicial [Gençer e Ozel 2010] [Holcombe et al. 2013] [EuraceOrg 2018]

[University of Sheffield 2018].

Segundo estudiosos do projeto EURACE, o modelo baseado em agentes demonstrou-se não

apenas como um método alternativo ao métodos sistêmicos tradicionais, mas como aquele

que pode explicar de forma mais completa o resultado do comportamento de um sistema

macro-econômico através das relações entre seus agentes ao longo do tempo, uma vez que,

segundo eles, métodos de dinâmicas de sistemas exigem suposições “ingênuas”sobre in-

terações no ńıvel de sistema [Gençer e Ozel 2010] [Holcombe et al. 2013] [EuraceOrg 2018]

[University of Sheffield 2018].

O projeto EURACE continua em constante melhoria, e um dos grandes desafios deste pro-

jeto trata-se da busca pelo detalhamento cada vez maior sobre o comportamento de cada

agente que deve ser representado no modelo, a fim de se aproximar ainda mais da reali-

dade observada, embora este conjunto de propriedades sociais realistas sejam consideradas

racionalmente limitadas. Um outro desafio trata-se da demanda dos recurso computaci-

onais utilizados, uma vez que quanto maior o detalhamento do comportamento e das

interações entres os agentes modelos, maior será a demanda por recursos computacionais

robustos e complexos, que os estudiosos do projeto EURACE buscam superar através

de novos avanços tecnológicos nesta área [Gençer e Ozel 2010] [Holcombe et al. 2013]

[EuraceOrg 2018] [University of Sheffield 2018].

A Tabela 3.5 apresenta uma breve comparação entre os Limites do Crescimento, a Recu-

peração Econômica e o Projeto EURACE.

107
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Tabela 3.5: Uma breve comparação entre os Limites do Crescimento, a Recu-

peração Econômica e o Projeto EURACE. Fonte: [Meadows, Meadows e Randers 1972]

[Sastry, Romm e Tsipis 1987] [Sterman 2000] [Gençer e Ozel 2010] [Chaim 2011] [Oliveira 2012]

[Holcombe et al. 2013] [EuraceOrg 2018] [University of Sheffield 2018].

Diante das limitações apresentadas pelos métodos de sistemas dinâmicos e pelas suas

aplicações, como demonstradas através das Tabelas 3.1 e 3.5, é posśıvel, então, entender

Kuhn, no momento em que ele diz que quando uma teoria começa a se tornar muito

complexa para dar conta dos fenômenos que descreve e prevê, ela estaria evidenciando

um sintoma de que está se tornando obsoleta. Para Kuhn, essa obsolescência é um

sinal de que uma nova teoria torna-se necessária para descrever e prever os fenômenos

observados de forma mais simples, rompendo com os paradigmas tradicionais, pois as

crises cient́ıficas são geralmente uma pré-condição necessária para emergência de novas

teorias [Kuhn 1982]. No entanto, para Kunh, ainda que uma crise cient́ıfica possa emergir

de dentro da própria comunidade cient́ıfica, a nova teoria e seu paradigma geralmente

trarão grandes resistências por parte de muitos pesquisadores que dificilmente desistirão

de suas crenças.

Esta pesquisa propôs, portanto, a utilização da abordagem de sistemas dinâmicos semi-

quantitativos, apoiada sobre as afirmações de Kuhn e sobre as limitações demonstradas

através das Tabelas 3.1 e 3.5. Logo, a abordagem de sistemas dinâmicos semi-quantitativos
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possui caracteŕısticas que a permite dar conta de fenômenos complexos, descrevendo-os e

prevendo-os de forma bem mais simples do que os métodos tradicionais. Portanto, entre

as caracteŕısticas positivas e negativas da utilização da abordagem de sistemas dinâmicos

semi-quantitativos para modelagem de mega-sistemas complexos, pode-se citar:

• Permite construir modelos mais próximos da abordagem do pensamento sistêmico e

de modelos de diagrama de causa e efeito;

• Abordagem posśıvel e útil para representar a realidade de macro-sistemas complexos;

• Permite a elaboração de modelos mais simples, uma vez que grandes sistemas com-

plexos podem ser representados através de variáveis que se relacionam;

• As variáveis em modelos semi-quantitativos podem ser definidas e descritas como

variáveis que representam vários sistemas, ou sistemas de sistemas, de acordo com

o escopo modelado;

• Redução ou ausência de grandes especialistas envolvidos para elaboração e validação

dos modelos;

• Prazos e custos de elaboração de modelos mais baixos quando comparados a outros

métodos de sistemas dinâmicos;

• Não há necessidade de supercomputadores para simulação e análise do modelo;

• O modelos elaborados tendem a serem menos voláteis que os modelos elaborados

por outros métodos;

• Abordagem pouco difundida e conhecida no mundo;

• Escassez de ferramentas acadêmicas e profissionais para modelagem de sistemas

dinâmicos semi-quantitativos.

3.9 Sistemas, Sistemas de Sistemas e Mega-Sistemas

Existem diferentes definições sobre o termo sistema entre organizações profissionais, órgãos

normativos e a literatura profissional. Entre tais definições, pode-se citar [Stevens 2011]:

• “Um conjunto ou arranjo de coisas tão relacionadas ou conectadas de modo a formar

uma unidade ou um todo orgânico”;

• “Um conjunto de elementos interconectados que atingem um determinado objetivo

através do desempenho de uma função espećıfica”;
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• “O elemento principal da arquitetura do sistema, árvore de especificação ou estrutura

anaĺıtica do sistema que é composta de um ou mais produtos e processos de ciclo de

vida associados e seus produtos e serviços”;

• “Um grupo interdependente de pessoas, objetos e procedimentos constitúıdos para

atingir objetivos definidos ou alguma função operacional através da execução de

funções especificadas. Um sistema completo inclui todos os equipamentos associados,

instalações, material, programas de computador, firmware, documentação técnica,

serviços e pessoal necessários para operações e suporte, na medida necessária para

uso auto-suficiente em seu ambiente pretendido”;

• “Um agrupamento espećıfico de subsistemas, componentes ou elementos projetados

e integrados para executar uma função militar”;

• “A organização de hardware, software, material, instalações, pessoal, dados e serviços

necessários para executar uma função designada com resultados especificados, como

a coleta de dados especificados, seu processamento e entrega aos usuários”.

Embora essas definições citadas sobre sistemas difiram em suas perspectivas, elas possuem

várias caracteŕısticas em comum, como [Stevens 2011]:

• São compostos de elementos que possuem funções bem definidas dentro do contexto

do sistema;

• Os elementos estão de alguma forma interligados ou integrados;

• Os elementos, ainda que trabalhem em conjunto, desempenham funções espećıficas;

• Atinge um determinado objetivo através do desempenho de seus elementos consti-

tuintes;

• Possui um limite que o distingue do ambiente em que opera, podendo estar sozinho

ou interagindo com outros sistemas fora de sua fronteira, porém, em ambos os casos

há uma clara distinção entre dentro e fora.

Porém, como nenhuma dessas definições mencionavam algum tipo de escala, um sistema

poderia variar de algo muito pequeno à algo muito grande, desde um computador pessoal

à um avião, e até de uma organização à um organismo vivo, podendo ser projetado pelo

homem ou até mesmo já existir no mundo natural [Stevens 2011].

Na busca por uma definição mais precisa sobre sistemas, em termos de escala, alguns pes-

quisadores então tentaram divid́ı-los conceitualmente em sistemas e sistemas de sistemas.
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Caṕıtulo Três 3.9. Sistemas, Sistemas de Sistemas e Mega-Sistemas

Ainda que não haja uma definição universalmente aceita na literatura cient́ıfica sobre

sistema de sistemas, a definição mais repetida e citada em artigos cient́ıficos é a de

[Maier 1996]. Para [Stevens 2011], a melhor caracterização de um sistema de sistemas

foi concebida por [Maier 1996], que diferenciou um sistema de sistemas de outros siste-

mas grandes e complexos. Para [Maier 1996], portanto, um verdadeiro sistema de sistemas

possui as seguintes caracteŕısticas [Stevens 2011]:

• Independência operacional dos elementos - Se um sistema complexo é des-

montado em seus componentes, estes componentes devem ser capazes de operar de

forma útil e independente;

• Independência gerencial dos elementos - Os componentes de um sistema com-

plexo são adquiridos e integrados separadamente, mas mantêm uma existência ope-

racional cont́ınua, independente do sistema complexo;

• Desenvolvimento evolutivo - A existência e o desenvolvimento de um sistema

complexo é evolutivo, com funções e propósitos adicionados, removidos e modificados

com a sua experiência;

• Comportamento emergente - Um sistema complexo possui comportamentos que

não são encontrados em nenhum de seus componentes, apresentando propriedades

que emergem de todo o sistema, e seus principais objetivos são determinados por

estes comportamentos;

• Distribuição geográfica - A extensão geográfica ocupada pelos componentes de

um sistema complexo pode ser grande, e como estes componentes podem estar bem

distantes uns dos outros, ainda assim, eles podem facilmente trocar informações,

sem necessariamente haver troca de quantidades substanciais de massa ou energia

entre eles.

[Maier 1996] também aponta que os sistemas e os sistemas de sistemas podem ser classifi-

cados de acordo com as abordagens utilizadas no gerenciamento deles, como [Stevens 2011]:

• Sistemas dirigidos - São sistemas constrúıdos e geridos centralmente para cumprir

objetivos espećıficos;

• Sistemas colaborativos - São sistemas que têm uma autoridade central de gestão,

mas que não têm poder coercitivo ou diretivo;

• Sistemas virtuais - São sistemas que carecem tanto de uma autoridade central de

gestão como de um objetivo centralmente acordado.
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O desenvolvimento da indústria de software brasileira, por exemplo, é um sistema que

pode ser gerido e constrúıdo de forma dirigida e/ou colaborativa. Propõe-se então que

a gestão do DISB seja colaborativa e que a sua engenharia seja dirigida, uma vez que

a engenharia de sistemas complexos proposta nesta pesquisa foi elaborada para cumprir

objetivos espećıficos (e.g. formação de profissionais de TI qualificados e produção de

produtos e serviços de TI de qualidade), porém onde seus subsistemas podem colaborar

sem uma direção ŕıgida.

É importante salientar, que o sistema complexo que envolve o desenvolvimento da indústria

de software brasileira possui diversos sistemas sociais humanos embutidos nele, onde al-

guns são dirigidos e outros não. O sistemas públicos geralmente são constrúıdos e geren-

ciados pelo governo do páıs para cumprir objetivos espećıficos, enquanto os sistemas de

iniciativa privada geralmente são autônomos, dirigidos e controlados de forma indepen-

dente do governo público. No entanto, o comportamento global do DISB depende tanto

dos sistemas públicos como dos sistemas da iniciativa privada do páıs, através de suas

relações e influencias.

Durante anos, vários pesquisadores buscaram elencar as caracteŕısticas que envolvem um

sistema de sistemas, e, com isso, novos termos surgiram para definir suas dimensões

particulares, como: federação de sistemas, rede de sistemas, famı́lia de sistemas e sistema

organizacional [Stevens 2011].

Para [Stevens 2011], mais de uma década depois do artigo de [Maier 1996], ficou claro

que ainda não existe uma terminologia comumente aceita sobre sistemas de sistemas na

literatura, embora haja uma compreensão intuitiva e um amplo reconhecimento desse

conceito.

Ainda para [Stevens 2011], a existência de múltiplos termos indica que diferentes autores

focaram-se em diferentes dimensões de um mesmo sistema de sistemas, e que perspectivas

múltiplas tornam-se necessárias para uma definição mais completa sobre a sua dimensão

total.

[Stevens 2004] e [Stevens 2011], então, utilizaram o termo mega-sistemas, como um termo

novo e abrangente, a fim de englobar os diversos termos já citados na literatura sobre

sistemas de sistemas, como: federação de sistemas, rede de sistemas, famı́lia de sistemas,

sistema organizacional, além de outros termos relacionados, e para demonstrar que essas

dimensões geralmente cruzam as suas fronteiras tradicionais, inter-relacionando-se.

O DISB, portanto, foi tratado, nesta pesquisa, como um mega-sistema complexo do páıs,

uma vez que focou-se em diferentes dimensões de um mesmo sistema de sistemas, que

cruzam suas fronteiras tradicionais, inter-relacionando-se.
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Porém, é necessário também entender sobre os conceitos e a natureza de mega-sistemas

complexos, muitas vezes encontrados em sistemas sociais humanos, representando grandes

e complexos sistemas que cruzam as fronteiras tradicionais para fornecer um ńıvel de fun-

cionalidade não alcançado por seus elementos componentes. Os conceitos e a natureza de

mega-sistemas complexos podem, então, ser definidos como [Stevens 2004] [Stevens 2011]:

• Eles são grandes sistemas feitos pelo homem. Embora “grande”seja cla-

ramente um termo relativo, esses sistemas fornecem múltiplas funções, suportam

múltiplos usuários e podem ser distribúıdos em uma ampla área geográfica. Eles po-

dem apoiar uma empresa ou estender-se através de várias organizações que cooperam

para a realização de uma missão ou objetivo comum;

• Eles são complexos. Por “complexo”, não quer dizer que eles sejam complicados

ou dif́ıceis de construir, o que muitas vezes são, ou mesmo que eles têm muitas partes

comuns, o que eles com frequência têm, mas que apresentam um comportamento

complexo, tanto internamente, entre seus componentes, como em seu todo;

• Eles cruzam fronteiras tradicionais e o fazem intencionalmente. Estas fron-

teiras são como cercas, na medida em que formalizam e, em muitos casos, limitam as

interações entre “dentro”e “fora”. De fato, quanto mais amplo for o escopo do mega-

sistema, mais fronteiras ele vai acabar cruzando. No entanto, cruzar essas fronteiras

também traz consigo sua própria consequência não intencional, como: múltiplos ato-

res e múltiplos proprietários, cada um dos quais tem interesses espećıficos e ações que

podem se alinhar sob certas circunstâncias, mas que também podem gerar conflitos

em outras;

• Estes mega-sistemas raramente são desenvolvidos como um todo mo-

noĺıtico, sendo formados através de um processo de integração, ou seja,

são sistemas que são geralmente “juntados”. Os componentes que estão sendo in-

tegrados estão, muitas vezes, em vários estágios de seus ciclos de vida individuais

e podem ter sido desenvolvidos usando padrões diferentes e diferentes prinćıpios de

projeto;

• Os elementos constitutivos são, pelo menos em parte, sistemas indepen-

dentes que foram desenvolvidos para cumprir funções definidas separada-

mente e continuam a fazê-lo mesmo quando separados do todo. Portanto,

quanto mais um sistema se encontra na hierarquia dos sistemas, mais provável é que

os elementos constitutivos desta hierarquia sejam sistemas independentes, desenvol-

vidos independentemente;

• Estes sistemas têm frequentemente uma dimensão social humana, com sig-

nificado organizacional, que contribui tanto para a complexidade do comportamento

como para a evolução do mega-sistema, tanto durante o seu desenvolvimento como

após a sua entrada em funcionamento.
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Os mega-sistemas podem, então, surgir ou nascer de várias formas, como [Stevens 2004]

[Stevens 2011]:

• A partir de de sistemas já existentes;

• A partir de esforços formais destinados a proporcionar uma capacidade de abrangência

de fronteiras;

• Em resposta a uma necessidade imediata e urgente;

• Através de uma oportunidade.

Os mega-sistemas também podem surgir ao longo do caminho como um esforço para in-

tegrar sistemas “legados”, sendo seguido de um esforço mais formal constitúıdo de patro-

cinadores, usuários e desenvolvedores que encontraram dificuldades durante a integração

de sistemas desenvolvidos separadamente [Stevens 2004] [Stevens 2011].

Alguns mega-sistemas complexos, como os sistemas existentes na natureza (e.g. meio am-

biente), geralmente apresentam propriedades de dif́ıcil controle, como aprendizado, auto-

organização, comportamento interno e comportamento global. Mega-sistemas complexos

existentes na natureza talvez nunca possam ser controlados devido à essas propriedades,

e a melhor alternativa para esse tipo de mega-sistema talvez sejam os prinćıpios da auto-

organização e emergência de sistemas, que definem que a melhor maneira de lidar com

sistemas complexos é deixá-los fora de controle, deixando-os gerir-se por conta própria.

No entanto, alguns mega-sistemas complexos, como os sistemas sociais humanos, apresen-

tam sistemas constrúıdos, de forma direcionada e centralizada, pelo ser humano, e embora

também estejam em constante evolução, possuem alguns comportamentos internos mais

estáveis (e.g. estruturas organizacionais públicas) do que os sistemas existentes na natu-

reza. Contudo, esses mega-sistemas complexos sociais também apresentam propriedades

de dif́ıcil controle, como aprendizado, auto-organização e comportamento global, pois ge-

ralmente são constitúıdos tanto por sistemas sociais direcionados e centralizados como

por sistemas sociais não-direcionados e autônomos que interagem entre si.

O DISB é constitúıdo de instituições públicas e privadas que interagem entre si, de-

terminando o comportamento global deste mega-sistema. A presente pesquisa buscou,

portanto, identificar quais elementos dos sistemas sociais humanos encontrados no DISB

possuiriam algum tipo de estabilidade suficiente para servirem como pontos de controle

ou de est́ımulos ao desenvolvimento deste mega-sistema observado. Algumas estruturas

organizacionais públicas foram então identificadas no DISB como pontos de estabilidade

do mega-sistema suficientes para determinar aquelas que poderiam ser controladas, esti-

muladas, melhoradas ou modificadas para impulsionar o próprio DISB. Com os pontos de
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estabilidade identificados e melhorados, os sistemas sociais mais estáveis (i.e. instituições

públicas) e os sistemas sociais menos estáveis (i.e. instituições privadas) do DISB pode-

riam interagir entre si, promovendo o aprendizado, a auto-organização e o comportamento

global esperado ao DISB.

[Stevens 2011], portanto, sugere que a construção ou manutenção de sistemas complexos

pode se dar através de três escalas distintas: engenharia de sistemas, engenharia de

sistemas de sistemas e engenharia de mega-sistemas.

Já existem vários estudos e pesquisas sobre engenharia de sistemas complexos, envolvendo

áreas, como: Comércio, Cultura, Meio Ambiente, Finanças, Cuidados da Saúde, Segu-

rança Nacional, Militar e Transportes, e a lição mais ampla é que não se pode confiar na

intuição quando tenta-se lidar com sistemas super-complexos encontrados na sociedade

[Gorod et al. 2014].

Alguns prinćıpios, portanto, são muito importantes para a engenharia de sistemas com-

plexos, e devem ser considerados, tais como [McCarter e White 2013]:

• Seja humilde - Em situações de engenharia de sistemas convencionais, uma pessoa

que age de forma t́ımida e apresenta uma boa solução para um determinado problema

é muitas vezes subestimada por aqueles que elogiam uma solução, não tão boa, mas

que foi apresentada com arrogância e confiança por outra pessoa. Portanto, é preciso

observar todas as boas soluções, independente de quem as propõe, pois raramente

sabe-se quanto tempo deve-se esperar antes de se tomar uma decisão correta;

• Siga o holismo - Não se deve utilizar o reducionismo para atingir metas em sistemas

complexos, pois ele propõe subdividir um problema em partes a fim de se trabalhar

na otimização de cada subsistema resultante. No entanto, durante a remontagem

das partes, como o sistema complexo e o seu ambiente já se modificaram, o sistema

resultante dificilmente funcionará como desejado;

• Consiga equiĺıbrio - A otimização de subsistemas pode prejudicar a eficiência

potencial de todo o sistema, por isso é importante tentar equilibrar os esforços

direcionados a cada subsistema;

• Utilize transdisciplinas - Para muitos engenheiros, a engenharia de sistemas é

multidisciplinar, envolvendo principalmente a área das ciências exatas. Porém, na

engenharia de sistemas complexos, as pessoas são consideradas partes do sistema, e

como as pessoas são dif́ıceis, se não imposśıveis, de modelar ou controlar, as “trans-

disciplinas”, isto é, as ciências humanas, como a filosofia, a psicologia, a sociologia,

a teoria da mudança organizacional, a economia e a poĺıtica também devem ser

consideradas;
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• Abrace o Poĺıtico, Operacional, Econômico e Técnico (POET) - Nos proble-

mas mais urgentes do mundo, a poĺıtica e a economia desempenham papéis cŕıticos,

além dos procedimentos operacionais e dos meios técnicos, e a engenharia de sis-

temas complexos deve lidar com esses quatro aspectos do POET, ou os resultados

serão insatisfatórios;

• Alimente discussões - Como cada pessoa vê as coisas de forma diferente, ninguém

tem uma compreensão exclusiva da verdade sobre sistemas complexos. Portanto, as

melhores soluções geralmente são alcançadas através da alavancagem da diversidade

cognitiva de um grande grupo, do que por um grupo de especialistas. A diversidade

de perspectivas amplia a criatividade durante a resolução de problemas, mas requer

um bom facilitador de grupo para garantir que as vozes e opiniões d́ıspares sejam

ouvidas e compartilhadas;

• Persiga oportunidades - A grande ênfase colocada na identificação e mitigação de

riscos, muitas vezes, prejudica a busca de oportunidades. Em um sistema complexo,

o principal risco está em não buscar oportunidades;

• Persiga fórmula heuŕıstica - A tomada de decisão é um grande desafio para

a gestão da incerteza, embora excelentes trabalhos tenham sido realizados através

da formulação de heuŕısticas que auxiliaram os tomadores de decisão. No entanto,

embora a heuŕıstica ainda seja uma área de pesquisa fértil e a dinâmica de siste-

mas indique que aquilo que inicialmente possa ter efeito positivo, pode, em última

instância, ter efeito negativo e vice-versa, ainda assim torna-se importante insistir

em heuŕısticas simples;

• Alimente confiança - É dif́ıcil interagir com as partes interessadas, de forma pro-

dutiva, sem confiança mútua. Estabelecer a confiança é dif́ıcil, leva muito tempo e

pode ser perdida imediatamente se um evento precipitado é mal gerenciado, e uma

vez perdida a confiança, será dif́ıcil recuperá-la;

• Crie um ambiente interativo - Os ĺıderes não devem tentar conduzir soluções

apenas do alto da hierarquia, pois nem sempre sabem o que devem fazer. Quando as

pessoas trabalham bem, as melhorias notáveis são mais prováveis do que sob regras

autocráticas. Quando há mais conflito do que competição e colaboração, ou o ĺıder

não consegue transmitir a visão de trabalho de forma adequada, ou os incentivos são

inadequados ao tipo de trabalho realizado, e eles, portanto, precisam ser modificados.

É importante não seguir as regras servilmente, mas também é importante não lutar

contra um sistema quando não puder influenciá-lo;

• Estimule a auto-organização - Uma marca registrada de sistemas complexos é

a auto-organização entre os elementos vivos. Isto é particularmente verdadeiro em

sistemas complexos naturais, tais como colmeias, formigueiros, bando de pássaros,

cardume de peixes, e assim por diante;
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• Procure elementos simples - Uma propriedade importante de muitos sistemas

complexos encontrados na natureza é a simplicidade dos seus elementos participan-

tes. Uma das dificuldade de se encontrar soluções de engenharia de sistemas para

problemas complexos é o tamanho e a complexidade de suas peças individuais. Al-

guns sistemas complexos consistem em elementos simples, embora muitos sistemas

complexos consistam também de elementos complexos. A implicação deste prinćıpio

considera como uma organização pode ser transformada através da busca para se

obter menos agrupamentos contendo elementos mais simples;

• Aplique arquitetura em camadas - A aplicação de camadas é utilizada para

aumentar a flexibilidade ou introduzir melhorias no sistema após alterações no am-

biente ou na tecnologia de implementação, por exemplo. Enquanto cada camada

está confinada a um conjunto de funções básicas estreitamente unidas, agrupadas

em categorias, as interfaces entre a camadas são definidas de forma simples e estável.

Enquanto os membros que realizam funções semelhantes estão fortemente acoplados

dentro de uma mesma camada, a camadas que interagem entre si possuem acopla-

mentos significativamente mais fracos.

A engenharia de sistemas complexos surge, então, como um instrumento capaz de servir

como apoio à construção/integração de algumas estruturas organizacionais públicas do

DISB, estimulando o seu aprendizado, a sua auto-organização e o seu comportamento

global esperado.

3.10 Engenharia de sistemas complexos para a governança de

um estado-nação

Um modelo foi desenvolvido pelo departamento de defesa militar dos EUA a fim de medir

a capacidade de governança de um páıs para quantificar sua estratégia de investimentos.

Algumas nações, assim como os Estados Unidos, têm utilizado sua capacidade industrial e

militar para desenvolver parcerias estratégicas destinadas à construção de relacionamentos

e à construção da capacidade do páıs anfitrião, em vez de simplesmente vender equipa-

mento militar. A capacidade de governança de um páıs foi, portanto, definida, como a

habilidade de um páıs e seu governo conseguirem desempenhar as funções de prestação

de serviços à sua população, resolvendo problemas e atingindo seu objetivos de forma

sustentável [Gorod et al. 2014].

Alguns autores definem esta estratégia como Estabilidade e Reconstrução (E&R), um pro-

cesso para alcançar uma paz conduzida localmente, e de forma sustentável, num ambiente

perigoso. O papel militar neste processo é travar a violência residual e garantir a ordem e
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a segurança, incluindo os esforços de reconstrução necessários para reparar os danos sufi-

cientes para permitir a restauração dos serviços mais essenciais. A capacitação dos páıses

parceiros podem, desta forma, criar e reforçar as relações, apoiar os objetivos e os interes-

ses mútuos, melhorar a qualidade de vida da nação parceira, e talvez evitar o surgimento

de atores não-estatais que buscam minar a governabilidade leǵıtima [Gorod et al. 2014].

Como a governança de um estado-nação trata de um mega-sistema complexo, alguns

aspectos relevantes foram levantados pelo departamento de defesa dos EUA relacionados

à estabilidade e reconstrução de um estado-nação, como mostra a Tabela 3.6.
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Caṕıtulo Três 3.10. Engenharia de sistemas complexos para a governança de um estado-nação

119
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aç
ã
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Ainda existem muitos desafios para a utilização da engenharia de sistemas complexos na

governança de um estado-nação, pois compreender, quantificar e construir ferramentas

de previsão para um mega-sistema complexo, como este, é complexo e ainda não bem

estudado e nem compreendido [Gorod et al. 2014].

Para o departamento de defesa dos EUA, as interdependências das camadas, as coleta de

dados, a interpretação correta da relação de causalidade e a quantificação dessas relações,

e, mais importante, validar um modelo abrangente de um estado-nação, ainda são enormes

desafios. O departamento de defesa dos EUA também não conseguiu encontrar qualquer

pesquisa que mencione a utilização da capacidade/legitimidade do governo como um indi-

cador primário de um páıs estável, e que reúna as necessidades de seu povo, nem conseguiu

também identificar qualquer literatura que utilize-se de múltiplas camadas numa tentativa

de construir um modelo de capacidade de governo [Gorod et al. 2014].

Um modelo foi desenvolvido pelo departamento de defesa militar dos EUA para medir

a capacidade de governança de um páıs, onde pretendeu-se demonstrar a utilidade desta

abordagem utilizando um páıs hipotético na África. Foi, então, proposto em seu estudo

de caso, um modelo, através de um diagrama de causa e efeito, onde a capacidade de

um governo é baseada no ńıvel de educação, capacidade médica, situação de segurança,

infra-estrutura e capacidade econômica de um páıs [Gorod et al. 2014].

A Figura 3.7 apresenta um modelo onde uma junta governamental tenta fortalecer a capa-

cidade de governança de um páıs através do fortalecimento de sua estrutura, orçamento

e lei internacional, e onde o mega-sistema complexo, que constitui o estado-nação, é

constantemente influenciado por revoltas locais, organizações terroristas e investimentos

estrangeiros que tentam abalar a sua capacidade de governança. A principal ideia por

trás deste modelo, foi a de tentar prever os resultados de estratégias poĺıticas sobre um

estado-nação através de simulações, a fim de que se pudesse realizar medidas preventi-

vas que realmente viessem garantir a sua capacidade e estabilidade. Portanto, para o

departamento de defesa americano, qualquer poĺıtica que deseje tratar a capacidade de

construção de uma nação parceira ou que pretenda reagir a um estado fracassado, deve

ter como objetivo aumentar essa capacidade [Gorod et al. 2014].
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Figura 3.7: Contexto de um sistema complexo para a governança de um estado-nação segundo

o departamento de defesa dos EUA. Fonte: [Gorod et al. 2014].

Segundo o departamento de defesa americano, um dos desafios deste estudo de caso foi

modelar o comportamento de um sistema complexo, ao longo do tempo, para uma medição

que não existe, pois apesar de existirem várias medições para representação da capacidade

de um governo para algumas nações, como ı́ndices de aprovação do governo, elas não

medem a capacidade real de uma nação. Para o departamento americano, uma ferramenta

quantitativa é necessária para entender melhor como os investimentos estratégicos podem

ser melhor utilizados num estado-nação, pois muitas das atividades de estabilidade e

reconstrução de um páıs geralmente envolvem bilhões de dólares [Gorod et al. 2014].
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No entanto, algumas questões foram levantadas pelo departamento americano para que

houvesse uma discussão mais aprofundada sobre o assunto [Gorod et al. 2014]:

• Como os modelos diferem nos páıses desenvolvidos quando comparados a páıses

não-desenvolvidos?

• Os elementos apresentados no modelo da capacidade de um páıs descrevem correta-

mente o comportamento de um estado-nação?

• Qual é o ńıvel correto de resolução para um modelo de Estado-nação?

• Como desenvolver uma arquitetura para um Estado-nação? Os mesmos processos,

métodos e ferramentas usados em um sistema tradicional de hardware/software,

podem ser utilizados para descrever um páıs?

• Ferramentas, como dinâmica de sistemas, modelagem baseada em agentes, e mode-

lagem baseada em eventos, são adequadas para desenvolver um modelo de estado-

nação?

• A utilização de arquitetura de sistemas, modelagem e outras técnicas anaĺıticas tem

sido muito criticada pela comunidade de ciências sociais devido a complexidade de

construção de uma nação. Como qualquer sistema complexo, o quão suficientemente

maduros estão os processos, métodos e ferramentas dispońıveis para lidar com esse

tipo de problema?

Embora pesquisas estejam evoluindo sobre métodos, metodologias, processos e ferramen-

tas para avaliação de sistemas dinâmicos, como um estado-nação, a complexidade destes

mega-sistemas complexos ainda estão evoluindo mais rápido do que a capacidade humana

de estudar, modelar e simular estes tipos de sistemas [Gorod et al. 2014].

O modelo de governança de estado-nação proposto pelo departamento de defesa dos Esta-

dos Unidos, ainda que tratando-se de um modelo genérico, não representa bem o modelo

de capacidade de governança brasileiro orientado ao desenvolvimento da indústria de

software brasileira, onde elementos, como educação, infraestrutura e economia, não foram

dispostos e relacionados de forma tão simples e limitada. No entanto, no modelo de de-

senvolvimento da indústria de software brasileira estudado e proposto nesta pesquisa, a

educação não apresentou relação simples e direta com a economia e com a infraestrutura,

como foi definido pelo modelo genérico proposto pelo departamento de defesa dos EUA.

Um modelo conceitual e hierárquico para análise e definição da capacidade de governança

do páıs foi, então, proposto com base nesta pesquisa e como um simples exemplo, a

fim de que futuras pesquisas em diversas outras áreas de conhecimento, como na agri-

cultura, saúde, indústria automobiĺıstica, ciência, etc., possam elaborar modelos semi-
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Caṕıtulo Três 3.10. Engenharia de sistemas complexos para a governança de um estado-nação

quantitativos para avaliação de suas respectivas áreas de desenvolvimento, como pode ser

observado através da Figura 3.8. Portanto, é posśıvel que, por exemplo, no futuro, mo-

delos semi-quantitativos de desenvolvimento possam ser elaborados para cada ministério

do governo brasileiro, a fim de que sirvam como instrumento de medição e avaliação, não

apenas da capacidade de governança do páıs, mas também de seu desenvolvimento hu-

mano, mostrando, quem sabe, para a sociedade brasileira e para o mundo a verdadeira

capacidade da governança brasileira.

Com este modelo conceitual proposto ao desenvolvimento da governança brasileira, espera-

se que, no futuro, os sistemas mais complexos do páıs, que envolvam engenharia de sis-

temas complexos, possam ser modelados, avaliados, propostos/melhorados para todas as

áreas do governo, a fim de serem unificados e utilizados para alavancar o desenvolvimento

poĺıtico, econômico e social do páıs.

Figura 3.8: Um modelo de capacidade de governança proposta nesta pesquisa. Fonte: Produzida

pelo autor.

Após avaliação do modelo de governança proposto pelo departamento de defesa militar dos

EUA, foi, então, realizada uma comparação entre a capacidade de governança proposta

pelo departamento de defesa dos EUA e a capacidade de governança proposta nesta

pesquisa, afim de se avaliar as peculiaridades e necessidades existentes no modelo de

governança proposto ao desenvolvimento da indústria de software brasileira, conforme

Tabela 3.7.
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tŕıplice demarcação territorial do espaço f́ısico definida pelos cientistas ‘exatos’

Como o modelo conceitual proposto, nesta pesquisa, para avaliação da capacidade da

governança brasileira ainda tem necessidade de outros modelos nas mais diversas áreas

do governo (e.g. saúde, agricultura, ciência, educação etc.), propõe-se então, no futuro,

a modelagem destes sistemas complexos, a fim de que possa-se chegar a uma conclusão

maior sobre a real capacidade da governança brasileira, e como deve-se realmente evoluir

para tornar o Brasil um páıs politicamente, economicamente e socialmente sustentável.

3.11 Analogia das abordagens de dinâmicas de sistemas e de

engenharia de sistemas complexos com a tŕıplice demarca-

ção territorial do espaço f́ısico definida pelos cientistas

‘exatos’

A Seção 3.8 mostrou que estudos realizados sobre exemplos de aplicações de métodos

de sistemas dinâmicos no mundo indicam que os métodos tradicionais quando tentam

representar e simular modelos que envolvem, por exemplo, o governo de um páıs não têm

se mostrado adequados ou suficientes para se obter previsões em sistemas complexos tão

amplos como este. A presente pesquisa mostra que esta lacuna existente no mundo pode

ser suprida através de modelos sistêmicos semi-quantitativos, e que poĺıticas públicas que

envolvem sistemas tão amplos e complexos, como um estado-nação, poderão ser previstas

no futuro sem apresentar as limitações dos métodos sistêmicos tradicionais.

Estes estudos também mostram que a engenharia de sistemas complexos no mundo ainda

carece bastante de modelos que possam descrever melhor como grandes sistemas comple-

xos poderão interagir entre si para promover um melhor desenvolvimento, adaptabilidade

e robustez de um páıs. Por ser uma área que tem sido muitas vezes estudada como ele-

mento resultante da avaliação de sistemas dinâmicos tradicionais, nota-se que a engenharia

de sistemas complexos tem apresentado limitações resultantes das próprias limitações dos

métodos de simulação utilizados pelos sistemas dinâmicos tradicionais.

Portanto, o Caṕıtulo 4 mostrará como métodos de sistemas dinâmicos semi-quantitativos,

como o utilizado pelo Jlinkit, podem representar a chave da simplificação para definição

e desenvolvimento da engenharia de grandes sistemas complexos no mundo, fazendo com

que muitos páıses possam provisionar suas poĺıticas públicas através de modelos semi-

quantitativos, desenvolvendo a sua sociedade através de engenharia de mega-sistemas

complexos, de uma forma muito mais simples e muito menos emṕırica do que a forma

com que é feita atualmente.

A presente pesquisa propõe então, assim como na F́ısica (ver Seção 2.11), uma tŕıplice

demarcação territorial do espaço “f́ısico”do método dinâmico, conforme Figura 3.9, na
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qual cada método de sistemas dinâmicos tem seu domı́nio mais ou menos restrito (i.e.

não há uma definição tão exata) aos limites de sua capacidade de representar determinados

modelos de sistemas complexos dinâmicos:

1. Mundo nanoscópico: modelos baseados em eventos discretos (e.g. fluxos de pro-

cessos organizacionais);

2. Mundo microscópico: modelos baseados em agentes (e.g. relações sociais);

3. Mundo mesoscópico: modelos quantitativos baseados em dinâmica de sistemas

(e.g. sistemas de organizações);

4. Mundo macroscópico: modelos semi-quantitativos baseados em dinâmica de sis-

temas (e.g. sistemas de um páıs, sistemas de um continente, ou sistemas de um

planeta).

No mundo macroscópico torna-se praticamente inviável a definição de equações matemáti-

cas para avaliações quantitativas, de regras de comportamento ou de tomada de decisão,

e de equações matemáticas ou valores constantes para definição do tempo de atraso da

dinâmica do comportamento através das relações entre os elementos definidos no modelo.

O mundo macroscópico tende a ser mais estável que os demais mundos, pois as mu-

danças das poĺıticas ou de comportamentos, e consequentemente dos modelos, geralmente

acontecem nas regras de tomada de decisão e nas equações matemáticas dos mundos

mesoscópicos, e nas nas regras de tomada de decisão e de comportamentos dos mundos

microscópicos, pois estas mudanças são geralmente mais rápidas de acontecerem nesses

mundos do que no mundo macroscópico.

Além do mais, entre esses limites de domı́nios há provavelmente grandes possibilidades de

que hajam intersecções entre métodos de sistemas dinâmicos distintos, ou seja, na fron-

teira entre um domı́nio e outro há possibilidades de se elaborar modelos através de “mun-

dos”distintos que compartilham essa mesma fronteira (e.g. entre o mundo microscópico

e o mundo mesoscópico pode-se elaborar tanto modelos baseados em agentes quanto mo-

delos quantitativos baseados em dinâmica de sistemas), uma vez que cada método de

sistemas dinâmicos tem seu domı́nio mais ou menos restrito em relação ao(s) domı́nio(s)

com o qual/quais apresenta fronteira.

Já existem evidências de que tanto o método baseado em agentes quanto o método quanti-

tativo baseado em dinâmica de sistemas geram arquétipos comportamentais semelhantes

como resultados quando representam e simulam um mesmo sistema através de modelos

distintos [Passos 2013] [Passos e Chamovitz 2013]. Portanto, é provável que um modelo
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semi-quantitativo baseado em dinâmica de sistemas também possa gerar arquétipos com-

portamentais semelhantes à uma modelo quantitativo baseado em dinâmica de sistemas

quando representam e simulam um mesmo sistema.
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A presente pesquisa propõe também, assim como na F́ısica, uma tŕıplice demarcação

territorial do espaço “f́ısico”da engenharia de sistemas complexos, conforme Figura 3.10,

na qual cada tipo de engenharia de sistemas complexos tem seu domı́nio mais ou menos

restrito (i.e. não há uma definição tão exata) aos limites de sua capacidade de representar

determinados modelos de engenharia de sistemas complexos:

1. Mundo microscópico: engenharia de sistemas (e.g. sistemas de departamentos

organizacionais);

2. Mundo mesoscópico: engenharia de sistemas de sistemas (e.g. sistemas de orga-

nizações);

3. Mundo macroscópico: engenharia de mega-sistemas (e.g. sistemas de um páıs,

sistemas de um continente, ou sistemas de um planeta).

Figura 3.10: Analogia das teorias da f́ısica de acordo com o espaço de aplicação dos modelos

de engenharia de sistemas complexos. Fonte: Adaptado de [Ponczek 2009], [Stevens 2011] e

[Gorod et al. 2014].
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Além do mais, entre esses limites de domı́nios há provavelmente grandes possibilida-

des de que também hajam intersecções entre tipos de engenharia de sistemas complexos

distintos, ou seja, na fronteira entre um domı́nio e outro há possibilidades de se elaborar

modelos através de “mundos”distintos que compartilham essa mesma fronteira (e.g. entre

o mundo mesoscópico e o mundo macroscópico pode-se elaborar tanto modelos baseados

em engenharia de sistemas de sistemas quanto modelos baseados em engenharia de mega-

sistemas), uma vez que cada tipo de engenharia de sistemas complexos tem seu domı́nio

mais ou menos restrito em relação ao(s) domı́nio(s) com o qual/quais apresenta fronteira.

A presente pesquisa utilizará então o espaço macroscópico, utilizado durante a analogia

às teorias da f́ısica, como o modelo de sistemas complexos ou organizacionais, o modelo

semi-quantitativo, e o modelo de engenharia de mega-sistemas complexos, no intuito de

propor soluções aos problemas da tese.

A Tabela 3.8 mostra como os modelos foram organizados de acordo com o espaço f́ısico

observado. Já a Tabela 3.9 mostra quais modelos foram utilizados durante a pesquisa

desta tese, também organizados de acordo com o espaço f́ısico observado.
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à

te
se

.
F

on
te

:
A

d
ap

ta
d

o
d

e
[S

am
p

ai
o

19
96

],
[S

te
rm

a
n

2
0
0
0
],

[P
o
n

cz
ek

2
0
0
9
],

[S
te

ve
n

s
2
0
1
1
],

[G
or

o
d

et
al

.
20

14
]

e
[F

u
rt

ad
o,

S
ak

ow
is

k
i

e
T

ov
ol

li
20

15
].

134
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O próximo caṕıtulo, portanto, mostrará como a abordagem de dinâmica de mega-sistemas,

através de modelos semi-quantitativos e do ambiente de software Jlinkit, foi utilizada

como instrumento de simulação para previsão dos resultados obtidos através das poĺıticas

públicas atuais e das poĺıticas públicas propostas ao desenvolvimento da indústria de soft-

ware brasileira, utilizando-se de modelos de engenharia de mega-sistemas complexos como

mecanismos de suporte e de alavancagem para o desenvolvimento poĺıtico-econômico-

social do páıs nesta área.
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Modelos propostos ao DISB utilizando poĺıticas

públicas através de engenharia do conhecimento com

dinâmica de mega-sistemas e engenharia de

mega-sistemas complexos

No Caṕıtulo 2, estudaram-se as pesquisas realizadas sobre sistemas complexos para poĺıticas

públicas, no Brasil e no mundo, a fim de se compreender melhor as limitações dos estudos

e das aplicações de poĺıticas públicas em cenários complexos. No Caṕıtulo 3, estudaram-se

os principais métodos de sistemas dinâmicos, a fim de se definir o mais adequado para

simulação e avaliação de mega-sistemas dinâmicos. Ainda no Caṕıtulo 3, estudaram-se

as aplicações de diferentes métodos sistêmicos em macro-sistemas econômicos, como um

páıs e um continente, realizando comparações e elencando limitações. O estudo realizado

no Caṕıtulo 3 teve como objetivo principal definir qual método de sistema dinâmico seria

mais adequado para simulação e avaliação de mega-sistemas dinâmicos, como os sistemas

macro-econômicos. Ainda no Caṕıtulo 3, estudaram-se também conceitos e caracteŕısticas

importantes de pesquisas já realizadas sobre a engenharia de sistemas complexos quando

aplicados à um estado-nação, uma vez que esta pesquisa envolve o desenvolvimento da

indústria de software em todo o território nacional, a fim de se compreender melhor as

limitações e desafios encontrados neste contexto. No Apêndice A, apresenta-se um estudo

sobre os principais fatores que impactam o desenvolvimento da indústria de software bra-

sileira, como a escassez da mão de obra em TI e a corrupção brasileira, a fim de se definir

as variáveis do modelo sistêmico elaborado. No Apêndice B, apresenta-se um estudo so-

bre os principais conceitos e modelos para desenvolvimento de sistemas organizacionais

complexos, a fim de se compreender melhor quais modelos de engenharia de sistemas com-

plexos poderiam ser elaborados para promover o desenvolvimento da indústria de software

brasileira.

Nesta pesquisa, foi então definido um método de dinâmica de sistema semi-quantitativo

(ver Seção 4.1) para elaborar, simular e avaliar um modelo sobre um macro-sistema

econômico observado, como o desenvolvimento da indústria de software brasileira, através

do software Jlinkit. Os principais motivos que levaram à seleção e utilização do método

supracitado, quando comparado aos demais, foram:

• A possibilidade de construir modelos mais próximos da abordagem do pensamento

sistêmico;

• Esta abordagem conseguiu representar a realidade de macro-sistemas complexos;
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• Permitiu a elaboração de modelos simples, com poucas variáveis, quando comparado

aos outros métodos;

• As variáveis dos modelos semi-quantitativos elaborados puderam ser definidas e des-

critas como variáveis que representam vários sistemas ou sistemas de sistemas;

• Permitiu representar a realidade mesmo com a ausência de grandes especialistas

envolvidos durante a elaboração e testes dos modelos;

• Prazos e custos de elaboração dos modelos foram baixos;

• Como os modelos elaborados neste método tendem a ser menos voláteis que os mo-

delos elaborados por outros métodos, os modelos elaborados nesta pesquisa poderão

realizar melhores previsões, de médio a longo prazo, do que os modelos elaborados

por outros métodos;

• Não houve necessidade de supercomputadores para simulação e análise dos modelos;

• Apesar desta abordagem ser pouco difundida e conhecida no mundo, além da escas-

sez de ferramentas acadêmicas e profissionais para modelagem de sistemas dinâmicos

semi-quantitativos, o software Jlinkit foi suficiente para realizar simulações e ava-

liações sobre os modelos elaborados.

No entanto, propôs-se também um modelo de engenharia de mega-sistemas complexos

para o desenvolvimento da indústria de software brasileira. O objetivo principal desse

modelo de engenharia de sistemas complexos foi criar subestruturas sistêmicas interli-

gadas através de alguns sistemas que envolvem o DISB, a fim de proporcionar o seu

desenvolvimento sustentável. Contudo, o que levou esta pesquisa a propor um modelo

de engenharia de sistemas complexos? Dentro dos estudos realizados sobre engenharia de

sistemas complexos não foi encontrado nenhuma metodologia definindo como modelos de

sistemas dinâmicos poderiam ser utilizados conjuntamente com os modelos de engenha-

ria de sistemas complexos para definir e avaliar poĺıticas públicas sobre sistemas macro-

econômicos. Como os modelos de dinâmica de sistemas geralmente partem do pressuposto

que o comportamento de um sistema pode emergir de cima para baixo (i.e. top-down),

através das interações entre sistemas, a presente pesquisa acredita que o comportamento

pode emergir tanto de cima pra baixo (i.e. top-down), como de baixo para cima (i.e.

bottom-up). Então, enquanto os modelos de sistemas dinâmicos semi-quantitativos são

utilizados para avaliar e prover poĺıticas públicas para estimular o comportamento de

macro-sistemas econômicos de cima para baixo (i.e. top-down), a engenharia de mega-

sistemas complexos é utilizada para prover ou estimular uma auto-organização satisfatória

sobre o desenvolvimento da indústria de software de baixo para cima (i.e. bottom-up).

A literatura pesquisada sobre engenharia de mega-sistemas complexos sugere que sua uti-

lização em um determinado contexto geralmente requer um bom ou grande conhecimento
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sobre o sistema analisado, possivelmente envolvendo várias pessoas de determinadas áreas

do sistema, a fim de obter o benef́ıcio desejado com sua utilização. Portanto, foi inviável

seguir tal abordagem, uma vez que esta pesquisa não dispunha de tais recursos para

segui-la, a fim de analisar e propor um modelo de engenharia de sistemas complexos para

o desenvolvimento da indústria de software nacional. O método dinâmica de sistemas

semi-quantitativos surge então como uma proposta de se modelar um contexto através

de engenharia de sistemas complexos, quando após simulações e avaliações de cenários

cŕıticos, pôde-se propor modelos de engenharia para diferentes setores do páıs que foram

integrados para promover o desenvolvimento da indústria de software brasileira, sem com

isso precisar entender todo o sistema ou envolver diferentes pessoas de diferentes áreas do

páıs.

Com os estudos realizados sobre os fatores que impactam o desenvolvimento poĺıtico-

econômico-social da indústria de software brasileira, do estudo sobre desenvolvimento de

sistemas organizacionais complexos, e das simulações e avaliações através dos modelos de

dinâmica de sistemas elaborados nesta pesquisa, pôde-se então encontrar quais variáveis

do sistema seriam capazes de prover o desenvolvimento da indústria de software brasi-

leira, mesmo nos cenários mais cŕıticos sugeridos e simulados. Logo, uma proposta de

utilização conjunta de modelos de dinâmica de sistemas semi-quantitativos com modelos

de engenharia de mega-sistemas complexos mostraram que pode-se encontrar um caminho

bem mais simples, mais barato e mais rápido de se utilizar a engenharia de mega-sistemas

complexos, sem envolver tantas pessoas e áreas diferentes de um páıs.

Como os modelos de sistemas dinâmicos semi-quantitativos são mais simples de serem

modelados, eles também conseguem proporcionar que os modelos de engenharia de sis-

temas complexos possam ser mais simples de serem modelados. Em contrapartida, os

modelos de engenharia de sistemas complexos podem ser utilizados como elementos que

podem fazer com que os sistemas complexos se auto-organizem em prol da melhoria do

comportamento geral do sistema avaliado. Como o comportamento emergente e geral do

sistema, ainda assim, pode não satisfazer os anseios do tomadores de decisões poĺıticas

do páıs, criou-se também nesta pesquisa uma metodologia para avaliação cont́ınua dos

modelos de dinâmica de mega-sistemas complexos e dos modelos de engenharia de mega-

sistemas complexos, a fim de que eles possam ser avaliados e refinados continuamente

durante a avaliação dos resultados obtidos pelo macro-sistema econômico analisado.

Talvez, a modelagem de mega-sistemas dinâmicos semi-quantitativos seja a chave que

faltava para que a ciência moderna possa impulsionar a modelagem de engenharia de

mega-sistemas complexos, e vice-versa. Estas duas modelagens podem ser mais simples

de serem elaboradas, menos voláteis e menos custosas (i.e. tempo e valor monetário)

se forem utilizadas conjuntamente, pois enquanto o modelo de mega-sistemas dinâmicos

semi-quantitativos (i.e. top-down) pode indicar quais pontos do sistema necessitam da
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modelagem de engenharia de mega-sistemas complexos, a própria modelagem de engenha-

ria de mega-sistemas complexos (i.e. bottom-up) pode impulsionar a auto-organização do

mega-sistema complexo através de intervenções e integrações de modelos de engenharia

de sistemas complexos entre as diferentes áreas do mega-sistema.

Como pequenas mudanças realizadas em um mega-sistema pode proporcionar grandes efei-

tos através de sua auto-organização, os modelos de engenharia de mega-sistemas comple-

xos surgem então como estas “pequenas”mudanças necessárias para se obter a emergência

de um comportamento global desejado através do mega-sistema complexo modificado.

Esta pesquisa foi realizada através de uma macro-poĺıtica pública envolvendo vários seto-

res do páıs, como organizações públicas (e.g. MPOG, MCTI, MDIC e MEC), organizações

sem fins lucrativos e privadas, através de um modelo de engenharia de mega-sistemas com-

plexos. Um modelo de dinâmica de mega-sistemas complexos foi então elaborado para

simulação e avaliação de quais partes dos setores poĺıticos deste modelo poderiam ser

utilizadas como pontos de equiĺıbrio para o desenvolvimento da indústria de software

brasileira. Os modelos de simulações propiciaram a descoberta de áreas de setores impor-

tantes do páıs que poderiam ser integrados através de um único modelo de engenharia

de sistemas complexos para desenvolver a indústria de software nacional. Através de

poĺıticas inter-setoriais, oriundas de uma mesma poĺıtica macro-econômica, modelos de

engenharia de sistemas complexos distintos foram então elaborados e integrados entre si

com um único objetivo em comum.

Os modelos de dinâmica de mega-sistemas complexos elaborados ao desenvolvimento da

indústria de software nacional envolvem tanto as instituições públicas como as instituições

privadas do páıs. Como as instituições públicas do páıs geralmente possuem estruturas

mais estáveis quando comparadas às instituições privadas, decidiu-se então utilizar-se de

algumas instituições públicas estratégicas para alavancar o desenvolvimento do DISB,

deixando as demais livres de modificações.

Com est́ımulos nessas instituições públicas, elas seriam capazes de interagir com as insti-

tuições privadas e as demais instituições públicas do páıs, promovendo o aprendizado, a

auto-organização e o comportamento global esperado ao DISB.

Então, a engenharia de sistemas complexos surgiu, nesta pesquisa, como um mecanismo

capaz de realizar ou induzir “pertubações”nos sistemas sociais e organizacionais ligados ao

desenvolvimento da indústria de software nacional, para que através de suas auto-gestões

e auto-organizações conseguissem emergir um comportamento global no sistema capaz de

desenvolver a indústria de software brasileira.
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4.1 Percurso metodológico e epistemológico

A construção cient́ıfica de modelos quantitativos baseados em dinâmica de sistemas e de

modelos baseados em agentes tradicionais geralmente utilizam percursos epistemológicos/-

metodológicos que envolvem a teoria interpretativista em conjunto com a teoria geral de

sistemas, e a teoria interpretativista em conjunto com a teoria estruturalista-funcionalista,

respectivamente.

A Figura 4.1 apresenta um exemplo de como um percurso epistemológico/metodológico

geralmente é proposto para construção de modelos quantitativos baseados em dinâmica de

sistemas, através da combinação da teoria interpretativista com a teoria geral de sistemas.

A Figura 4.2 apresenta um exemplo de como um percurso epistemológico/metodológico

geralmente é proposto para construção de modelos baseados em agentes, através da com-

binação da teoria interpretativista com a teoria estruturalista-funcionalista.

Figura 4.1: Percurso geralmente proposto para construção de modelos quantitativos baseados

em dinâmica de sistemas através da combinação entre a teoria interpretativista e a teoria geral

de sistemas. Fonte: Produzida pelo autor.

Figura 4.2: Percurso geralmente proposto para construção de modelos baseados em agentes

através da combinação entre a teoria interpretativista e a teoria estruturalista-funcionalista.

Fonte: Produzida pelo autor.

140
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A Figura 4.3 apresenta um exemplo de como um percurso epistemológico/metodológico

geralmente é utilizado para elaboração de modelos sistêmicos f́ısicos orientados à mega-

sistemas complexos. A Figura 4.4 apresenta um exemplo de como um percurso epis-

temológico/metodológico geralmente é utilizado para elaboração de modelos de agentes

sociais orientados à mega-sistemas complexos.

Figura 4.3: Um exemplo de como um percurso geralmente é utilizado para elaboração, si-

mulação e avaliação de um mega-sistema complexo através de um método quantitativo baseado

em dinâmica de sistemas. Fonte: Produzida pelo autor.

Figura 4.4: Um exemplo de como um percurso geralmente é utilizado para elaboração, simulação

e avaliação de um mega-sistema complexo através de um método baseado em agentes. Fonte:

Produzida pelo autor.

A Figura 4.5 apresenta um exemplo de como esta pesquisa poderia ser utilizada com

um método quantitativo baseado em dinâmica de sistemas para o desenvolvimento da

indústria de software brasileira durante a elaboração de um modelo de dinâmica de siste-

mas, através de um percurso epistemológico/metodológico que envolve a teoria interpre-

tativista em conjunto com a teoria geral de sistemas. A Figura 4.6 apresenta um exemplo

de como esta pesquisa poderia ser utilizada com um método baseado em agentes para o

desenvolvimento da indústria de software brasileira durante a elaboração de um modelo

baseado em agentes, através de um percurso epistemológico/metodológico que envolve a

teoria interpretativista em conjunto com a teoria estruturalista-funcionalista.
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Figura 4.5: Um exemplo de como esta pesquisa poderia ser utilizada para construção de um

modelo quantitativo baseado em dinâmica de sistemas para o desenvolvimento da indústria de

software brasileira, através de um percurso epistemológico/metodológico que envolve a teoria

interpretativista em conjunto com a teoria geral de sistemas. Fonte: Produzida pelo autor.

Figura 4.6: Um exemplo de como esta pesquisa poderia ser utilizada para construção de um

modelo baseado em agentes para o desenvolvimento da indústria de software brasileira, através

de um percurso epistemológico/metodológico que envolve a teoria interpretativista em conjunto

com a teoria estruturalista-funcionalista. Fonte: Produzida pelo autor.

No entanto, esta pesquisa demonstrou como a teoria interpretativista, a teoria geral de

sistemas e a teoria estruturalista foram utilizadas em conjunto para definir a dinâmica

das estruturas inconscientes do desenvolvimento da indústria de software brasileira, assim

como estas teorias foram utilizadas para testá-las e comprová-las através de simulações

computacionais.

Em resumo, foi realizado um estudo de caso sobre o desenvolvimento da indústria de soft-

ware brasileira a fim de se elencar os elementos causais do sistema através do interpretati-

vismo. Através destes elementos elencados, foram então elaborados modelos causais para

o desenvolvimento da indústria de software brasileira através da teoria geral de sistemas

e do estruturalismo. Simulações computacionais e avaliações foram então realizadas sobre

um modelo causal atual e um modelo causal proposto ao desenvolvimento da indústria de

software brasileira. Em paralelo, modelos de gestão organizacional para desenvolvimento
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de sistemas organizacionais complexos foram pesquisados e propostos ao desenvolvimento

da indústria de software brasileira através da engenharia de mega-sistemas complexos.

A Figura 4.7 apresenta como o percurso metodológico e epistemológico desta pesquisa foi

proposto, através da combinação entre a teoria interpretativista, a teoria geral de sistemas

e a teoria estruturalista, a fim de ser utilizado para construção de novos conhecimentos

durante experimentos e avaliações de modelos sobre mega-sistemas complexos.

Figura 4.7: Percurso metodológico e epistemológico proposto para construção de modelos semi-

quantitativos baseados em dinâmica de sistemas através da combinação entre a teoria interpre-

tativista, a teoria estruturalista e a teoria geral de sistemas. Fonte: Produzida pelo autor.

A Figura 4.8 apresenta um modelo de como o percurso metodológico e epistemológico pro-

posto foi utilizado, durante estudo, elaboração, simulação e avaliação de um mega-sistema

complexo. Neste percurso metodológico e epistemológico, a presente pesquisa utilizou-se,

portanto, de um mega-sistema complexo, a fim de interpretar seus problemas e elencá-los,

provendo um modelo sistêmico metaf́ısico para realização de simulações computacionais.

Figura 4.8: Percurso metodológico e epistemológico proposto para elaboração, simulação e ava-

liação de um modelo sistêmico metaf́ısico para um mega-sistema complexo através de um método

semi-quantitativo baseado em dinâmica de sistemas. Fonte: Produzida pelo autor.

O interpretativismo foi utilizado para realizar um levantamento qualitativo/quantitativo,
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a fim de que pudesse permitir a criação de um modelo sistêmico através do estrutura-

lismo. O interpretativismo, desta forma, foi utilizado de forma dedutiva para elencar

os problemas encontrados na indústria de software atual, a fim de identificar e mapear

suas respectivas causas metaf́ısicas de acordo com áreas/segmentos do páıs. A ontolo-

gia proposta nesta pesquisa foi utilizada como uma ponte entre o interpretativismo e o

experimento cient́ıfico, através do estruturalismo.

O estruturalismo foi utilizado através da metaf́ısica, a fim de permitir a criação de um

modelo ontológico qualitativo de causa e efeito. O estruturalismo, portanto, foi utilizado

nesta pesquisa através de um modelo sistêmico qualitativo de representação do conheci-

mento.

Como o modelo qualitativo não permite simulação computacional, ele foi então mapeado

para um modelo de dinâmica de sistemas semi-quantitativo, faltando apenas a definição

de suas propriedades que não são permitidas através de um modelo qualitativo.

O modelo metaf́ısico mapeado para o modelo-semi-quantitativo permitiu a valoração de

suas propriedades, permitindo a sua simulação, ou seja, o modelo de causa e efeito foi

então mapeado para um modelo de dinâmica de sistemas semi-quantitativo equivalente,

e esse modelo permitiu definir suas propriedades (e.g. bom, ruim, baixo, muito baixo).

Os resultados obtidos através do modelo de dinâmica de sistemas foram semi-quantitativos,

permitindo compará-los com a realidade, ou seja, o modelo semi-quantitativo permitiu re-

alizar simulações computacionais através de valores semi-quantitativos, sendo capaz de

imitar o comportamento real do sistema.

O resultado final, portanto, não foi qualitativo, como geralmente é obtido através do in-

terpretativismo, e nem foi quantitativo, como geralmente é obtido através positivismo. O

percurso metodológico e epistemológico proposto é, portanto, uma tentativa de aproxi-

mar a metaf́ısica da f́ısica, ou o estruturalismo do positivismo, através de interpretações,

representações ontológicas, simulações computacionais e resultados semi-quantitativos.

A Figura 4.9 representa uma instância do modelo da Figura 4.8, contendo os passos utili-

zados durante a elaboração do modelo da poĺıtica pública atual sobre o desenvolvimento

da indústria de software brasileira.
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Figura 4.9: Passos utilizados nesta pesquisa para construção de um modelo semi-quantitativo

baseado em dinâmica de sistemas para o desenvolvimento da indústria de software brasileira,

através de um percurso metodológico e epistemológico que envolve a teoria interpretativista, a

teoria geral de sistemas e a teoria estruturalista. Fonte: Produzida pelo autor.

A Figura 4.10 mostra como a relação entre os problemas elencados foram utilizados para

identificar e mapear suas respectivas causas metaf́ısicas de acordo com áreas/segmentos

do páıs.

Figura 4.10: Modelo de mapeamento utilizado para identificar as variáveis causais do sistema

de acordo com os problemas proporcionados por cada área/segmento do páıs envolvido com o

desenvolvimento da indústria de software brasileira. Fonte: Produzida pelo autor.

Já a teoria geral de sistemas e o estruturalismo, foram utilizados em conjunto para definir

as relações metaf́ısicas do modelo sistêmico a partir dessas causas metaf́ısicas elencadas.

O percurso metodológico e epistemológico proposto nesta pesquisa mostrou, então, como a

disciplina sobre pensamento sistêmico, através de mapas sistêmicos ou simples diagramas

de causa e efeito, pode ser utilizada para elaborar e simular modelos, a fim de se obter

um melhor entendimento sobre mega-sistemas complexos observados.
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4.2 Elaboração, simulação e avaliação do modelo do DISB

Assim como os grandes sistemas sociais, o DISB trata-se também de um sistema caótico,

onde a mudança é constante e a irregularidade é completa, sendo impreviśıvel a médio e

longo prazos.

No entanto, no DISB, assim como em sistemas caóticos, é posśıvel observar ordem e

padrões escondidos no Caos. Portanto, como existe caos na ordem e existe ordem no

caos, é posśıvel controlar o caos do DISB, através da ordem e de um sistema complexo

adaptativo encontrados nele, numa região de fronteira entre a ordem e o caos.

No entanto, como seria posśıvel encontrar a ordem dentro do sistema do DISB?

[Lévi-Strauss 1953], em suas pesquisas, conseguiu comprovar que tribos ind́ıgenas distin-

tas, e distantes entre si, possúıam estruturas sociais inconscientes em comum, mesmo sem

possúırem algum tipo de contato. Essas estruturas sociais inconscientes foram chamadas

de estruturalismo por [Lévi-Strauss 1953], mostrando que independente das mudanças

das estruturas conscientes de cada tribo, as suas estruturas sociais inconscientes eram as

mesmas, e portanto mais estáveis ao longo do tempo.

Nesta pesquisa, portanto, foi utilizado o estruturalismo de [Lévi-Strauss 1953] para en-

contrar a estabilidade e, consequentemente, a ordem dentro do DISB através de suas

estruturas sociais inconscientes. Essas estruturas sociais inconscientes foram elencadas

através de variáveis de granularidade grossa, e de suas relações, possibilitando que mu-

danças na estrutura do modelo não fossem constantes e que a previsibilidade do modelo

do DISB fosse posśıvel de médio a longo prazos.

O objetivo foi mostrar que grandes estruturas poĺıticas, econômicas e sociais, como a do

DISB, também são constantes durante um intervalo de tempo suficiente para ser mode-

lado e previsto matematicamente. Assim, a ordem encontrada no modelo elaborado ao

DISB, através do estruturalismo, pôde controlar o Caos através de sua auto-organização

e aprendizado.

Desta forma, o modelo do DISB elaborado através do estruturalismo se assemelhou a

um modelo da teoria geral de sistemas, onde cada variável foi considerada um sistema.

Com isso, foi posśıvel elaborar um modelo matemático de sistema não-linear através de

um método de dinâmica de sistemas semi-quantitativo do software Jlinkit. Com esse

modelo matemático de sistema não-linear elaborado através do Jlinkit, foi então posśıvel

realizar simulações de curto, médio e longo prazos, com objetivo de promover uma maior

resiliência ao DISB, mesmo em cenários catastróficos. Os modelos elaborados e simulados

nesta pesquisa, inclusive o software Jlinkit utilizado, encontram-se em anexo, em formato
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digital, junto com os apêndices.

Como os modelos semi-quantitativos elaborados no Jlinkit são capazes de realizar apren-

dizado e reconhecimento de padrões sistêmicos através de arquiteturas e topologias de

modelos semi-quantitativos distintos, os modelos elaborados ao DISB nesta pesquisa re-

presentam uma das posśıveis configurações sistêmicas capazes de explicar e prever o seu

comportamento. Portanto, arquiteturas e topologias de modelos semi-quantitativos dis-

tintas e não propostas ao DISB nesta pesquisa, também poderão ser capazes de reali-

zar aprendizado e reconhecimento de padrões sistêmicos inerentes ao comportamento do

próprio DISB.

Como o comportamento global do DISB depende tanto dos sistemas públicos como dos

sistemas da iniciativa privada do páıs, através de suas relações e influencias, onde os

sistemas públicos geralmente são constrúıdos e gerenciados pelo governo do páıs para

cumprir objetivos espećıficos, enquanto os sistemas da iniciativa privada geralmente são

autônomos, dirigidos e controlados de forma independente do governo público, os modelos

desta pesquisa foram, todavia, elaborados seguindo essas diretrizes.

Durante a modelagem da dinâmica de sistemas para o desenvolvimento da indústria de

software brasileira, foram utilizados os seguintes passos, nesta ordem: delimitação do

problema, formulação da hipótese dinâmica, estruturação do modelo de simulação, tes-

tes, projeto e avaliação de poĺıticas. A Tabela 4.1 mostra os passos e as atividades do

processo de modelagem de dinâmica de sistemas realizados nesta pesquisa para analisar

o desenvolvimento da indústria de software brasileira através da elaboração, simulação

e avaliação de um modelo para o sistema poĺıtico atual e de um modelo para o sistema

poĺıtico proposto.
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Caṕıtulo Quatro 4.2. Elaboração, simulação e avaliação do modelo do DISB

149
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âm

ic
a

d
e

si
st

em
as

u
ti

li
za

d
o

p
ar

a
o

co
n
te

x
to

ob
se

rv
ad

o
n
es

ta
p

es
q
u

is
a
.

F
o
n
te

:
A

d
a
p

ta
d

o
d

e
[S

te
rm

a
n

2
0
0
0
].

151
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As próximas seções descrevem, em detalhes, os passos e as atividades realizadas du-

rante o processo de elaboração, simulação e avaliação dos modelos de desenvolvimento da

indústria de software brasileira constrúıdos nesta pesquisa.

4.3 Modelo da poĺıtica pública atual para o DISB

Como para George E. P. Box todos os modelos estão errados e apenas alguns podem

ser úteis, os modelos de mega-dinâmicas de sistemas elaborados nesta pesquisa também

partiram dessa premissa, já que são capazes de imitar o comportamento real do sistema e

podem ser muito úteis para previsão e elaboração de poĺıticas públicas ao desenvolvimento

da indústria de software brasileira, embora também estejam “errados”por não conseguirem

expressar todos os sistemas, ou mega-sistemas, e suas relações, como de fato ocorrem na

realidade.

Estudos realizados sobre o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do Brasil e da indús-

tria de software brasileira (ver Apêndices A e B), ao longo de anos, mostram que a

corrupção no páıs geralmente possui ńıveis altos quando é avaliada internacionalmente, e

que os profissionais qualificados dispońıveis no mercado, o desenvolvimento da indústria

de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social brasileiro possuem ńıveis baixos

quando são avaliados nacionalmente.

Como a avaliação sobre qualidade de produtos e serviços de software desenvolvidos no

páıs estão focados no processo de fabricação destes, e não na avaliação dos produtos e

serviços de software resultantes, além de não possuir uma entidade de avaliação e fisca-

lização, como o Instituto de Metrologia, Qualidade e Produção Industrial (INMETRO),

que possa garantir a qualidade destes, presume-se então que muitos dos produtos e serviços

de software fabricados nacionalmente podem estar abaixo do necessário para proporcionar

inovações no páıs neste setor e para promover a sustentabilidade da sociedade. Alguns

indicadores importantes que podem sustentar este fato são os registros de marcas e pa-

tentes brasileiras no setor da indústria de produtos e serviço de TI nacional, que também

são muito baixos, e a crise de software ainda existente no cenário mundial da engenharia

de software, que só nos EUA acarretam, todo ano, a perda de bilhões de dólares com pro-

dutos de software produzidos e que são cancelados por falta de qualidade. De acordo com

o Observatório Softex, a escassez de inovações na indústria de software brasileira afeta

principalmente a melhoria da qualidade de produtos e serviços de software produzidos no

páıs. Para maiores detalhes, consultar os Apêndices A e B.
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4.3.1 Avaliação das causas, problemas e consequências do DISB

Após estudos sobre o desenvolvimento da indústria de software brasileira, as variáveis

causais do sistema, então, foram elencadas e mapeadas de acordo com os respectivos pro-

blemas e consequências encontrados no páıs. Embora o levantamento e a interpretação

das consequências do desenvolvimento da indústria de software brasileira não façam parte

do percurso metodológico e epistemológico proposto e utilizado nesta pesquisa, elas foram

também pesquisadas, interpretadas e utilizadas aqui para se obter um maior entendimento

sobre o sistema da indústria de software brasileira, além de promover um melhor entendi-

mento sobre quais mecanismos de engenharia de sistemas complexos podem ser propostos

de forma mais eficiente ao sistema. Como as consequências nem sempre são simples

de serem interpretadas e elencadas para modelagem e avaliação de uma mega-sistema

complexo, elas, portanto, não foram definidas ou descritas no percurso metodológico e

epistemológico proposto por esta pesquisa, sendo, contudo, opcionais.

A Figura 4.11 simplifica o modelo de mapeamento utilizado durante o levantamento das

causas, problemas e consequências inerentes ao desenvolvimento da indústria de software

brasileira atual, e a Tabela 4.2 descreve cada variável causal definida para o modelo

elaborado sobre o desenvolvimento da indústria de software brasileira atual.

Figura 4.11: Modelo simplificado de causas, problemas e consequências para o mapeamento

entre as causas, problemas e consequências elencados sobre o modelo de desenvolvimento da

indústria de software brasileira atual. Fonte: Produzida pelo autor.
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Tabela 4.2: Descrição das variáveis causais para o modelo de desenvolvimento da indústria de

software brasileira atual. Fonte: Produzida pelo autor.

Através de levantamentos documentais e bibliográficos realizados nesta pesquisa e através

da utilização da teoria da causalidade aplicada ao contexto observado, foram então le-

vantados os problemas, e suas posśıveis e respectivas consequências, de acordo com cada

área/segmento relacionado ao desenvolvimento da indústria de software brasileira, con-

forme Tabela 4.3 e Tabela 4.4. Para maiores detalhes, consultar os Apêndices A e B.

Os problemas descritos na Tabela 4.3 foram elencados através de estudos e análises cŕıticas

realizadas sobre o governo e entidades sem fins lucrativos, e sobre as organizações e em-

presas privadas. Foram avaliadas as poĺıticas, serviços, métodos, metodologias, modelos
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acadêmicos e educacionais, leis etc., de cada área/segmento diretamente responsável, de-

finindo sua(s) respectiva(s) área(s)/segmento(s) diretamente atingido(s). Através dessas

avaliações, foram realizadas análises cŕıticas (e.g avaliando lacunas ou ausências impor-

tantes em cada área/segmento analisado), que permitiram elencar os problemas para cada

área/segmento diretamente responsável e cada área/segmento diretamente atingido.

As posśıveis consequências descritas na Tabela 4.4 foram elencadas através de análises

cŕıticas realizadas sobre cada problema encontrado, apenas para a(s) área(s)/segmento(s)

atingido(s) diretamente pelo problema encontrado. Elas foram denominadas de “posśıveis”

consequências porque representam efeitos que podem ser gerados/reforçados por um ou

mais problemas, e que podem, ou não, ocorrer ao longo do tempo.
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á
re

a
s/

se
g
m

en
to

s

re
sp

on
sá
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Caṕıtulo Quatro 4.3. Modelo da poĺıtica pública atual para o DISB

166
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4.3.2 Definição do modelo da poĺıtica pública atual para o DISB

Através do levantamento bibliográfico sobre pesquisas já realizadas, contendo avaliações

quantitativas ou semi-quantitativas de sistemas ou sistemas de sistemas relacionados ao

desenvolvimento da indústria de software brasileira, pôde-se então definir quais variáveis

sistêmicas poderiam ser representadas através de modelos nesta pesquisa.

Portanto, as variáveis desenvolvimento poĺıtico-econômico-social, desenvolvimento da in-

dústria de software, profissionais qualificados dispońıveis no mercado, qualidade de pro-

dutos e serviços de software e corrupção foram consideradas como variáveis-chave para

representar a essência do sistema e do seu comportamento observado, uma vez que to-

das estas variáveis já possuem pelo menos um valor quantitativo ou semi-quantitativo

calculado ou definido e que, através de simulações, podem expressar o comportamento

real do desenvolvimento da indústria de software brasileira. As demais variáveis, por-

tanto, foram deduzidas a partir dos levantamentos documentais e bibliográficos realizados

nesta pesquisa e através da utilização da teoria da causalidade complexa aplicada ao con-

texto observado. Para estas variáveis, não foi encontrado nenhum valor quantitativo ou

semi-quantitativo calculado ou definido, sendo, portanto, utilizadas como variáveis com-

plementares às variáveis-chave para definição e avaliação do ciclo de retroalimentação do

modelo de desenvolvimento da indústria de software brasileira.

As Figuras 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21 mostram as relações

de causa e efeito elaboradas entre as variáveis-chave e as variáveis complementares e que

foram definidas através dos levantamentos documentais e bibliográficos realizados nesta

pesquisa e através da utilização da teoria da causalidade complexa aplicada ao contexto

observado.

Figura 4.12: Influência do desenvolvimento poĺıtico-econômico-social na condução das diretrizes

do governo brasileiro. Fonte: Produzida pelo autor.

Ao eleger um novo presidente, a população do páıs delega ao novo governo brasileiro a

responsabilidade de definir e conduzir a novas diretrizes para alcançar o desenvolvimento

poĺıtico-econômico-social do páıs, como mostra a Figura 4.12. O objetivo deste modelo foi,

dentre outras coisas, o de avaliar os impactos da condução das diretrizes do governo do páıs

para que, através do desenvolvimento da indústria de software brasileira e dos empregos

gerados por este, o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs também pudesse

ser alavancado. O novo governo geralmente define quanto será investido em cada área,
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tanto na indústria de software nacional quanto nos cursos de educação do páıs orientados

ao desenvolvimento de software, e quais serão suas poĺıticas de desenvolvimento em cada

área espećıfica.

Cabe também às diversas áreas do governo conduzir e supervisionar os investimentos do

governo, ao longo do tempo, em empresas, órgãos, universidades etc., para atingir as

metas definidas pelo planejamento de investimentos do governo ao desenvolvimento da

indústria de software do páıs, como apresentado pela Figura 4.13.

Figura 4.13: Influência da condução das diretrizes do governo na condução do planejamento

de investimentos do governo e vice-versa, assim a influência da condução do planejamento de

investimentos do governo na supervisão do governo federal no processo de investimentos dos

recursos do governo, e na supervisão do governo federal quanto à melhoria e qualificação de

cursos, e vice-versa. Fonte: Produzida pelo autor.

Se não houver uma boa condução do planejamento dos investimentos do governo, poderão

haver, por exemplo, atrasos nesses investimentos, e as poĺıticas públicas propostas pelas

diretrizes do governo poderão não ser avaliadas e melhoradas o mais cedo posśıvel. Por

outro lado, mesmo que a condução do planejamento do governo seja boa, como a trans-

ferências de recursos públicos dentro dos prazos estabelecidos para empresas, órgãos,

universidades, etc., se não houver uma boa supervisão do governo federal nesses segmen-
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tos, isto também poderá afetar a condução do planejamento dos investimentos do governo

nestas áreas.

As variáveis condução das diretrizes do governo, condução do planejamento de investimen-

tos do governo, supervisão no processo de investimento dos recursos do governo federal, e

a supervisão do governo federal quanto à melhoria e qualificação de cursos foram consi-

deradas, neste modelo, como as variáveis que representam o mais alto escalão estratégico

do governo federal (i.e. a presidência da república, o ministério do planejamento e as

agências ou órgãos fiscalizadores).

Entretanto, se a condução do planejamento de investimentos do governo está, por exem-

plo, sendo feita no prazo, e as áreas responsáveis pelas aplicações destes investimentos

estiverem sendo bem supervisionadas, mas o retorno ou feedback de informações sobre

o desenvolvimento dessas áreas forem lentos, incompletos, inconsistentes ou inexistentes,

então os órgãos responsáveis pela condução das diretrizes do governo para o desenvol-

vimento da indústria de software brasileira poderá não conseguir mudar suas poĺıticas

públicas a tempo, a fim de alcançar as metas estabelecidas pelo governo, piorando por-

tanto a condução de suas diretrizes. A Figura 4.14 apresenta estas relações.
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Figura 4.14: Influências dos feedbacks das supervisões do governo federal na condução das dire-

trizes do governo. Fonte: Produzida pelo autor.

É importante observar que na supervisão no processo de investimento de recursos do go-

verno para o desenvolvimento da indústria de software e na supervisão do governo federal

quanto à melhoria e qualificação de cursos, o feedback lento, incompleto, inconsistente ou

inexistente pode existir tanto pela falta de um modelo de engenharia do conhecimento

eficiente no governo federal nesta área, quanto pode também sere estimulado ou impul-

sionado pela interferência da corrupção brasileira, fazendo com que a informação nunca

retorne ou apenas demore para retornar o tempo suficiente para já terem acontecido atos

iĺıcitos com verbas públicas do governo brasileiro.

É importante também observar que enquanto a supervisão do governo federal quanto à

melhoria e qualificação de cursos refere-se especificamente à inspeção de cursos, pelo mi-

nistério da educação, focados no desenvolvimento de software, a supervisão no processo de

investimento de recursos do governo refere-se à inspeção tanto dos diversos investimentos
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de recursos do governo destinados para órgãos, empresas, autarquias, instituições sem

fins lucrativos (e.g Observatório Softex, onde a tecnologia da informação é utilizada tanto

como fim quanto meio.

A corrupção brasileira pode interferir na condução das diretrizes do governo quando,

por exemplo, poĺıticos aprovam novas leis que possam favorecer apenas as seus gru-

pos poĺıticos/pessoais, dificultando portanto a condução das diretrizes do governo e im-

pactando no alcance de suas metas. A corrupção brasileira pode interferir também na

condução do planejamento de investimentos do governo quando, por exemplo, valores do

planejamento de determinados recursos forem superestimados para beneficiar empresas

de terceiros com objetivos iĺıcitos.

A corrupção brasileira pode interferir também na supervisão no processo de investimento

de recursos do governo para o desenvolvimento da indústria de software e na super-

visão do governo federal quanto à melhoria e qualificação de cursos quando, por exemplo,

mesmo quando os valores não são superestimados durante o planejamento, mas quando a

supervisão daquele órgão ou empresa retorna um falso positivo sobre a supervisão dos in-

vestimentos realizados, ou seja, os investimentos não são utilizados para os fins propostos,

mas são confirmados como se tivessem sido realmente utilizados.

As variáveis condução das diretrizes do governo, condução do planejamento de investimen-

tos do governo, supervisão no processo de investimento dos recursos do governo federal e

a supervisão do governo federal quanto à melhoria e qualificação de cursos foram consi-

deradas importantes para análise do desenvolvimento da indústria de software brasileira,

formando um ciclo, sob influência da corrupção, como pode ser observado pela Figura

4.15. Durante a condução das diretrizes do governo brasileiro nesta área, apenas estas

variáveis fizeram parte deste ciclo por serem consideradas as mais estratégicas do governo

no páıs, embora outras variáveis menos estratégicas também recebam influência da cor-

rupção, porém fora deste ciclo. Um outro motivo para a formação deste ciclo, foi que

as variáveis consideradas estratégicas do governo neste modelo representam, dentro do

ciclo de gestão de processos, os órgãos, empresas, autarquias etc., que realizam: análise,

definição de objetivos (i.e. definição de metas do governo), o planejamento e a supervisão

dos processos do páıs; enquanto as variáveis consideradas menos estratégicas neste mode-

los representam, dentro do ciclo de gestão de processos, a execução de órgãos, empresas,

autarquias etc., de acordo as variáveis mais estratégicas definidas pelo modelo.
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Figura 4.15: Influência da corrupção nas conduções das diretrizes e dos planejamentos do go-

verno, e em suas supervisões, e vice-versa. Fonte: Produzida pelo autor.

Enquanto as variáveis que representam a execução neste modelo são influenciadas pela

corrupção, a corrupção influencia e é influenciada pelas variáveis estratégicas que estão

dentro de um mesmo ciclo. Logo, as variáveis que foram consideradas estratégicas neste

modelo foram definidas como aquela que influenciam e são influenciadas diretamente pela

corrupção brasileira, enquanto as variáveis consideradas como execução neste modelo,

foram definidas como as variáveis que apenas são influenciadas pela corrupção brasileira.

A gestão do governo na educação e seus investimentos, e a supervisão do governo federal

quanto à melhoria e qualificação de cursos podem afetar os profissionais qualificados dis-

pońıveis no mercado, afetando, consequentemente, a oferta de empregos nesta área, como

mostra a Figura 4.16.
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Caṕıtulo Quatro 4.3. Modelo da poĺıtica pública atual para o DISB

Figura 4.16: Influência da supervisão do governo federal, quanto à melhoria e qualificação de

cursos, e da gestão do governo e de seus investimentos na educação, na escassez e oferta de

profissionais qualificados dispońıveis no mercado. Fonte: Produzida pelo autor.

A variável gestão dos órgãos públicos representa todo órgão do páıs que utiliza-se da gestão

pública para investir os recursos do governo destinados a ele, a fim de o desenvolver a

indústria de software brasileira .

Entretanto as variáveis gestão do governo na educação e gestão dos órgãos públicos, ainda

que muito importantes, foram consideradas como as variáveis menos estratégicas do páıs

para este modelo. Enquanto a variável gestão do governo na educação representa as áreas

responsáveis pela educação da tecnologia da informação dentro ministério da educação, a

variável gestão de órgãos públicos representa todos órgãos, empresas, autarquias etc. do

serviço público que utilizam-se de tecnologia da informação, independente se a utilizam

como meio ou fim (e.g. o Tribunal de Justiça Federal e a Receita Federal), como podem

ser observadas pelas Figuras 4.16 e 4.17.
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Figura 4.17: Influência da gestão dos órgãos públicos nos investimentos de recursos do governo

realizados na indústria de software, e a influência destes investimentos no desenvolvimento da

indústria de software brasileira. Fonte: Produzida pelo autor.

A variável gestão organizacional representa toda a empresa pública ou privada que utiliza-

se da gestão organizacional, onde a tecnologia da informação é utilizada como fim e, neste

caso, para produção de produtos e serviços de software (e.g. empresa Serpro).

Enquanto o desenvolvimento da indústria de software brasileira é afetada pela procura/o-

ferta de profissionais qualificados dispońıveis no mercado do páıs, este desenvolvimento

também é afetado pela gestão organizacional da indústria de software nacional, quando

através da produção de produtos e serviços de software qualidade pode impulsionar o

desenvolvimento econômico e sustentável do páıs neste setor. A falta de inovação e a baixa

qualidade de produtos e serviços de software produzidos no páıs aumentam a concorrência

e diminuem a busca por estes produtos e serviços.

É importante observar que a gestão dos órgãos públicos e a gestão organizacional são

tratadas de forma separadas no modelo, pois elas podem fazer parte, ou não, da indústria

de software nacional. Enquanto a variável gestão dos órgãos públicos refere-se apenas

à gestão dos órgãos, empresas, autarquias etc., que possuem setores ou departamentos

responsáveis pela gestão da tecnologia da informação, mas que não possuem a indústria

de software como atividade fim, a gestão organizacional representa as instituições públicas

e privadas que possuem a indústria de software nacional como atividade fim, e por isso são

denominadas de empresas da indústria de software nacional, como podem ser observadas
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pelas Figuras 4.17 e 4.18

Figura 4.18: Influência dos investimentos de recursos do governo, para a indústria de software, na

gestão organizacional (e.g. gestão organizacional pública, privada ou sem fins lucrativos), com a

influência desta gestão na qualidade e procura por produtos e serviços de software produzidos,

e na influência desta procura no desenvolvimento da indústria de software brasileira. Por fim,

influência do desenvolvimento da indústria de software brasileira na gestão organizacional, com

todo o ciclo repetindo-se novamente. Fonte: Produzida pelo autor.

A corrupção brasileira pode interferir também na gestão do governo na educação e na

gestão dos órgãos públicos quando, por exemplo, os gestores são geralmente indicações

poĺıticas, sem qualquer tipo de meritocracia, levando à má utilização dos recursos dis-

pońıveis pelo governo, seja desperdiçando verbas públicas com ações desnecessárias ou

seja contratando serviços que não tragam nenhum retorno aos órgãos públicos do páıs.

A corrupção brasileira pode interferir também nos investimentos de recursos do governo

na educação e nos investimentos de recursos do governo na indústria de software quando,

por exemplo, os gestores públicos desviam o dinheiro público, utilizando-se de notas ficais

iĺıcitas, sem se quer utilizar-se do dinheiro para o objetivo principal a que foi destinado,

como pode ser observado pela Figura 4.19.
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çã
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A oferta de profissionais qualificados de TI no mercado brasileiro influencia o desenvolvi-

mento da indústria de software brasileira, que por sua vez influencia a oferta de empregos

para profissionais de TI no páıs, criando um verdadeiro ciclo vicioso ou virtuoso nesta

área, como mostra a Figura 4.20.

Figura 4.20: Influência da procura e oferta de profissionais qualificados na quantidade de pro-

fissionais de TI empregados no páıs, com a influência desta quantidade no desenvolvimento

da indústria de software brasileira, e com a influência deste desenvolvimento na procura por

profissionais qualificados, com todo este ciclo repetindo-se novamente. Fonte: Produzida pelo

autor.

Nesta pesquisa, a margem ĺıquida total da indústria de software brasileira foi represen-

tada através do desenvolvimento da indústria de software brasileira (i.e. desenvolvi-

mento econômico), e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social brasileiro foi represen-

tado através do PIB e do IDH brasileiros. O desenvolvimento da indústria de software bra-

sileira impulsiona o desenvolvimento econômico e social brasileiro (e.g. através da oferta

de empregos e melhoria da educação), impulsionando consequentemente o desenvolvimento-

poĺıtico-econômico-social do páıs, que, porventura, também acaba influenciando indire-

tamente o desenvolvimento da indústria de software brasileira, através de um ciclo de

retroalimentação.

Logo, os empregos criados a partir do desenvolvimento da indústria de software brasileira,

juntamente com a evolução da economia gerada por este desenvolvimento, influenciam os

fatores sociais e econômicos do páıs, respectivamente. Estes fatores, no entanto, são

geralmente determinados pelas poĺıticas brasileiras direcionadas ao desenvolvimento da

indústria de software do páıs, influenciando, desta forma, também o desenvolvimento

poĺıtico-econômico-social brasileiro, como pode ser observado pela Figura 4.21.
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Figura 4.21: Influência do desenvolvimento da indústria de software do páıs no desenvolvimento

poĺıtico-econômico-social brasileiro (e.g. através do desenvolvimento econômico do páıs), com a

influência da procura por profissionais de TI qualificados na oferta de empregos na indústria de

software do páıs, influenciando, portanto, o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social brasileiro

(e.g. através do desenvolvimento social do páıs). Fonte: Produzida pelo autor.

Os modelos elaborados para avaliação do desenvolvimento da indústria de software brasi-

leira, nesta pesquisa, consideraram um páıs e um governo com suas variáveis-chave em es-

tado cŕıtico, onde o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social (i.e. PIB e IDH) apresenta

ńıveis baixos, o desenvolvimento da indústria de software (i.e. crescimento econômico)

apresenta ńıveis baixos, os profissionais qualificados dispońıveis no mercado apresentam

ńıveis reduzidos, a qualidade de produtos e serviços de software apresenta ńıveis baixos, e

onde a corrupção apresenta ńıveis altos.

O objetivo foi o de simular e avaliar uma realidade onde o governo e o páıs estivessem

em estados precários, até mesmo piores do que o seu estado atual, a fim de se definir

poĺıticas públicas e mecanismos de engenharia de sistemas complexos que, ainda assim,
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fossem capazes de promover ou reerguer o desenvolvimento da indústria brasileira através

da auto-organização, tornando-o robusto.

O modelo proposto ao desenvolvimento da indústria de software brasileira também foi

simulado através de suas variáveis-chave em estados cŕıticos, e foi avaliado levando-se em

conta o desenvolvimento humano e sustentável deste setor, ou seja, só foram consideradas

as poĺıticas públicas e os mecanismos de engenharia de sistemas complexos que fossem

capazes de impulsionar o crescimento econômico da indústria de software, inibir a cor-

rupção nesta área, estimular a qualificação de profissionais de TI, e promover a inovação

de produtos e serviços de software produzidos no páıs.

Um modelo causal foi então elaborado para o desenvolvimento da indústria de software

brasileira atual, e seu escopo foi delimitado levando em conta tanto as variáveis endógenas

quanto as variáveis exógenas do sistema.

Como cada variável endógena do sistema (e.g. desenvolvimento poĺıtico-econômico-social,

gestão do governo na educação, gestão dos órgãos públicos e corrupção) representa grandes

sistemas complexos, elas possuem suas respectivas variáveis exógenas, que por fugirem ao

escopo da pesquisa realizada, não foram todas elencadas e apresentadas.

Logo, o modelo proposto não pretendeu esgotar todas as variáveis exógenas existentes fora

do escopo do sistema, apresentando, portanto, somente aquelas que foram identificadas

pelas referências documentais e bibliográficas pesquisadas e que estavam relacionadas ao

desenvolvimento da indústria de software brasileira. As variáveis exógenas ao sistema

foram, então, explicitadas em cor vermelha, conforme Figura 4.22.
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4.3.3 Simulação do modelo do DISB atual

Um dos objetivos deste modelo foi o de tentar avaliar o quanto o desenvolvimento da

indústria de software brasileira e os empregos oferecidos por esta área no Brasil podem

ajudar a promover o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs.

O escopo do modelo de desenvolvimento da indústria de software brasileira atual foi então

destacado para visualização apenas das variáveis pertencentes ao sistema modelado, e para

facilitar o entendimento posterior sobre o mapeamento destas variáveis para o ambiente

de simulação computacional, conforme apresenta a Figura 4.23.
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O Jlinkit foi, então, utilizado como ambiente de simulação computacional para mapea-

mento das variáveis causais definidas no modelo causal da Figura 4.23.

Como o software Jlinkit permite construir modelos de dinâmica de sistemas através de

variáveis semi-quantitativas, estas variáveis foram, então, utilizadas durante simulações

computacionais nesta pesquisa, sendo definidas como: muito alta, mediana, muito baixa,

alta e baixa, conforme apresentadas na Figura 4.24.

Figura 4.24: Representação de variáveis através do software Jlinkit, utilizado para simulação

computacional, demonstrando como estas variáveis foram utilizadas durante a simulação, e os

seus respectivos significados. Fonte: Produzida pelo autor.

O software Jlinkit foi, então, utilizado como ambiente de modelagem semi-quantitativo

para o modelo causal apresentado na Figura 4.23, e as configurações deste modelo no

ambiente foram consideradas como:

• Variável Inteira Variáveis que podem receber valores negativos, valores positivos

ou valores iguais a zero;

• Variável Cont́ınua Foram utilizadas apenas variáveis cont́ınuas para o modelo,

devido a falta de informação suficiente sobre os atrasos de cada variável descrita, e

portanto as variáveis do tipo liga-desliga foram desconsideradas neste modelo;

• Relacionamentos de Taxa (ou Gradual) Apenas os relacionamentos de taxa

foram considerados no modelo de escassez de mão de obra, pois representam melhor

a dinâmica de sistemas ao longo do tempo e portanto se adequam melhor a realidade

analisada;

• Método de Runge Kutta Este método possui uma precisão melhor que a precisão

apresentada pelo método de Euler;
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• Regras ou Tomada de Decisão Apesar do software JlinkIt não apresentar este

conceito, a natureza do modelo observado não sugeriu a necessidade da utilização de

regras, e portanto não houve limitações conceituais desta magnitude com a utilização

do JlinkIt para simulação do modelo analisado.

A Figura 4.25 mostra um exemplo de um modelo semi-quantitativo elaborado no ambiente

de software Jlinkit que foi mapeado através do modelo causal do desenvolvimento da

indústria de software brasileira atual, a fim de realizar-se as simulações computacionais.
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Caṕıtulo Quatro 4.3. Modelo da poĺıtica pública atual para o DISB

Entre as variáveis-chave definidas para o modelo atual, a variável corrupção foi selecio-

nada, nesta pesquisa, para ser utilizada como fator preponderante durante a elaboração

dos cenários, por ser entendida como a variável mais cŕıtica entre elas, ou aquela variável

que é a mais capaz de dificultar ou impedir o desenvolvimento da indústria de software

brasileira. Ela, portanto, foi selecionada por tratar-se da variável-chave que mais interfere

diretamente nos diversos setores poĺıticos, econômicos e sociais do páıs, quando compa-

rada às outras variáveis-chave, como pode ser observada através do modelo da Figura

4.23.

Foram, então, elaborados 4 grandes cenários, envolvendo: corrupção muito alta, cor-

rupção alta, corrupção mediana e corrupção muito baixa, e para cada um destes grandes

cenários, as variáveis qualidade de produtos e serviços de software, profissionais qualifica-

dos dispońıveis no mercado, desenvolvimento da indústria de software e desenvolvimento

poĺıtico-econômico-social formaram mais 4 cenários, totalizando 16 cenários, e com as

seguintes configurações: muito baixa, baixa, mediana e muito alta. Todos os cenários

simulados, com seus respectivos resultados e avaliações, podem ser vistos, em detalhes,

através do Apêndice C.

Com estes cenários constrúıdos para o modelo semi-quantitativo elaborado no ambiente

Jlinkit, e após algumas simulações computacionais, pôde-se concluir que:

• Quando a corrupção é muito alta, mesmo quando há uma poĺıtica pública com

um investimento muito alto de recursos do governo, o sistema poĺıtico brasileiro atual

não será capaz de promover o desenvolvimento da indústria brasileira de software e

o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• Quando a corrupção é alta, apenas a partir de uma poĺıtica pública de curto prazo

e com um investimento muito alto de recursos do governo, é quando o sistema poĺıtico

brasileiro atual será capaz de promover o desenvolvimento da indústria brasileira de

software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• Quando a corrupção é mediana, a partir de uma poĺıtica pública de curto prazo

e com um investimento mediano de recursos do governo ou a partir de uma poĺıtica

pública de curto prazo e com um investimento muito alto de recursos do governo, é

quando o sistema poĺıtico brasileiro atual será capaz de promover o desenvolvimento

da indústria brasileira de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do

páıs;

• Quando a corrupção é muito baixa, qualquer investimento de recursos do go-

verno federal no sistema poĺıtico brasileiro atual será suficiente para promover o

desenvolvimento da indústria brasileira de software e o desenvolvimento poĺıtico-

econômico-social do páıs, sendo que a poĺıtica pública do governo variará de curto a

médio prazo, a depender do investimento do governo;

191
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• Para as demais situações, os objetivos não foram alcançados, ou seja, o sistema

poĺıtico brasileiro atual não alcançou em nenhum momento o desenvolvimento da

indústria brasileira de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do

páıs;

• Os cenários que não alcançaram os objetivos do sistema apresentam com-

portamentos semelhantes para poĺıticas públicas de curto prazo do governo, quando

este investe, de muito pouco à muito alto, os seus recursos para o sistema atual;

• Os cenários que alcançaram os objetivos do sistema apresentam comporta-

mentos semelhantes para poĺıticas públicas de curto prazo do governo, quando este

investe de pouco à muito alto os seus recursos para o sistema atual, e apresenta

comportamento único para poĺıticas públicas de médio prazo do governo, quando

este investe muito pouco os seus recursos para o sistema atual;

• Dos 16 cenários avaliados, 9 cenários não alcançaram os objetivos do sistema atual,

enquanto 7 cenários alcançaram os objetivos do sistema atual.

4.3.4 Comparação do comportamento do modelo de DISB atual com a

realidade

Após simulações do modelo atual sobre o desenvolvimento da indústria de software bra-

sileira, buscou-se comparar seus comportamentos aos comportamentos reais do desenvol-

vimento da indústria de software brasileira obtidos pelo Observatório Softex. Portanto,

foram levantados os cenários cujos resultados nas simulações não conseguiram promo-

ver o desenvolvimento da indústria de software brasileira e o desenvolvimento poĺıtico-

econômico-social do páıs, pois estes são os cenários cujos resultados são pertinentes às

informações levantadas sobre a realidade brasileira nesta pesquisa. A Tabela 4.5 mos-

tra os resultados sobre custos e prazos correspondentes aos cenários que não consegui-

ram alcançar os objetivos propostos ao sistema. Quando o custo com os valores semi-

quantitativos iniciais está em um determinado ńıvel, com cores iguais (i.e. apresentam

o mesmo ńıvel de corrupção) e em intervalo de prazos distintos, as colunas distintas da

tabela representam sempre um mesmo cenário. Por exemplo, na Tabela 4.5, quando custo

com os valores semi-quantitativos iniciais é muito baixo e a corrupção é alta, o cenário

2.1 não consegue alcançar os objetivos propostos ao sistema, confirmando seus resultados

num prazo muito baixo. No entanto, quando custo com os valores semi-quantitativos

iniciais é muito baixo e a corrupção é mediana, o cenário 3.1 não consegue alcançar os

objetivos propostos ao sistema, confirmando seus resultados num prazo muito baixo a

baixo.
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Tabela 4.5: Custos e prazos obtidos através das simulações realizadas sobre os cenários ela-

borados para o modelo atual do desenvolvimento da indústria de software brasileira. Estes

resultados correspondem aos cenários que não conseguiram alcançar os objetivos propostos ao

sistema: promover o desenvolvimento da indústria de software brasileira e o desenvolvimento

poĺıtico-econômico-social do páıs. Fonte: Produzida pelo autor.

Como os valores semi-quantitativos iniciais para as variáveis cŕıticas do sistema poĺıtico

brasileiro têm tido investimentos cada vez menores, como demonstraram os dados sobre

o investimento do PIB brasileiro nas áreas de comércio e serviço, e na área da indústria,

além da queda do PIB brasileiro nos últimos anos e de um IDH ainda bem abaixo de

páıses desenvolvidos, os valores semi-quantitativos iniciais medianos e muito altos foram

descartados como posśıveis soluções ao problema brasileiro contemporâneo.

Como a corrupção brasileira variou entre alta à muito alta, de acordo com o IPC in-

ternacional, excluiu-se então todos o ńıveis de corrupção que não estavam neste inter-

valo, focando-se apenas nos resultados do sistema poĺıtico brasileiro atual, no intuito de

observar-se o desenvolvimento da indústria de software brasileira simulada.

A Tabela 4.6 apresenta os cenários 1.1, 2.1, 1.2 e 2.2, que possuem caracteŕısticas ou valo-

res semelhantes ao contexto brasileiro observado e pesquisado, e que durante a simulação

apresentaram comportamento similar, ou afim, ao comportamento real do desenvolvi-
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mento da indústria de software brasileira. Por fim, comparou-se esses resultados simula-

dos com os resultados obtidos com os dados reais sobre o desenvolvimento da indústria

de software brasileira, até 2009, publicado pelo Observatório Softex que utilizou-se dos

dados públicos do governo brasileiro.

Tabela 4.6: Estes resultados correspondem aos cenários que não conseguiram alcançar os ob-

jetivos propostos ao sistema e que possuem comportamento similar ou afim ao comportamento

real do desenvolvimento da indústria de software brasileira. Fonte: Produzida pelo autor.

Os resultados obtidos através do Jlinkit são apresentados através de um gráfico cartesiano,

onde o eixo vertical representa o desenvolvimento da indústria da indústria de software

brasileira, e onde o eixo horizontal representa os valores desta variável ao longo do tempo,

porém ambos os eixos não apresentam unidades de medida, pois os valores apresentados

neles são apenas semi-quantitativos (e.g. baixo, mediano ou alto).

Observa-se então que quando a qualidade de produtos e serviços de software, os profissi-

onais qualificados dispońıveis no mercado, o desenvolvimento da indústria de software e

o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social são baixos ou muito baixos, e quando a cor-

rupção é tanto alta quanto muito alta, que alguns comportamentos do modelo sobre o

desenvolvimento da indústria de software brasileira atual, durante a simulação, apresen-

taram gráficos de queda constante, ao longo do tempo, como pode ser observado através

das Figuras 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29. Para maiores detalhes, consultar o Apêndice C.
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Figura 4.26: Qualidade de produtos e serviços de software, Profissionais qualificados dispońıveis

no mercado, Desenvolvimento da indústria de software e Desenvolvimento poĺıtico-econômico-

social muito baixos e Corrupção alta. Fonte: Produzida pelo autor.

Figura 4.27: Qualidade de produtos e serviços de software, Profissionais qualificados dispońıveis

no mercado, Desenvolvimento da indústria de software e Desenvolvimento poĺıtico-econômico-

social muito baixos e Corrupção muito alta. Fonte: Produzida pelo autor.

Figura 4.28: Qualidade de produtos e serviços de software, Profissionais qualificados dispońıveis

no mercado, Desenvolvimento da indústria de software e Desenvolvimento poĺıtico-econômico-

social baixos e Corrupção alta. Fonte: Produzida pelo autor.

Figura 4.29: Qualidade de produtos e serviços de software, Profissionais qualificados dispońıveis

no mercado, Desenvolvimento da indústria de software e Desenvolvimento poĺıtico-econômico-

social baixos e Corrupção muito alta. Fonte: Produzida pelo autor.

Após um determinado peŕıodo de tempo, é posśıvel também observar que seus estados

iniciais tendem à um mesmo “atrator”, pois os feedbacks do sistema, que levam à aprendi-

zagem e auto-organização através deste atrator, conduzem o desenvolvimento da indústria

de software brasileira à soluções semelhantes, mesmo em condições iniciais distintas.
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No entanto, esses resultados apresentaram comportamentos de queda semelhantes ao com-

portamento exibido pelo gráfico extráıdo do Observatório Softex sobre o desenvolvimento

da indústria de software brasileira, guardada as devidas proporções de escala gráfica para

os peŕıodos de tempo gerados durante os modelos simulados nesta pesquisa (i.e. a uni-

dade de tempo é indefinida, e aquela que é produzida pela simulação pode estar de 3 em

3 anos, de 5 em 5 anos. ou até mesmo de 10 em 10 anos, por exemplo), observando os

resultados apresentados pela Figura 1.1.

É importante perceber que o dado obtido sobre o desenvolvimento da indústria de software

brasileira no ano de 2008 por este observatório apresentou um valor de exceção devido à

crise econômica internacional ocorrida neste mesmo ano, logo, esta pesquisa considerou

que a avaliação do observatório Softex neste ano, em condições normais e sem uma crise

econômica mundial, provavelmente apresentaria uma queda em relação ao seu ano anterior

e um crescimento em relação ao seu ano posterior, de acordo com os dados históricos

obtidos pelo Observatório Softex nesta área, conforme Figura A.2. Este comportamento

pode ser melhor explicado pela existência de atratores no sistema de desenvolvimento da

indústria de software brasileira atual, uma vez que após a crise econômica internacional

ocorrida no ano de 2008, quando os grandes efeitos proporcionados por estas perturbações

externas cessaram ou terminaram, o sistema atual retomou, ou tentou retomar, no ano

seguinte, os pontos ou ńıveis anteriores à crise ocorrida através de um atrator do próprio

sistema.

A simulação do modelo atual do desenvolvimento da indústria de software brasileira,

quando comparada à realidade, mostrou que o sistema poĺıtico brasileiro atual possui

atratores que impulsionam a sua decadência. Não importa se vai haver um maior in-

vestimento do PIB pelo governo brasileiro nesta área, impulsionando uma ascendência

acentuada no gráfico, pois quando esta variáveis exógenas cessarem os seus efeitos, os

atratores do sistema poĺıtico brasileiro atual irão “puxar”novamente o desenvolvimento

da indústria de software para uma decadência.

A simulação do modelo atual do desenvolvimento da indústria de software brasileira

consegue imitar e prever o comportamento desta área, excetuando-se as influências das

variáveis exógenas relacionadas a ela. Então, através das simulações, o desenvolvimento

da indústria de software brasileira atual irá decair a ponto de ser extinta no páıs se não

houver tais influências exógenas ao longo do tempo? Certamente o sistema poĺıtico bra-

sileiro atual irá se adaptar para promover o desenvolvimento da indústria de software

brasileira, quando, por exemplo, através de suas variáveis exógenas irá reduzir os tributos

fiscais ou aumentar os financiamentos para crescimento desta área. É posśıvel que isso

possa acontecer durante anos ou décadas, promovendo oscilações entre queda e cresci-

mento do desenvolvimento da indústria de software brasileira, pois estas oscilações são

geralmente vistas pela literatura como comportamentos de equiĺıbrio ou como de tentati-
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vas de equiĺıbrio do sistema.

4.4 Poĺıtica pública proposta ao DISB

Segundo a lei de Pareto, 20% (ou menos) das variáveis de um sistema são responsáveis

pelo funcionamento de 80% (ou mais) de todo o sistema [Cruz 2013]. A lei de Pareto foi

utilizada nesta pesquisa para se determinar quais seriam os poucos elementos ou variáveis

de todo o sistema que poderiam ser modificados, melhorados ou ajustados, a fim de que a

auto-organização do sistema complexo observado conseguisse emergir um comportamento

geral capaz de desenvolver a indústria de software brasileira. Através da lei de Pareto,

poucas variáveis foram identificadas para ajustes, indicando também que menos recursos e

gastos provavelmente serão necessários aos tomadores de decisões poĺıticas para promover

o desenvolvimento da indústria de software nacional.

Os problemas encontrados sobre o desenvolvimento da indústria de software brasileira

atual, levantados através da Tabela 4.3, foram então mapeados de acordo com as variáveis

causais elencadas, permitindo descobrir que o modelo elaborado segue a Lei de Pareto,

uma vez que 18,5% das variáveis causais do modelo são responsáveis por 91,2% problemas

do sistema, conforme apresentado na Tabela 4.7.
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Tabela 4.7: Mapeamento das variáveis causais com as variáveis que representam o problemas

elencados para o modelo de desenvolvimento da indústria de software brasileira atual. Fonte:

Produzida pelo autor.
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Os pontos cŕıticos do modelo foram identificados e definidos a partir de pesquisas docu-

mentais e bibliográficas que determinaram quais variáveis causais estão em estado cŕıtico,

enquanto os pontos de alavancagem do modelo foram definidos através da lei de Pareto,

como podem ser vistos na Tabela 4.8.
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Tabela 4.8: Mapeamento das variáveis causais que representam pontos cŕıticos e pontos de

alavancagem para o sistema modelado. Fonte: Produzida pelo autor.

É importante observar que a variável causal corrupção também foi inclúıda como ponto de

alavancagem para o modelo, apesar de não pertencer aos 18,5% das variáveis identificadas

pela lei de Pareto, porém ela foi inclúıda por também ter sido considerada, nesta pesquisa,

como um ponto muito importante de alavancagem.

Então os pontos de alavancagem foram elencados a partir da lei de Pareto juntamente com

a variável de corrupção. Alguém então poderia dizer que a inclusão da variável corrupção

como variável causal superaria os 20% das causas responsáveis pelos problemas definidas

pela lei de Pareto, porém apesar de terem sido elencadas 6 variáveis de alavancagem

com a inclusão da variável de corrupção, apenas 5 mecanismos de alavancagem foram

realmente constrúıdos, uma vez que duas das variáveis causais de alavancagem elencadas

acabaram sendo compartilhadas pelo mesmo mecanismo de alavancagem. Esse mecanismo

de alavancagem, portanto, acabou envolvendo tanto a variável corrupção quanto a variável

qualidade de produtos e serviços de software, como será visto mais adiante.

4.4.1 Simulação do modelo proposto ao DISB

Os mecanismos de reforço para desenvolvimento da indústria de software atual foram

elaborados como poĺıticas públicas propostas ao desenvolvimento do páıs e foram descritos

através da Tabela 4.9.
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Tabela 4.9: Descrição das variáveis utilizadas como mecanismos de alavancagem do sistema para

o modelo de desenvolvimento da indústria de software proposto. Fonte: Produzida pelo autor.

Um modelo causal proposto ao desenvolvimento da indústria de software foi então elabo-

rado para o escopo da indústria de software atual, e os mecanismos de alavancagem foram

destacados em cor vermelha para melhor entendimento, de acordo com a Figura 4.30.

203
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Entre as variáveis-chave definidas para o modelo proposto, a variável corrupção foi nova-

mente selecionada, nesta pesquisa, para ser utilizada como fator preponderante durante

a elaboração dos cenários, por ser entendida como a variável mais cŕıtica entre elas, ou

aquela variável que é a mais capaz de dificultar ou impedir o desenvolvimento da indústria

de software brasileira.

Foram então elaborados 4 grandes cenários, envolvendo as variáveis qualidade de produtos

e serviços de software, profissionais qualificados dispońıveis no mercado, desenvolvimento

da indústria de software e desenvolvimento poĺıtico-econômico-social, configuradas como:

muito baixa, baixa, mediana e muito alta. Para cada um destes grandes cenários foram

formados mais 4 cenários, envolvendo: corrupção muito baixa, corrupção mediana, cor-

rupção alta e corrupção muito alta, onde cada um destes cenários também foram formados

por mais 3 cenários, onde as variáveis que representam os mecanismos de alavancagem

foram configuradas como: muito baixa, mediana e muito alta, totalizando 48 cenários.

Todos os cenários simulados, com seus respectivos resultados e avaliações, podem ser

vistos, em detalhes, através do Apêndice D.

O modelo causal proposto e elaborado foi então mapeado para o ambiente de modelagem

semi-quantitativa do software Jlinkit, a fim de realizar-se simulações computacionais de

acordo com alguns cenários definidos. Um exemplo do modelo causal proposto ao desen-

volvimento da indústria de software brasileira mapeado para o modelo semi-quantitativo

do software Jlinkit é apresentado através da Figura 4.31.
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Partiu-se do prinćıpio, nesta pesquisa, que os valores semi-quantitativos iniciais para as

variáveis cŕıticas do sistema poĺıtico brasileiro durante a simulação seriam muito bai-

xos, baixos, medianos ou muito altos, e que investimentos dos mecanismos de reforço

(e.g. muito baixo, mediano ou muito alto) sobre as variáveis cŕıticas do sistema proposto

seriam suficientes para desenvolver a qualidade de produtos e serviços de software e o

desenvolvimento da indústria de software brasileira, mesmo quando as variáveis cŕıticas

variassem em ńıveis baixos (e.g. muito baixo, baixo ou pouco baixo). Esses cenários

foram então simulados, deixando os demais como propostas de trabalhos futuros.

De acordo com os cenários constrúıdos para o modelo semi-quantitativo, elaborados no

ambiente Jlinkit, e após algumas simulações computacionais, pôde-se concluir que:

1. Quando os valores semi-quantitativos iniciais são muito baixos,

• e a corrupção é muito alta, nenhum investimento do governo no sistema

proposto foi suficiente para promover o desenvolvimento da indústria de software

e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é alta, apenas a partir de uma poĺıtica pública de curto a

médio prazo e de um investimento muito alto de recursos do governo, o sistema

proposto conseguiu promover o desenvolvimento da indústria de software e o

desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é mediana, apenas a partir de uma poĺıtica pública de curto a

médio prazo e de um investimento muito alto de recursos do governo, o sistema

proposto conseguiu promover o desenvolvimento da indústria de software e o

desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é muito baixa, a partir de uma poĺıtica pública de curto a

médio prazo e de um investimento mediano de recursos do governo, ou a partir

de uma poĺıtica pública de curto prazo e de um investimento muito alto de recur-

sos do governo, foi quando o sistema proposto conseguiu promover o desenvol-

vimento da indústria de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social

do páıs;

• os cenários que não alcançam os objetivos do sistema apresentam com-

portamentos semelhantes para poĺıticas públicas de curto prazo do governo,

quando este investe desde muito pouco a muito alto os seus recursos para o

sistema proposto;

• os cenários que alcançam os objetivos do sistema apresentam comporta-

mentos semelhantes para poĺıticas públicas de curto à médio prazo do governo,

quando este investe desde de forma mediana a muito alta os seus recursos para

o sistema proposto;

• dos 12 cenários avaliados, 8 cenários não alcançaram os objetivos do sistema

proposto, enquanto 4 cenários alcançaram os objetivos do sistema proposto.
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2. Quando os valores semi-quantitativos iniciais são baixos,

• e a corrupção é muito alta, nenhum investimento do governo no sistema

proposto foi suficiente para promover o desenvolvimento da indústria de software

e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é alta, apenas a partir de uma poĺıtica pública de curto prazo

e de um investimento muito alto de recursos do governo, o sistema proposto

conseguiu promover o desenvolvimento da indústria de software e o desenvolvi-

mento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é mediana, apenas a partir de uma poĺıtica pública de curto

prazo e de um investimento muito alto de recursos do governo, o sistema pro-

posto conseguiu promover o desenvolvimento da indústria de software e o de-

senvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é muito baixa, a partir de uma poĺıtica pública de curto prazo

e de um investimento mediano ou muito alto de recursos do governo, o sistema

proposto conseguiu promover o desenvolvimento da indústria de software e o

desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• os cenários que não alcançam os objetivos do sistema apresentam com-

portamentos semelhantes para poĺıticas públicas de curto prazo do governo,

quando este investe desde muito pouco a muito alto os seus recursos para o

sistema proposto;

• os cenários que alcançam os objetivos do sistema também apresentam

comportamentos semelhantes para poĺıticas públicas de curto prazo do governo,

quando este investe de forma mediana a muito alta os seus recursos para o

sistema proposto;

• dos 12 cenários avaliados, 8 cenários não alcançaram os objetivos do sistema

proposto, enquanto 4 cenários alcançaram os objetivos do sistema proposto.

3. Quando os valores semi-quantitativos iniciais são medianos,

• e a corrupção é muito alta, nenhum investimento do governo no sistema

proposto foi suficiente para promover o desenvolvimento da indústria de software

e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é alta, apenas a partir de uma poĺıtica pública de curto prazo

e de um investimento muito alto de recursos do governo, o sistema proposto

conseguiu promover o desenvolvimento da indústria de software e o desenvolvi-

mento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é mediana, a partir também de uma poĺıtica pública de curto

prazo e de um investimento de forma mediana a muito alta de recursos do

governo, foi quando o sistema proposto conseguiu promover o desenvolvimento

da indústria de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;
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• e a corrupção é muito baixa, a partir de uma poĺıtica pública de curto prazo e

de um investimento muito baixo, mediano ou muito alto de recursos do governo,

ou seja, em todos os cenários o sistema proposto conseguiu promover o desenvol-

vimento da indústria de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social

do páıs;

• os cenários que não alcançam os objetivos do sistema apresentam com-

portamentos semelhantes para poĺıticas públicas de curto prazo do governo,

quando este investe desde muito pouco a muito alto os seus recursos para o

sistema proposto;

• os cenários que alcançam os objetivos do sistema também apresentam

comportamentos semelhantes para poĺıticas públicas de curto prazo do governo,

quando este investe desde muito pouco a muito alto os seus recursos para o

sistema proposto;

• dos 12 cenários avaliados, 6 cenários não alcançaram os objetivos do sistema

proposto, enquanto 6 cenários alcançaram os objetivos do sistema proposto.

4. Quando os valores semi-quantitativos iniciais são muito altos,

• e a corrupção é muito alta, apenas a partir de uma poĺıtica pública de

curto prazo e de um investimento muito alto de recursos do governo, o sistema

proposto conseguiu promover o desenvolvimento da indústria de software e o

desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é alta, apenas a partir de uma poĺıtica pública de curto prazo

e de um investimento mediano a muito alto de recursos do governo, o sistema

proposto conseguiu promover o desenvolvimento da indústria de software e o

desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é mediana, apenas também a partir de uma poĺıtica pública

de curto prazo e de um investimento mediano a muito alto de recursos do

governo, o sistema proposto conseguiu promover o desenvolvimento da indústria

de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs;

• e a corrupção é muito baixa, a partir de uma poĺıtica pública de curto prazo e

de um investimento muito baixo, mediano ou muito alto de recursos do governo,

ou seja, em todos os cenários o sistema proposto conseguiu promover o desenvol-

vimento da indústria de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social

do páıs.

• os cenários que não alcançam os objetivos do sistema apresentam com-

portamentos semelhantes para poĺıticas públicas de curto prazo do governo,

quando este investe desde muito baixo a medianamente os seus recursos para o

sistema proposto;

• os cenários que alcançam os objetivos do sistema também apresentam

comportamentos semelhantes para poĺıticas públicas de curto prazo do governo,
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quando este investe desde muito baixo a muito alto os seus recursos para o

sistema proposto;

• dos 12 cenários avaliados, 4 cenários não alcançaram os objetivos do sistema

proposto, enquanto 8 cenários alcançaram os objetivos do sistema proposto.

4.4.2 Comportamento do modelo proposto ao DISB

Após simulações do modelo proposto ao desenvolvimento da indústria de software brasi-

leira, foram levantados os cenários cujos resultados nas simulações conseguiram promo-

ver o desenvolvimento da indústria de software brasileira e o desenvolvimento poĺıtico-

econômico-social do páıs. A Tabela 4.10 mostra os resultados sobre custos e prazos cor-

respondentes aos cenários que conseguiram alcançar os objetivos propostos ao sistema.

Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais está em um determinado ńıvel,

com cores iguais (i.e. apresentam o mesmo ńıvel de corrupção), em intervalo de prazos

distintos, e com o mesmo tipo de custo com investimentos em mecanismos de reforços, as

colunas distintas da tabela representam sempre um mesmo cenário. Por exemplo, na Ta-

bela 4.10, quando custo com os valores semi-quantitativos iniciais é baixo e a corrupção é

alta, o cenário 2.2 consegue alcançar os objetivos propostos ao sistema, confirmando seus

resultados num prazo baixo. No entanto, quando custo com os valores semi-quantitativos

iniciais é baixo e a corrupção é muito baixa, o cenário 4.2 consegue alcançar os objetivos

propostos ao sistema quando os investimentos do governo nos mecanismos de reforço são

muito altos, confirmando seus resultados num prazo muito baixo a baixo.
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Tabela 4.10: Custos e prazos obtidos através das simulações realizadas sobre os cenários ela-

borados para o modelo proposto do desenvolvimento da indústria de software brasileira. Es-

tes resultados correspondem aos cenários que conseguiram alcançar os objetivos propostos ao

sistema: promover o desenvolvimento da indústria de software brasileira e o desenvolvimento

poĺıtico-econômico-social do páıs. Fonte: Produzida pelo autor.

Como os valores semi-quantitativos iniciais para as variáveis cŕıticas do sistema poĺıtico

brasileiro têm tido investimentos cada vez menores, como demonstraram os dados sobre

o investimento do PIB brasileiro nas áreas de comércio e serviço, e na área da indústria,

além da queda do PIB brasileiro nos últimos anos e de um IDH ainda bem abaixo de páıses

desenvolvidos, os valores semi-quantitativos iniciais medianos e muito altos também foram

descartados como posśıveis soluções ao problema brasileiro contemporâneo.

Como a corrupção brasileira variou de alta a muito alta nos últimos anos, de acordo com
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o IPC internacional, excluiu-se então todos o ńıveis de corrupção que não estavam neste

intervalo, focando-se apenas nos resultados do sistema poĺıtico brasileiro proposto, no

intuito de observar o desenvolvimento da indústria de software brasileira simulada.

A Tabela 4.6 apresenta os cenários 2.1 e 2.2 como somente aqueles que possuem ca-

racteŕısticas ou valores semelhantes ao contexto brasileiro pesquisado e que durante a

simulação conseguiram alcançar os objetivos propostos ao sistema.

Tabela 4.11: Estes resultados correspondem aos cenários que conseguiram alcançar os objetivos

propostos ao sistema de acordo com o contexto atual do páıs: corrupção alta, desenvolvimento da

indústria de software brasileira baixo, desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs baixo,

qualidade de produtos e serviços de software baixa e profissionais qualificados dispońıveis no

mercado também baixos. Fonte: Produzida pelo autor.

Observa-se então que tanto quando os valores semi-quantitativos iniciais são baixos ou
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muito baixos, e quando a corrupção alta, que as simulações do desenvolvimento da

indústria de software apresentam um queda inicial antes de realmente começar a crescer

continuamente. Lembrando que o modelo poĺıtico brasileiro atual não consegue apresentar

nenhum crescimento da indústria de software brasileira quando simulado nestas mesmas

circunstâncias.

Entretanto, quando os valores semi-quantitativos iniciais são muito baixos, há um de-

crescimento acentuado do desenvolvimento da indústria de software, antes que possa

começar a crescer continuamente, como mostra a Figura 4.32. Porém, quando os valores

semi-quantitativos iniciais são baixos, há um sutil decrescimento do desenvolvimento da

indústria de software, antes que possa começar a crescer continuamente, como apresenta

a Figura 4.33. Para maiores detalhes, consultar o Apêndice D.

Figura 4.32: Qualidade de produtos e serviços de software, Profissionais qualificados dispońıveis

no mercado, Desenvolvimento da indústria de software e Desenvolvimento poĺıtico-econômico-

social muito baixos e Corrupção alta. Fonte: Produzida pelo autor.

Figura 4.33: Qualidade de produtos e serviços de software, Profissionais qualificados dispońıveis

no mercado, Desenvolvimento da indústria de software e Desenvolvimento poĺıtico-econômico-

social baixos e Corrupção alta. Fonte: Produzida pelo autor.

Após um determinado peŕıodo de tempo, é posśıvel também observar que seus estados

iniciais também tendem a um mesmo “atrator”, pois os feedbacks do sistema, que levam

à aprendizagem e auto-organização através deste atrator, conduzem o desenvolvimento

da indústria de software brasileira à soluções semelhantes, mesmo em condições iniciais

distintas.

A simulação do modelo proposto ao desenvolvimento da indústria de software brasileira

mostrou que o sistema poĺıtico brasileiro também possui atratores que impulsionam o seu
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crescimento. Não importa se vai haver um crise econômica internacional, impulsionando

uma queda maior do gráfico, pois quando esta variáveis exógenas cessarem os seus efeitos,

os atratores do sistema poĺıtico brasileiro irão “puxar”novamente o desenvolvimento da

indústria de software para uma ascendência.

A simulação do modelo proposto ao desenvolvimento da indústria de software brasileira

consegue imitar e prever o comportamento desta área, excetuando-se as influências das

variáveis exógenas relacionadas a ela. Então, através das simulações, o modelo proposto

ao desenvolvimento da indústria de software brasileira irá crescer indefinidamente no páıs

se não houver tais influências ao longo do tempo? Certamente, o sistema poĺıtico brasileiro

irá se adaptar, quando através de suas variáveis exógenas irá, por exemplo, aumentar os

tributos fiscais ou reduzir os financiamentos para crescimento desta área. É posśıvel que

isso possa acontecer durante anos ou décadas, promovendo oscilações entre crescimento

e queda do desenvolvimento da indústria de software brasileira, pois estas oscilações são

geralmente vistas pela literatura como comportamentos de equiĺıbrio ou como tentativas

de equiĺıbrio do sistema.

4.5 Modelos de engenharia de mega-sistemas propostos ao DISB

A engenharia de mega-sistemas complexos foi utilizada, nesta pesquisa, como instrumento

de suporte à integração e promoção do desenvolvimento da indústria de software brasileira,

uma vez que diferentes áreas do páıs puderam ser avaliadas e selecionadas como pontos de

alavancagem do sistema, através dos resultados obtidos com as simulações das poĺıticas

públicas aplicadas ao modelo atual. Através destes pontos de alavancagem propostos ao

sistema, foram, então, elaborados modelos de engenharia de sistemas complexos espećıficos

para cada uma das áreas envolvidas, que foram integrados, posteriormente, para formar

um único e grande modelo de engenharia de mega-sistemas complexos para o páıs. A

Figura 4.34 representa uma parte do modelo geral da Figura 1.2, mostrando um modelo

de engenharia de mega-sistemas complexos servindo como suporte à integração e promoção

do desenvolvimento da indústria de software brasileira, onde os resultados obtidos com

as poĺıticas públicas aplicadas ao modelo proposto do desenvolvimento da indústria de

software brasileira servem como feedback para avaliação ou reavaliação dos modelos de

engenharia utilizados.
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Figura 4.34: Modelo de engenharia de mega-sistemas complexos servindo como suporte à inte-

gração e promoção do desenvolvimento da indústria de software brasileira. Os resultados obtidos

com as poĺıticas públicas aplicadas ao modelo proposto do desenvolvimento da indústria de soft-

ware brasileira servem como feedback para avaliação ou reavaliação dos modelos de engenharia

utilizados. Fonte: Produzida pelo autor.

Para os modelos de engenharia de mega-sistemas complexos propostos ao desenvolvimento

da indústria de software brasileira, foram levantadas e definidas, inicialmente, as entida-

des que estariam envolvidas neste processo, as áreas de conhecimento que deveriam ser

utilizadas por elas, e quais ações deveriam ser tomadas por essas entidades, a partir dos

modelos de engenharia propostos nesta seção.

De acordo com o Apêndice A, foram, então, elencadas algumas entidades como propostas

de entidades gestoras dos mecanismos de alavancagem para o desenvolvimento da indústria

de software brasileira, conforme Tabela 4.12.
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De acordo com o estudo apresentado em detalhes no Apêndice B, também foi sugerida

a utilização ou aplicação de algumas áreas de conhecimento, de acordo com as lacunas

evidenciadas na natureza de cada variável do modelo de desenvolvimento da indústria

de software brasileira atual, conforme Tabela 4.13. A partir da Tabela 4.13, foram então

definidas as áreas de conhecimento necessárias ao desenvolvimento da indústria de software

brasileira através dos mecanismos de alavancagem, conforme Tabela 4.14.

Pode-se observar na Tabela 4.13, que os mapeamento das áreas de conhecimento propos-

tas, de acordo com as variáveis causais elencadas, são os mesmos para as áreas de gestão

do conhecimento, engenharia do conhecimento e memória organizacional. Isso acontece

porque essas três áreas encontram-se, de certa forma, entrelaçadas, quando a gestão do

conhecimento define quais modelos do conhecimento são importantes, quando a engenha-

ria do conhecimento define quais e como os modelos de conhecimento podem ser melhor

aplicados, e quando a memória organizacional indica quais e como os modelos de conhe-

cimento podem ser melhor utilizados, a fim de serem armazenados e recuperados das mais

diversas formas. Para maiores detalhes, consultar o Apêndice B.

É importante observar que os mecanismos de alavancagem propostos na Tabela 4.14

também acabaram sugerindo a inclusão de novas áreas de conhecimento, como no caso

dos mecanismos de engenharia de conhecimento para supervisão propostos, que acabaram

incluindo a gestão de inovação como uma nova área de conhecimento a ser utilizada ou

aplicada pelas suas respectivas entidades envolvidas.
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Caṕıtulo Quatro 4.5. Modelos de engenharia de mega-sistemas propostos ao DISB

De acordo com o Caṕıtulo 3, também foram levantadas e descritas as ações de alavanca-

gem que deveriam ser tomadas pelas respectivas entidades envolvidas, como propostas ao

desenvolvimento da indústria de software brasileira, como mostra a Tabela 4.15.

220
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A Figura 4.35 apresenta um fluxograma geral do modelo de engenharia de sistemas com-

plexos proposto nesta pesquisa para o desenvolvimento da indústria de software brasileira,

apresentando suas principais entidades, ou atores envolvidos, e a troca de informações en-

tre eles neste processo. O objetivo principal desse modelo de engenharia de sistemas

complexos foi criar subestruturas sistêmicas (i.e. mecanismos de alavancagem) interli-

gadas através de alguns sistemas que envolvem o DISB, a fim de proporcionar o seu

desenvolvimento sustentável. Mais adiante, essas entidades, seus processos e fluxos serão

abordados com maiores detalhes.

Figura 4.35: Fluxograma geral do modelo de engenharia de sistemas complexos proposto nesta

pesquisa para o desenvolvimento da indústria de software brasileira. Fonte: Produzida pelo

autor.

Para o desenvolvimento da indústria de software atual foram então propostos os mecanis-

mos de alavancagem, descritos na Tabela 4.9, para os pontos cŕıticos e pontos de alavan-

cagem, descritos na Tabela 4.8. Estes mecanismos de alavancagem foram representados

através de modelos de processos de negócio não-atômicos (i.e. processos que represen-

tam um conjunto de outros processos e/ou funcionalidades, determinando “o quê”estes

processos fazem, mas não necessariamente “como”fazem) e interligados, de acordo com a
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notação BPMN, envolvendo: o governo, a indústria de software, as instituições públicas

e privadas, o Ministério da Educação, as instituições de ensino superior, a sociedade, o

mercado, o órgão de metrologia, os auditores de qualidade de ensino e o corpo docente de

ensino superior do páıs, conforme Figuras 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41.

De acordo com os mecanismos de alavancagem propostos para o desenvolvimento da

indústria de software brasileira e os modelos de engenharia de sistemas complexos pro-

postos ao páıs, é importante salientar que:

• Os mecanismos de engenharia de conhecimento para formação de profissionais qua-

lificados propostos como alavancagem do sistema compreendem os modelos de en-

genharia de sistemas complexos das Figuras 4.37 e 4.40;

• Os mecanismos de engenharia de conhecimento para supervisão do governo federal

quanto à melhoria e qualificação de cursos propostos como alavancagem do sistema

compreendem os modelos de engenharia de sistemas complexos das Figuras 4.37 e

4.40;

• Os mecanismos de engenharia de produção e de conhecimento para produtos de soft-

ware propostos como alavancagem do sistema compreendem os modelos de engenha-

ria de sistemas complexos das Figuras 4.36, 4.38, 4.39 e 4.41;

• Os mecanismos de engenharia de conhecimento para supervisão do processo de in-

vestimento dos recursos do governo federal propostos como alavancagem do sistema

compreendem os modelos de engenharia de sistemas complexos das Figuras 4.36,

4.37, 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41;

• Os mecanismos de transparência pública sobre qualidade de produtos de software

propostos como alavancagem do sistema compreendem os modelos de engenharia de

sistemas complexos das Figuras 4.36, 4.39 e 4.40.

Os modelos de engenharia de sistemas complexos propostos ao desenvolvimento da indústria

de software brasileira foram elaborados através de algumas notações BPMN, que foram

descritas através da Tabela 4.16.
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Tabela 4.16: Notações BPMN utilizadas para elaboração dos modelos de engenharia de sistemas

complexos propostos ao desenvolvimento da indústria de software brasileira. Fonte: Adaptado

de [Campos 2014].
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Para a sociedade, o governo e o mercado foi proposto o modelo da Figura 4.36, quando

estes necessitam de um determinado produto de software que possa atender às suas necessi-

dades funcionais, e que ao mesmo tempo também atenda às especificidades não-funcionais

do contexto em que o produto será utilizado, principalmente quando não possuem recursos

suficientes ou dispońıveis para tal avaliação. A sociedade, o governo e o mercado solici-

tarão então um selo de qualificação digital à uma certificadora de qualidade de produto de

software, que será analisado de acordo com modelos estat́ısticos e modelos fractais propos-

tos pela própria certificadora de qualidade. Portanto, um selo de qualidade digital poderá

ser retornado ou não, e mesmo que seja retornado, a sociedade, o governo e o mercado

poderão avaliar os custos e benef́ıcios de sua aquisição oriundos das informações coletadas

sobre o produto de software, uma vez que recebem também, juntamente com o selo digital

do produto, todos os detalhes sobre os ńıveis espećıficos dos atributos de qualidade para

o produto de software de acordo com o ambiente em que se pretende utilizá-lo.

Figura 4.36: Representação das variáveis de alavancagem através de modelos de processos não-

atômicos que são utilizados e integrados entre si como proposta para o desenvolvimento da

indústria de software brasileira envolvendo a sociedade, governo, mercado e a certificadora de

qualidade de produto de software durante a avaliação do custo/benef́ıcio para aquisição do

produto de software, a fim de disponibilizar um modelo de avaliação detalhado sobre a qualidade

dos produtos de software avaliados. Produzida pelo autor.

Os mecanismos de engenharia de produção e de conhecimento para produtos de software, os

mecanismos de engenharia de conhecimento para supervisão do processo de investimento
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dos recursos do governo federal e os mecanismos de transparência pública sobre qualidade

de produtos de software propostos compreendem o modelo de engenharia de sistemas

complexos da Figura 4.36.

As instituições públicas e privadas do páıs (e.g. empresas, órgãos e universidades) po-

derão definir suas demandas por qualidades profissionais, ausentes ou poucos dispońıveis,

nos profissionais brasileiros que desenvolvem ou elaboram produtos de software no páıs,

conforme mostra a Figura 4.37. O auditor de qualidade de ensino para indústria na-

cional de software, provavelmente através do ministério da educação, irá então avaliar

as necessidades de qualificação profissional das diversas entidades públicas e privadas do

páıs, planejando-as e direcionando-as para que as instituições de ensino do páıs possam

supri-las através de uma agenda nacional. Portanto, as instituições de ensino para o

desenvolvimento de produtos de software do páıs, através de seu corpo docente, irão ava-

liar as necessidades de qualificação profissional dos diversos setores públicos e privados

do páıs, e se comprometerão a suprir essas demandas, através de seus cursos, para o

cumprimento desta agenda nacional. Neste modelo, foi sugerido às instituições de en-

sino do páıs um modelo de aprendizagem baseado em causas, problemas e consequências,

como uma forma de tentar suprir as necessidades de qualificações profissionais do páıs,

dando ao aluno uma visão mais hoĺıstica sobre o desenvolvimento de produto de software,

independente da demanda sobre qualificações nesta área.
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Figura 4.37: Representação das variáveis de alavancagem através de modelos de processos não-

atômicos que são utilizados e integrados entre si como proposta para o desenvolvimento da

indústria de software brasileira envolvendo o modelo de educação do páıs através das instituições

públicas e privadas, dos auditores de qualidade de ensino e do corpo docente de ensino superior

do páıs, a fim de promover o desenvolvimento e a qualificação de profissionais de desenvolvimento

de software do páıs. Fonte: Produzida pelo autor.

Os mecanismos de engenharia de conhecimento para formação de profissionais qualifica-

dos, os mecanismos de engenharia de conhecimento para supervisão do governo federal
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quanto à melhoria e qualificação de cursos e os mecanismos de engenharia de conheci-

mento para supervisão do processo de investimento dos recursos do governo federal pro-

postos compreendem o modelo de engenharia de sistemas complexos da Figura 4.37.

O importante é que o órgão de metrologia responsável em avaliar os produtos de software

não seja utilizado apenas para julgar a indústria de software e seus produtos fabricados,

mas que também possa exercer outro papel muito importante, quando poderá auxiliar

a indústria de software pela busca da qualidade de seus produtos durante todo o ciclo

de construção de software, desde a fase de concepção até a fase de disponibilização do

produto ao mercado ou à sociedade. A indústria de software irá elaborar o seu produto de

software e, sempre que julgar necessário, solicitará ao órgão de metrologia uma avaliação

deste produto de acordo com o contexto ou contextos para os quais ele irá, ou poderá,

ser utilizado. A partir dessas interações, a indústria de software irá buscar, ou não, o selo

de qualificação digital proposto pelo órgão de metrologia de acordo com a aderência do

produto ao ambiente em que ele será utilizado, como mostra a Figura 4.38.
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Figura 4.38: Representação das variáveis de alavancagem através de modelos de processos não-

atômicos que são utilizados e integrados entre si como proposta para o desenvolvimento da

indústria de software brasileira envolvendo a própria indústria de software e o órgão de metro-

logia do páıs, a fim de disponibilizar selos de qualificação digital para produtos de software de

qualidade. Fonte: Produzida pelo autor.

Os mecanismos de engenharia de produção e de conhecimento para produtos de software

e os mecanismos de engenharia de conhecimento para supervisão do processo de investi-

mento dos recursos do governo federal propostos compreendem o modelo de engenharia

de sistemas complexos da Figura 4.38.

A Figura 4.39 é uma generalização da Figura 4.36, representando os pools da Figura 4.36

através de atividades, e mostrando, de forma simplificada, o processo de avaliação da

qualidade de produto de software que será realizado pela certificadora de qualidade de

produto de software, e o processo de aquisição de produto de software que poderá ser

realizado pela sociedade, governo e mercado nacional.
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Figura 4.39: Representação das variáveis de alavancagem através de modelos de processos não-

atômicos que são utilizados e integrados entre si como proposta ao desenvolvimento da indústria

de software brasileira, envolvendo sociedade, governo, mercado e o órgão de metrologia, para

avaliação da qualidade do produto de software durante a aquisição de produtos de software de

qualidade. Fonte: Produzida pelo autor.

Os mecanismos de engenharia de produção e de conhecimento para produtos de software, os

mecanismos de engenharia de conhecimento para supervisão do processo de investimento

dos recursos do governo federal e os mecanismos de transparência pública sobre qualidade

de produtos de software propostos compreendem o modelo de engenharia de sistemas

complexos da Figura 4.39.

A Figura 4.40 é uma generalização da Figura 4.37, representando os pools da Figura 4.37

através de atividades, e mostrando, de forma simplificada, o processo de definição das

necessidades de qualificação profissional necessárias ao desenvolvimento de produtos de

software que será realizado pelas instituições públicas e privadas do páıs, o processo de

promoção do desenvolvimento e da qualificação de profissionais de desenvolvimento de

software que será realizado pelo ministério da educação, e o processo de qualificação de

profissionais de desenvolvimento de produto de software que será realizado pelas insti-
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tuições de ensino do páıs nesta área.
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Figura 4.40: Representação das variáveis de alavancagem através de modelos de processos não-

atômicos que são utilizados e integrados entre si como proposta ao desenvolvimento da indústria

de software brasileira, envolvendo instituições públicas e privadas, ministério da educação e insti-

tuições de ensino superior, a fim de promover o desenvolvimento e a qualificação de profissionais

de desenvolvimento de software do páıs. Fonte: Produzida pelo autor.
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Os mecanismos de engenharia de conhecimento para formação de profissionais qualifica-

dos, os mecanismos de engenharia de conhecimento para supervisão do governo federal

quanto à melhoria e qualificação de cursos, os mecanismos de engenharia de conheci-

mento para supervisão do processo de investimento dos recursos do governo federal e os

mecanismos de transparência pública sobre qualidade de produtos de software propostos

compreendem o modelo de engenharia de sistemas complexos da Figura 4.40.

No modelo da Figura 4.41, o governo não apenas definirá as poĺıticas públicas de qua-

lidade para sistemas computacionais do páıs através de estratégias poĺıticas de governo

eletrônico, como já acontece atualmente, mas criará também um grande modelo de inter-

conexão, contendo todos os produtos de software do governo brasileiro, classificados de

acordo com suas respectivas áreas e/ou subáreas, utilizando-se de um modelo de redes

complexas. Cada novo produto de software do governo brasileiro constrúıdo fará então

parte deste modelo de redes complexas, para constantes avaliações sobre a qualidade dos

serviços das áreas/subáreas do governo, de acordo com as interações entre os produtos de

software e seus impactos no modelo, sejam eles positivo ou negativos. Com esse modelo,

o governo brasileiro poderá avaliar de forma mais objetiva como os órgãos, empresas, au-

tarquias etc, estão desenvolvendo seu produtos de software de acordo com as estratégias

poĺıticas do governo eletrônico e quais os impactos destas poĺıticas no desenvolvimento de

produtos e serviços eletrônicos do páıs.
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Figura 4.41: Representação das variáveis de alavancagem através de modelos de processos não-

atômicos que são utilizados e integrados entre si como proposta ao desenvolvimento da indústria

de software brasileira, envolvendo o governo e a indústria de software do páıs, a fim de alavancar

as poĺıticas públicas de qualidade para sistemas computacionais do governo. Fonte: Produzida

pelo autor.

Os mecanismos de engenharia de produção e de conhecimento para produtos de software

e os mecanismos de engenharia de conhecimento para supervisão do processo de investi-

mento dos recursos do governo federal propostos compreendem o modelo de engenharia

de sistemas complexos da Figura 4.41.

4.6 Comparação do modelo de poĺıtica pública do DISB atual

com o modelo proposto

Além de menos senśıvel às pertubações externas, o modelo proposto ao desenvolvimento

da industria de software brasileira mostrou que, nas condições atuais do sistema poĺıtico

brasileiro nesta área, a presença de atratores tentará promover o seu desenvolvimento. O

modelo proposto demonstrou que, independente de intervenções externas do governo ou

de crises econômicas internacionais, a auto-organização do sistema sempre tentará con-

duzir o desenvolvimento da industria de software brasileira em busca do seu crescimento.

O modelo proposto então consegue se auto-gerir e se auto-organizar, buscando sempre

235
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alcançar o comportamento global esperado pelo sistema, mesmo com as condições iniciais

encontradas no páıs e sem intervenções externas, o que não ocorre com o modelo atual.

Após simulações, foram realizadas comparações entre o modelo do sistema poĺıtico atual e

o modelo do sistema poĺıtico proposto, de acordo com o ńıvel da corrupção brasileira e os

objetivos alcançados do sistema, conforme Tabela 4.17. Para maiores detalhes, consultar

o Apêndice E.

Tabela 4.17: Comparação da simulação modelo do sistema poĺıtico atual com a simulação do

modelo do sistema poĺıtico proposto, de acordo com o ńıvel da corrupção brasileira e os objetivos

alcançados do sistema. Fonte: Produzida pelo autor.

Quando a corrupção é muito alta, nenhum cenário alcançou os objetivos do sistema atual

e apenas um cenário, ou 8% dos cenários, alcançou os objetivos do sistema proposto.

Entretanto, apenas quando os investimentos do governo nas variáveis cŕıticas do sistema

são muito altos, e quando o investimento do governo nos mecanismos de reforço também

forem muito altos, foi quando o sistema poĺıtico brasileiro proposto conseguiu promover

o desenvolvimento da indústria de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social

do páıs quando a corrupção é muito alta.

Quando a corrupção é alta, dos 4 cenários avaliados, 3 cenários, ou 75% dos cenários,

não alcançaram os objetivos do sistema atual, enquanto apenas um cenário, ou 25% dos

cenários, alcançou os objetivos do sistema atual. Entretanto, apenas com um investimento

muito alto de recursos do governo nas variáveis cŕıticas do sistema atual, foi quando o

sistema poĺıtico brasileiro atual conseguiu promover o desenvolvimento da indústria brasi-

leira de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs quando a corrupção

é alta. Porém, quando a corrupção é alta, dos 12 cenários avaliados, 7 cenários, ou 58%

dos cenários, não alcançaram os objetivos do sistema proposto, enquanto 5 cenários, ou

42% dos cenários, alcançaram os objetivos do sistema proposto. No entanto, quando os

investimentos do governo nas variáveis cŕıticas do sistema são muito baixos, baixos ou

medianos e a corrupção é alta, apenas a partir de um investimento muito alto de recursos

do governo nos mecanismos de reforço, foi quando o sistema proposto conseguiu promover
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o desenvolvimento da indústria de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social

do páıs. Além disso, quando os investimentos do governo nas variáveis cŕıticas do sis-

tema são muito altos e a corrupção é alta, a partir de um investimento mediano a muito

alto de recursos do governo nos mecanismos de reforço, foi quando o sistema proposto

também conseguiu promover o desenvolvimento da indústria de software e o desenvolvi-

mento poĺıtico-econômico-social do páıs.

Quando a corrupção é mediana, dos 4 cenários avaliados, 2 cenários, ou 50% dos cenários,

não alcançaram os objetivos do sistema atual, enquanto 2 cenários, ou 50% dos cenários,

alcançaram os objetivos do sistema atual. Entretanto, quando a corrupção é mediana,

dos 12 cenários avaliados, 6 cenários, ou 50% dos cenários, não alcançaram os objetivos

do sistema proposto, enquanto 6 cenários, ou 50% dos cenários, alcançaram os objetivos

do sistema proposto. Porém, com um investimento mediano a muito alto de recursos do

governo nas variáveis cŕıticas do sistema atual, foi quando o sistema poĺıtico brasileiro

atual conseguiu promover o desenvolvimento da indústria brasileira de software e o desen-

volvimento poĺıtico-econômico-social do páıs. Quando os investimentos do governo nas

variáveis cŕıticas do sistema são muito baixos ou baixos e a corrupção é mediana, apenas a

partir de um investimento muito alto de recursos do governo nos mecanismos de reforço, foi

quando o sistema proposto também conseguiu o desenvolvimento da indústria de software

e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs. Além disso, quando os investimen-

tos do governo nas variáveis cŕıticas do sistema são medianos ou muito altos e a corrupção

é mediana, a partir de um investimento mediano a muito alto de recursos do governo nos

mecanismos de reforço, foi quando o sistema proposto também conseguiu promover o de-

senvolvimento da indústria de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do

páıs.

Quando a corrupção é muito baixa, dos 4 cenários avaliados, todos os cenários alcançaram

os objetivos do sistema atual. Entretanto, quando a corrupção é muito baixa, dos 12

cenários avaliados, 2 cenários, ou 17% dos cenários, não alcançaram os objetivos do sis-

tema proposto, enquanto 10 cenários, ou 83% dos cenários, alcançaram os objetivos do

sistema proposto. Porém, quando a corrupção é muito baixa, qualquer investimento de

recursos do governo federal no nas variáveis cŕıticas do sistema poĺıtico brasileiro atual

será suficiente para promover o desenvolvimento da indústria brasileira de software e o

desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs, sendo que a poĺıtica pública do go-

verno variará de curto a médio prazo, a depender do investimento do governo. Quando

os investimentos do governo nas variáveis cŕıticas do sistema são muito baixos ou baixos

e a corrupção é muito baixa, apenas com um investimento mediano a muito alto de re-

cursos do governo nas variáveis cŕıticas do sistema atual, foi quando o sistema proposto

também conseguiu promover o desenvolvimento da indústria de software e o desenvolvi-

mento poĺıtico-econômico-social do páıs. Além disso, quando os investimentos do governo

nas variáveis cŕıticas do sistema são medianos ou muito altos e a corrupção é muito baixa,
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a partir de um investimento muito baixo, mediano ou muito alto de recursos do governo

nos mecanismos de reforço, foi quando o sistema proposto também conseguiu promover o

desenvolvimento da indústria de software e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social

do páıs.

Após simulações, também foram realizadas comparações entre o modelo do sistema poĺıtico

atual e o modelo do sistema poĺıtico proposto, de acordo com o custo dos valores semi-

quantitativos iniciais e os objetivos alcançados do sistema, conforme Tabela 4.18. Para

maiores detalhes, consultar o Apêndice E.

Tabela 4.18: Comparação da simulação modelo do sistema poĺıtico atual com a simulação do

modelo do sistema poĺıtico proposto, de acordo com o custo dos valores semi-quantitativos

iniciais e os objetivos alcançados do sistema. Fonte: Produzida pelo autor.

A Tabela 4.18 foi elaborada de acordo com os resultados obtidos nas simulações realiza-

das sobre o modelo do sistema poĺıtico atual e o modelo do sistema poĺıtico proposto,

concluindo-se que:

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro atual é muito baixo, e quando a corrupção é mediana,

alta ou muito alta, 3 cenários, ou 75% dos cenários, não alcançaram os objetivos do

sistema atual;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro atual é baixo, e quando a corrupção é mediana, alta ou

muito alta, 3 cenários, ou 75% dos cenários, também não alcançaram os objetivos

do sistema atual;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro atual é mediano, e quando a corrupção é alta ou muito

alta, 2 cenários, ou 50% dos cenários, não alcançaram os objetivos do sistema atual;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do
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sistema poĺıtico brasileiro atual é muito alto, e quando a corrupção é muito alta,

apenas um cenário, ou 25% dos cenários, não alcançou os objetivos do sistema atual;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro atual varia de muito baixo à muito alto, o prazo para

confirmar o não alcance dos objetivos do sistema poĺıtico brasileiro atual varia apenas

de muito baixo a baixo;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do sis-

tema poĺıtico brasileiro proposto é muito baixo, e quando a corrupção é muito baixa,

mediana, alta ou muito alta, 8 cenários, ou aproximadamente 67% dos cenários, não

alcançaram os objetivos do sistema proposto;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro proposto é baixo, e quando a corrupção é muito baixa,

mediana, alta ou muito alta, 8 cenários, ou 67% dos cenários, não alcançaram os

objetivos do sistema proposto;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro proposto é mediano, e quando a corrupção é mediana, alta

ou muito alta, 6 cenários, ou aproximadamente 50% dos cenários, não alcançaram

os objetivos do sistema proposto;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do sis-

tema poĺıtico brasileiro proposto é muito alto, e quando a corrupção é mediana, alta

ou muito alta, 4 cenários, ou aproximadamente 33% dos cenários, não alcançaram

os objetivos do sistema proposto;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro proposto varia de muito baixo a muito alto, o prazo para

confirmar o não alcance dos objetivos do sistema poĺıtico brasileiro proposto também

varia apenas de muito baixo a baixo;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro atual é muito baixo, e quando a corrupção é muito baixa,

1 cenário, ou 25% dos cenários, alcançou os objetivos do sistema atual;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro atual é baixo, e quando a corrupção é muito baixa, 1

cenário, ou 25% dos cenários, também alcançou os objetivos do sistema atual;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro atual é mediano, e quando a corrupção é mediana ou muito

baixa, 2 cenários, ou 50% dos cenários, alcançaram os objetivos do sistema atual;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro atual é muito alto, e quando a corrupção é muito baixa,
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mediana ou alta, 3 cenários, ou 75% dos cenários, alcançaram os objetivos do sistema

atual;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro atual varia de muito baixo a muito alto, o prazo para

confirmar o alcance dos objetivos do sistema poĺıtico brasileiro atual varia de muito

baixo a mediano;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do sis-

tema poĺıtico brasileiro proposto é muito baixo, e quando a corrupção é muito baixa,

mediana ou alta, 4 cenários, ou aproximadamente 33% dos cenários, alcançaram os

objetivos do sistema proposto;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro proposto é baixo, e quando a corrupção é muito baixa,

mediana ou alta, 4 cenários, ou 33% dos cenários, alcançaram os objetivos do sistema

proposto;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro proposto é mediano, e quando a corrupção é muito baixa,

mediana ou alta, 6 cenários, ou aproximadamente 50% dos cenários, alcançaram os

objetivos do sistema proposto;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro proposto é muito alto, e quando a corrupção é muito baixa,

mediana, alta ou muito alta, 8 cenários, ou aproximadamente 67% dos cenários,

alcançaram os objetivos do sistema proposto;

• Quando o custo com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do

sistema poĺıtico brasileiro proposto varia de muito baixo a muito alto, o prazo para

confirmar o alcance dos objetivos do sistema poĺıtico brasileiro proposto varia apenas

de muito baixo a mediano.

Logo, a variável corrupção e os valores semi-quantitativos-inicias representados pelas

variáveis qualidade de produtos e serviços de software, profissionais qualificados dispońıveis

no mercado, desenvolvimento da indústria de software e desenvolvimento poĺıtico-econômico-

social demonstraram, através de simulações, que são capazes de expressar e de influenciar

sensivelmente o comportamento real do desenvolvimento da indústria de software brasi-

leira.

As Tabelas 4.19 e 4.20 apresentam uma comparação entre os resultados da simulação

modelo do sistema poĺıtico atual com os resultados da simulação do modelo do sistema

poĺıtico proposto, sem alcance dos objetivos do sistema e com alcance dos objetivos do

sistema, respectivamente. Para maiores detalhes, consultar o Apêndice E.
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4.7 Metodologia proposta ao DISB utilizando poĺıticas públicas

através de dinâmica de mega-sistemas e de engenharia de

mega-sistemas complexos

O desenvolvimento da indústria de software brasileira trata-se de um sistema poĺıtico do

páıs onde as oportunidades de mudanças são constantes, proporcionando auto-organização

e emergência a cada modificação realizada no sistema. Nesta pesquisa, as mudanças re-

alizadas no sistema podem sugerir o fortalecimento ou enfraquecimento de recursos de

pontos de alavancagem para promover o seu desenvolvimento, podendo provocar, até

mesmo, a extinção ou o surgimento de novos pontos de alavancagem. Afinal de contas,

como as oportunidades e necessidades de adaptação ou mudanças de um sistema são cons-

tantes, será comum que os modelos de engenharia de sistemas complexos também devam

acompanhar estas modificações como oportunidades de melhoria e inovação do sistema.

A ideia principal desta pesquisa trata-se, então, da realização de pequenas modificações

inter-setoriais realizadas no sistema, para que ele se auto-gerencie e se auto-organize, a

fim de se obter grandes ou bons resultados globais. As intervenções realizadas no sistema,

aqui, são importantes para promover a sua auto-organização e emergência, no intuito de

se atingir um comportamento global esperado ou satisfatório.

Enquanto os modelos de dinâmica de sistemas semi-quantitativos tendem as ser menos

senśıveis às modificações ocorridas num sistema dinâmico, os modelos de engenharia de

sistemas complexos geralmente tendem a ser mais senśıveis às modificações ocorridas no

sistema. Enquanto as modificações ocorridas no sistema de desenvolvimento da indústria

de software brasileira tendem a gerar pouco ou nenhum impacto no modelo de dinâmica de

sistemas proposto nesta pesquisa, os modelos de engenharia de sistemas complexos estarão

mais propensos à impactos para cada modificação realizada no sistema, o que sugere uma

avaliação cont́ınua destes modelos para uma melhor adaptação do desenvolvimento da

indústria de software brasileira ao longo do tempo.

Para avaliação do desenvolvimento da indústria de software brasileira, envolvendo poĺıticas

públicas através de dinâmica de mega-sistemas complexos e de engenharia de mega-

sistemas complexos, propôs-se então, nesta pesquisa, uma metodologia para avaliar e

melhorar o desempenho das poĺıticas públicas aplicadas ao desenvolvimento da indústria

de software brasileira ao longo do tempo, como descrita na Figura 4.42.
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Essa metodologia resumiu-se, então, nos seguintes passos:

1. Implantar e/ou utilizar o modelo de engenharia do conhecimento proposto para pro-

mover o desenvolvimento da indústria de software brasileira, avaliando os objetivos

definidos para o modelo do sistema e o seu comportamento de acordo com a reali-

dade;

2. Elaborar modelos de medição funcional e de medição de qualidade para os produtos

de software fabricados ou utilizados no páıs;

3. Medir e avaliar os produtos de software fabricados ou utilizados no páıs;

4. Construir/Atualizar modelos para avaliação do desenvolvimento da indústria de soft-

ware brasileira, como modelos computacionais (e.g sistemas de informação) para

avaliação dos produtos e serviços de software fabricados ou utilizados no páıs;

5. Construir/Atualizar um modelo de dinâmica de mega-sistemas complexos para ava-

liação e evolução das poĺıticas públicas direcionadas ao desenvolvimento da indústria

de software brasileira. Aqui, a distribuição de Pareto é avaliada novamente sobre

as variáveis causais do sistema para análise e definição de pontos de alavancagem,

pois novos problemas podem surgir, alguns problemas podem diminuir ou aumen-

tar de intensidade, e, até mesmo, alguns problemas podem deixar de existir para o

desenvolvimento da indústria de software nacional;

6. Se o desenvolvimento da indústria de software atual não for suficiente:

Construir/Atualizar e implementar um novo modelo de engenharia de mega-sistemas

complexos para desenvolvimento da indústria de software brasileira;

7. Retornar ao Passo 1 para utilizar o modelo de engenharia do conhecimento proposto

para continuar avaliando e promovendo o desenvolvimento da indústria de software

brasileira.
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Considerações finais

Em oposição ao positivismo comteano, ao concreto e objetivo, optou-se pelo estruralismo

de Lévi-Strauss, pelo abstrato e subjetivo, através da ciência cognitiva e da modelagem

computacional, na tentativa de superar as limitações impostas pelos métodos positivistas

já aplicados em áreas semelhantes ao DISB. Prefiriu-se, desta forma, arriscar-se numa

empreitada nunca antes explorada cientificamente, ainda que houvessem cŕıticas das mais

diversas áreas acadêmicas sobre esse tema e às abordagens utilizadas. Termos muito novos,

como “mega-sistemas complexos”e “engenharia de mega-sistemas complexos”, ainda que

muito pouco citados na literatura cient́ıfica, foram também utilizados como instrumentos

de alavancagem ao DISB. A necessidade de superar os limites desta área foi suficiente

para justificar o percurso realizado e os grandes desafios desta pesquisa, a fim solucio-

nar ou melhorar os problemas poĺıticos, econômicos e sociais complexos que ainda não

conseguiram ser resolvidos através de métodos positivistas já utilizados.

Esta pesquisa observou que estudos cient́ıficos realizados, no passado e no presente, para

previsões de mega-sistemas complexos foram fortemente realizados através de modelos

tradicionais de economia baseados em modelos matemáticos tradicionais, modelos de

dinâmicas de sistemas quantitativos focados em modelos baseados em diagramas de fluxo

e estoque, e através de modelos baseados em agentes. Estes métodos, porém, demons-

traram possuir um mesmo gargalo em comum: tentam entender e representar a realidade

através dos sentidos f́ısicos e das estruturas conscientes do mundo, levando-os a proble-

mas semelhantes e não sendo capazes de resolverem ou melhorarem definitivamente as

previsões sobre mega-sistemas complexos.

Esta pesquisa, ao contrário das teorias positivistas utilizadas pelos métodos anteriores,

utilizou-se das estruturas inconscientes do ser humano, através da metaf́ısica, para tentar

resolver, de uma vez por todas, os gargalos apresentados por estes métodos, propondo,

portanto, um percurso metodológico e epistemológico a ser aplicado para elaboração, si-

mulação e previsão de mega-sistemas complexos. O interpretativismo, o estruturalismo

e os experimentos cient́ıficos serviram, então, como base para elaboração, proposta e

utilização de um percurso metodológico e epistemológico que foi aplicado durante a ela-

boração, simulação e avaliação de modelos sobre o desenvolvimento da indústria de soft-

ware brasileira nesta pesquisa.

Porém, por que este percurso metodológico e epistemológico proposto foi capaz de imitar

o comportamento real e complexo do desenvolvimento da indústria de software brasileira?

Os motivos que permitiram isto, contudo, foram:
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• O interpretativismo permitiu o levantamento de uma quantidade relativamente pe-

quena de conceitos abstratos sobre o desenvolvimento da indústria de software bra-

sileira;

• O estruturalismo permitiu a elaboração de uma ontologia sobre o desenvolvimento

da indústria de software brasileira através dos conceitos abstratos elencados;

• Os modelos de dinâmica de sistemas semi-quantitativos, elaborados através do Jlin-

kit, apresentaram expressões matemáticas simples para cada conceito elencado, além

de regras de interação simples definidas entre os conceitos relacionados;

• A identificação de uma pequena quantidade de variáveis permitiram que elas intera-

gissem entre si, através de regras simples, sendo capazes de produzir comportamentos

complexos que se assemelharam ao comportamento real do sistema.

Nesta pesquisa, os conceitos abstratos obtidos através do interpretativismo foram relacio-

nados através do estruturalismo, sendo mapeados e simulados por um modelo de dinâmica

de sistemas semi-quantitativo, produzindo comportamentos complexos que se assemelha-

ram à realidade do desenvolvimento da indústria de software brasileira.

Através de simulações, foi posśıvel, então, observar que a poĺıtica pública brasileira atual

para o desenvolvimento da indústria de software brasileira continua sendo uma poĺıtica

de investimentos nas variáveis cŕıticas do sistema atual, não apresentando os resultados

esperados para o desenvolvimento da indústria de software. Portanto, os resultados obser-

vados pelo gráfico do Observatório Softex demonstram a decadência do desenvolvimento

da indústria de software brasileira ao longo dos anos, aproximando-se dos resultados ob-

tidos através das simulações do modelo poĺıtico brasileiro atual elaborado nesta pesquisa

para análise do desenvolvimento da indústria de software.

Uma vez que o modelo atual simulado nesta pesquisa aproximou-se, em termos de com-

portamentos, do sistema poĺıtico brasileiro atual para o desenvolvimento da indústria

de software, propôs-se então um modelo para o sistema poĺıtico brasileiro que pudesse

de fato desenvolver a indústria de software brasileira. A partir dáı, definiu-se então as

variáveis cŕıticas do sistema que serviram como variáveis de alavancagem do sistema atual,

e propôs-se os mecanismos de alavancagem sobre estas variáveis cŕıticas, a fim de promover

o desenvolvimento da indústria de software sem a necessidade de grandes investimentos

do governo brasileiro.

Uma metodologia foi elaborada para permitir uma melhor compreensão da utilização do

entrelace entre as áreas de dinâmica de mega-sistemas complexos, engenharia de mega-

sistemas complexos e engenharia do conhecimento utilizadas nesta pesquisa, a fim de

promover o desenvolvimento da indústria de software brasileira.
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Os modelos de dinâmica de sistemas semi-quantitativos foram utilizados por serem mais

capazes de imitar e prever mega-sistemas complexos do que os modelos tradicionais, pois

são menos voláteis. Os modelos semi-quantitativos talvez sejam a chave que a ciência

moderna precisa para melhor modelar e entender mega-sistemas complexos, sem se pre-

ocupar com a velocidade de suas mudanças, uma vez que os modelos tradicionais têm se

mostrado muito mais capazes de imitá-los, ainda que com muito custo e tempo, do que

de prevê-los.

Esta pesquisa não teve o objetivo de resolver o problema da poĺıtica pública com mais

poĺıticas públicas, mas de orientá-la e defini-la de forma conjunta e mais simples com

outras poĺıticas públicas, a fim de se alcançar um mesmo objetivo comum determinado

por uma poĺıtica macroeconômica. No Brasil, as poĺıticas públicas brasileiras ainda são

tratadas de forma setorial, onde as poĺıticas de um setor não são avaliadas de acordo

com os posśıveis impactos provenientes das poĺıticas de outros setores. A diferença entre

esta pesquisa e o contexto atual do páıs está, portanto, em como se determinar poĺıticas

públicas intersetoriais, oriundas de uma mesma poĺıtica macroeconômica, através de mo-

delos de engenharia de sistemas complexos distintos, elaborados e integrados entre si para

alcançar, de forma mais simples e efetiva, um único objetivo em comum.

Os modelos de engenharia de sistemas complexos pesquisados sugeriram a necessidade

de se obter bastante conhecimento sobre o contexto analisado, a fim de que se pudesse

construir modelos de engenharia eficientes. Esta pesquisa, portanto, mostrou que modelos

de engenharia de sistemas complexos podem ser entendidos e modelados mais facilmente

quando são combinados aos modelos semi-quantitativos. Talvez os modelos de dinâmica

de sistemas semi-quantitativos também sejam a chave que a ciência moderna precisa para

entender e construir melhores modelos de engenharia para mega-sistemas complexos.

Ademais, um modelo de engenharia de conhecimento foi proposto para desenvolver a

indústria de software brasileira através de modelos de medição de produtos e serviços de

software, a fim de avaliar continuamente os demais modelos propostos nesta pesquisa de

acordo com os resultados obtidos através deles na prática.

Esta pesquisa mostrou como sistemas macro-econômicos, como o desenvolvimento da

indústria de software brasileira, podem ser melhor entendidos e previstos através de mo-

delos semi-quantitativos, por serem mais simples e menos voláteis, e através de modelos

de engenharia de sistemas complexos, por serem mais simples de entender e implementar

quando utilizados em conjunto com os modelos semi-quantitativos, quando comparados

aos métodos sistêmicos tradicionais. Porém, é posśıvel que mega-sistemas complexos

sociais, mega-sistemas complexos naturais, mega-sistemas complexos biológicos e mega-

sistemas complexos artificiais também possam ser melhores compreendidos e beneficiados

através da utilização, em conjunto, de modelos de dinâmica de mega-sistemas complexos
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semi-quantitativos e de modelos engenharia de mega-sistemas complexos, quando forem

combinados para tentarem promover o desenvolvimento de seus respectivos sistemas.

5.1 Conclusões

Após diversas análises de dados e cruzamentos de informações, pôde-se realizar uma ava-

liação mais completa através da comparação do modelo de desenvolvimento da indústria

de software atual com o modelo de desenvolvimento da indústria de software proposto,

ambos elaborados para simulações computacionais nesta pesquisa. Todas as comparações

realizadas entre o modelo atual e o modelo proposto, com seus respectivos resultados e

avaliações, podem ser vistos, em detalhes, através do Apêndice E, permitindo obter uma

série de conclusões à respeito do modelo atual e do modelo proposto ao desenvolvimento

da indústria de software brasileira.

Enquanto o sistema poĺıtico brasileiro proposto apresenta uma resiliência maior quando o

ńıvel da corrupção brasileira é alta ou muito alta, quando comparado ao sistema poĺıtico

brasileiro atual, o sistema poĺıtico brasileiro atual apresenta uma resiliência maior quando

o ńıvel da corrupção brasileira é muito baixa, quando comparado com o sistema poĺıtico

brasileiro proposto. No entanto, o sistema poĺıtico brasileiro atual e o sistema poĺıtico

brasileiro proposto apresentam a mesma resiliência quando o ńıvel de corrupção é mediano.

Quando a corrupção é muito alta, o sistema poĺıtico brasileiro atual nunca conseguirá

alcançar os objetivos do sistema, porém, mesmo quando a corrupção for muito alta, o

sistema poĺıtico brasileiro proposto ainda poderá alcançar os objetivos do sistema, mesmo

com uma probabilidade de 8%.

Quando a corrupção é alta, o sistema poĺıtico brasileiro atual terá apenas 25% de proba-

bilidade para alcançar os objetivos do sistema, enquanto que o sistema poĺıtico brasileiro

proposto terá 42% de probabilidade de alcançar os objetivos do sistema. Quando a cor-

rupção é mediana, tanto o sistema poĺıtico brasileiro atual quanto o sistema poĺıtico

proposto terão 50% de probabilidade de alcançar os objetivos do sistema. Já quando a

corrupção é muito baixa, o sistema poĺıtico brasileiro atual sempre conseguirá alcançar os

objetivos do sistema, enquanto o sistema poĺıtico proposto terá 83% de probabilidade de

alcançar os objetivos do sistema.

Todavia, por que o sistema poĺıtico brasileiro proposto não alcançará os objetivos do

sistema em 17% dos cenários, mesmo quando o ńıvel da corrupção brasileira estiver em

um ńıvel muito baixo? Quando o ńıvel da corrupção brasileira está num ńıvel muito

baixo, existem 2 cenários no sistema poĺıtico brasileiro proposto, onde os investimentos

sobre os mecanismos de reforço que incidem sobre as variáveis cŕıticas do sistema são
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muito baixos e onde os custos com os valores semi-quantitativos iniciais são muito baixos

ou baixos, fazendo com que o decĺınio do desenvolvimento da indústria de software e do

desenvolvimento poĺıtico-econômico-social do páıs sejam estimulados mais rapidamente

do que os mecanismos de reforço sejam capazes de impulsioná-los.

Portanto, no sistema poĺıtico brasileiro atual, quando a corrupção é muito baixa, qualquer

investimento nas variáveis cŕıticas do sistema será suficiente para impulsionar o desen-

volvimento da indústria de software. Entretanto, no sistema poĺıtico brasileiro proposto,

quando a corrupção é muito baixa, nem todo investimento nas variáveis cŕıticas do sistema

será suficiente para impulsionar o desenvolvimento da indústria de software, pois quando

o investimento nas variáveis cŕıticas do sistema for muito baixo ou baixo, e o custo com

os mecanismos de reforço também for muito baixo, o desenvolvimento da indústria de

software decrescerá ao longo do tempo.

Quando os custos com os valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do sis-

tema atual e do sistema proposto são desde muito baixos a muito altos, qualquer investi-

mento nestas variáveis poderá viabilizar o alcance dos objetivos destes sistemas.

No sistema poĺıtico brasileiro atual e no sistema poĺıtico brasileiro proposto, quanto maior

for o investimento nos valores semi-quantitativos iniciais das variáveis cŕıticas do sistema,

maior será o percentual de alcance dos objetivos do sistema, com exceção quando se

investe muito baixo ou baixo nestas variáveis, situação em que o percentual de alcance

permanece o mesmo.

Os investimentos no sistema atual e no sistema proposto só começam a fazer uma boa

diferença, em termos percentuais de alcance dos objetivos do sistema, quando se investe

de forma mediana nas variáveis cŕıticas do sistema, alcançando 50% dos seus objetivos.

Portanto, quanto maior o investimento nas variáveis cŕıticas destes sistemas, maior será o

percentual de alcance dos objetivos do sistema poĺıtico brasileiro proposto quando com-

parado ao sistema poĺıtico brasileiro atual, excetuando-se quando se investe de forma

mediana nas variáveis cŕıticas do sistema, onde o sistema poĺıtico brasileiro atual terá um

percentual de alcance dos objetivos do sistema equivalente ao do sistema poĺıtico brasi-

leiro proposto, e quando se investe muito alto nas variáveis cŕıticas do sistema, onde o

sistema poĺıtico brasileiro atual terá um percentual de alcance dos objetivos do sistema

maior do que o do sistema poĺıtico brasileiro proposto.

O sistema poĺıtico brasileiro proposto mostrou-se mais resiliente, e portanto mais ade-

quado, para ńıveis de corrupção mais altos e para investimentos mais baixos do governo

nas variáveis cŕıticas do sistema, quando comparados ao sistema poĺıtico brasileiro atual.
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O sistema poĺıtico brasileiro atual nunca conseguirá alcançar seus objetivos quando o

ńıvel da corrupção brasileira for muito alto. Entretanto, o sistema poĺıtico brasileiro atual

sempre conseguirá alcançar seus objetivos quando o ńıvel da corrupção brasileira for muito

baixo. Se o ńıvel da corrupção brasileira for mediano, o sistema poĺıtico brasileiro atual

conseguirá alcançar seus objetivos apenas quando o governo investir de mediano a muito

alto nas variáveis cŕıticas do sistema. No entanto, se o ńıvel da corrupção brasileira for

alto, o sistema poĺıtico brasileiro atual conseguirá alcançar seus objetivos apenas quando

o governo investir muito alto nas variáveis cŕıticas do sistema.

Se o ńıvel da corrupção brasileira for muito alto, o sistema poĺıtico brasileiro proposto con-

seguirá alcançar seus objetivos apenas quando o governo investir muito alto nas variáveis

cŕıticas do sistema, utilizando mecanismos de reforço com custo muito alto. Entretanto,

se o ńıvel da corrupção brasileira for alto, mediano ou muito baixo, o sistema poĺıtico

brasileiro proposto conseguirá alcançar seus objetivos quando o governo realizar qualquer

investimento nas variáveis cŕıticas do sistema, embora ainda dependa do ńıvel de investi-

mento aplicado aos mecanismos de reforço deste sistema para alcançar tais objetivos.

No modelo poĺıtico brasileiro atual, o pensamento linear funciona para as variáveis cor-

rupção e investimento do governo nas variáveis cŕıticas do sistema. Logo, quanto maior

for a corrupção, maior será a necessidade do governo investir nas variáveis cŕıticas do

sistema atual para conseguir alcançar os objetivos do sistema.

No modelo poĺıtico brasileiro proposto, tanto o pensamento linear quanto o pensamento

não-linear funcionam para as variáveis corrupção e investimento nas variáveis cŕıticas

do sistema. Logo, quando a corrupção for muito baixa, mediana ou alta, um menor

investimento do governo nas variáveis cŕıticas do sistema proposto irá melhorar o alcance

dos objetivos do sistema, embora ainda dependa do ńıvel de investimento aplicado aos

mecanismos de reforço deste sistema para alcançar tais objetivos.

No modelo poĺıtico brasileiro atual, quanto maior a corrupção e maior o investimento do

governo brasileiro nas variáveis cŕıticas do sistema, maior será a probabilidade de alcançar

os objetivos do sistema atual. Entretanto, quanto maior a corrupção e menor o investi-

mento do governo brasileiro nas variáveis cŕıticas do sistema, menor será a probabilidade

de alcançar os objetivos do sistema atual.

No modelo poĺıtico brasileiro proposto, a não-linearidade acontece também através dos

custos com os mecanismos investidos pelo governo, utilizados como reforço para as variáveis

cŕıticas do sistema. Por isso, independente do ńıvel de corrupção do páıs, nem sempre

quanto maior for o investimento do governo nas variáveis cŕıticas do sistema, menor será

o investimento do governo nos mecanismos de reforço da variáveis cŕıticas do sistema

necessário para alcançar os objetivos do sistema. Como exemplo, pode-se citar o cenário
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onde a corrupção é mediana e os investimentos do governo nas variáveis cŕıticas do sis-

tema são muito altos, quando 2 cenários simulados no modelo proposto precisam de um

investimento mediano ou muito alto do governo nos mecanismos de reforço para alcançar

os objetivos do sistema.

Em contradição com o exemplo anterior, pode-se citar o cenário onde a corrupção é

mediana e os investimentos do governo nas variáveis cŕıticas do sistema são baixos, com-

provando que o pensamento linear também ocorre no modelo proposto, quando 1 cenário

simulado precisa de um investimento muito alto do governo nos mecanismos de reforço

para alcançar os objetivos do sistema.

No sistema poĺıtico brasileiro atual, o pensamento linear também encontra-se presente

quando se avalia o prazo para se atingir os objetivos do sistemas. Independente do ńıvel

de corrupção do páıs, quanto menor o investimento do governo nas variáveis cŕıticas do

sistema, maior será o prazo para alcançar os objetivos do sistema, e portanto quanto

maior o investimento do governo nas variáveis cŕıticas do sistema, menor será o prazo

para alcançar os objetivos do sistema.

É importante observar também, que no sistema poĺıtico brasileiro atual, quanto maior

o investimento do governo nas variáveis cŕıticas do sistema, além de menor ser o prazo

para se alcançar os objetivos do sistema, maior será a capacidade de se poder alcançar os

objetivos do sistema quando o ńıvel de corrupção também for maior, o que reforça ainda

mais o pensamento linear deste sistema.

No sistema poĺıtico brasileiro proposto, o pensamento linear encontra-se presente em todos

os cenários simulados, quando se avalia o prazo para se atingir os objetivos do sistema.

Independente do ńıvel de corrupção do páıs, quanto menor o investimento do governo nas

variáveis cŕıticas do sistema, maior será o prazo para alcançar os objetivos do sistema, e

quanto maior o investimento do governo nas variáveis cŕıticas do sistema, menor será o

prazo para alcançar os objetivos do sistema.

É importante observar também, que no sistema poĺıtico brasileiro proposto, a capacidade

de alcançar os objetivos do sistema quando o ńıvel de corrupção é muito alto apenas

ocorrerá quando o investimento do governo nas variáveis cŕıticas do sistema proposto

também for muito alto, pois em todos os outro ńıveis de corrupção, os objetivos do

sistema poderão ser alcançados quando o governo investir muito baixo a muito alto nas

variáveis cŕıticas do sistema proposto.

O modelo poĺıtico brasileiro atual não atende às necessidades do desenvolvimento da

indústria de software brasileira, pois o ńıvel de corrupção brasileira, segundo o IPC,

compreende atualmente um intervalo de corrupção alta a muito alta, e o investimento
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brasileiro para o desenvolvimento da indústria de software brasileira, de acordo com dados

públicos do governo federal, compreende atualmente um intervalo de investimento de

muito baixo a baixo, quando comparado aos investimentos de páıses desenvolvidos nesta

mesma área.

Observando os resultados da simulação do modelo poĺıtico brasileiro atual e os cenários

em que os objetivos do sistema serão alcançados, fica claro o porquê do desenvolvimento

da indústria de software brasileira atual não ser alcançado com este modelo atual, uma vez

que o Brasil ainda investe pouco no desenvolvimento da indústria de software brasileira e

os ı́ndices da corrupção brasileira ainda são considerados altos. Portanto, a simulação do

modelo poĺıtico atual demonstra que quando o páıs investe pouco nas variáveis cŕıticas

do sistema para o desenvolvimento da indústria de software, ele apenas alcançará seus

objetivos se a corrupção brasileira atual for muito baixa, e este cenário não reflete a

realidade atual do páıs.

Já observando os resultados da simulação do modelo poĺıtico brasileiro proposto e os

cenários em que os objetivos do sistema são alcançados, percebe-se que o desenvolvimento

da indústria de software brasileira no modelo proposto é mais resiliente que no modelo

poĺıtico atual, pois mesmo com investimentos muito baixos ou baixos do governo nas

variáveis cŕıticas do sistema proposto, o desenvolvimento da indústria de software será

alcançado mesmo quando o ńıvel da corrupção brasileira for alta.

Uma outra pergunta que se faz é: uma vez que o PIB brasileiro ainda vem oscilando

em ńıveis baixos ao longo dos anos, além das crises poĺıticas, econômicas e sociais que o

páıs vem constantemente atravessando, como realmente se pode aplicar o modelo atual e

o modelo proposto para o desenvolvimento da indústria de software brasileira, uma vez

que o governo geralmente investe abaixo dos padrões internacionais de referência à páıses

desenvolvidos nesta área?

Como Brasil passou por constantes crises poĺıticas e econômicas nas últimas décadas, e

como os investimentos do governo brasileiro ao desenvolvimento das indústria de software

têm sido baixos, quando comparados à páıses desenvolvidos, e como a corrupção brasileira

ainda é considerada alta por organizações internacionais, espera-se que o modelo proposto

não apenas seja mais resiliente para o Brasil contemporâneo, mas que também seja mais

resiliente diante das futuras crises poĺıticas e econômicas que poderão surgir para os

futuros governos do páıs.

No modelo poĺıtico brasileiro atual, quando a corrupção é alta e o governo investe muito

alto nas variáveis cŕıticas do sistema, o sistema atual consegue promover o desenvolvi-

mento da indústria de software brasileira e o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social

do páıs, mas não consegue proporcionar a queda da corrupção brasileira neste setor, am-
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pliando continuamente a corrupção no páıs. No entanto, o modelo poĺıtico brasileiro atual

é resiliente quando a corrupção é muito baixa ou mediana, mas não quando a corrupção

é alta ou muito alta.

O modelo poĺıtico brasileiro proposto demonstrou-se resiliente até mesmo quando os in-

vestimentos do governo nas variáveis cŕıticas do sistema são baixos ou muito baixos e a

corrupção é mediana ou alta, desde que possuam investimentos nos mecanismos de reforço

do sistema que sejam muito altos. Já o modelo poĺıtico brasileiro atual demonstrou-se

mais resiliente quando os investimentos do governo nas variáveis cŕıticas do sistema são

medianos e a corrupção é muito baixa ou mediana, ou quando os investimentos do governo

nas variáveis cŕıticas do sistema são muito altos e a corrupção é muito baixa, mediana

ou alta. Portanto, todas essas questões precisam ser priorizadas e tratadas o mais rápido

posśıvel, pois elas afetam direta ou indiretamente o desenvolvimento da indústria de soft-

ware do páıs, e consequentemente o desenvolvimento poĺıtico-econômico-social brasileiro.

Enquanto o modelo proposto ao desenvolvimento da indústria de software brasileira pos-

sui atratores que buscam alcançar o comportamento global esperado pelo sistema, nas

condições iniciais encontradas no páıs e sem intervenções externas, o modelo atual pos-

sui atratores que inibem o comportamento global esperado pelo sistema, nas condições

iniciais encontradas no páıs e sem intervenções externas.

Ciências poĺıticas é uma coisa séria e muito importante, e esta pesquisa demonstrou

que um modelo de sistemas complexos para poĺıticas públicas torna-se necessário para

se alcançar de forma mais eficiente e eficaz os objetivos das poĺıticas brasileiras para o

desenvolvimento da indústria de software do páıs, norteando os seus resultados de acordo

com as metas definidas pelo governo.

Portanto, estes modelos servem de base para que a sociedade brasileira possa ter a

consciência necessária sobre as poĺıticas públicas utilizadas pelo governo para o desenvolvi-

mento da indústria de software do páıs, analisando e criticando os “politiqueiros”(poĺıticos

formais ou “falsos”poĺıticos, e que geralmente são desconhecedores das ciências poĺıticas)

e suas “politicagens”(ações poĺıticas que geralmente possuem estratégias de ganhos pes-

soais ou de ganhos de um grupo espećıfico de indiv́ıduos), fazendo então as cobranças

necessárias a seus representantes de governo utilizando uma análise essencialmente ci-

ent́ıfica sobre suas poĺıticas públicas e seus futuros resultados.

É importante salientar que modelos de sistemas complexos para poĺıticas públicas utili-

zando dinâmica de sistemas, como o modelo de desenvolvimento da indústria de software

brasileira estudado nesta pesquisa, precisam ser policiados frequentemente pelas autori-

dades competentes e pela própria sociedade no futuro, uma vez que podem ser utilizados

por poĺıticos e governantes do páıs para benef́ıcios pessoais, como por exemplo, para

254
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obterem reeleição de mandato ou para prejudicar as futuras poĺıticas públicas de seus

opositores poĺıticos. Os gráficos dos cenários simulados, utilizando o modelo sistêmico

proposto nesta pesquisa, mostram que quando uma poĺıtica pública é aplicada, alguns re-

sultados rapidamente aparecem durante um intervalo de tempo relativamente curto, para

decáırem posteriormente, tempo este que pode ser suficiente para que, por exemplo, um

determinado poĺıtico possa ser reeleito.

Entretanto, e se o candidato não for reeleito? Bem, provavelmente a queda dos resultados

provenientes da poĺıtica pública anterior será iminente, e esta decadência provavelmente

será dif́ıcil de ser evitada pelo próximo candidato eleito, mesmo com uma poĺıtica pública

bem elaborada, principalmente quando se possui limitações para investimento de recursos

do governo nesta área. E quando a poĺıtica pública do atual sucessor começar a demons-

trar bons resultados, estes resultados provavelmente só serão percebidos pela sociedade

quando o atual governante estiver terminando o seu mandato, ou apenas após a sua sáıda,

não recebendo geralmente os méritos por suas poĺıticas públicas aplicadas anteriormente.

Então o objetivo da oposição também terá sido alcançado, mas certamente não o da

sociedade.

Contudo, alguém pode perguntar-se: e se o atual poĺıtico for reeleito no páıs, ele então

sofrerá as consequências durante o seu futuro mandato e que são resultantes do seu próprio

mandato anterior? Bem, pelo que sabe-se do Brasil, a reeleição ainda é posśıvel no páıs, e

geralmente este poĺıtico que foi reeleito pouco está se importando com a sociedade, cidade,

estado ou o páıs, pois os seus objetivos pessoais já terão sido conquistados. Por isso,

precisa-se estar atento à modelos de poĺıticas públicas para sistemas complexos, como

este, que em “mãos”erradas podem ser utilizados para fins pessoais, gerando grandes

malef́ıcios à sociedade brasileira.

Provavelmente, um modelo de transparência pública brasileira para as poĺıticas públicas

adotadas por um determinado governo, aliado a modelos de dinâmica de mega-sistemas

complexos, como os elaborados nesta pesquisa, também disponibilizados de forma pública

para simulação, possam tornar a sociedade mais consciente dos futuros impactos destas

poĺıticas públicas adotadas, a curto, médio e longo prazo.

A pergunta que se faz agora é: se os montantes investidos pelo governo nos mecanismos

de reforço ao sistema poĺıtico brasileiro para desenvolvimento da indústria de software são

menores que os montantes investidos nas variáveis cŕıticas do sistema, quais seriam os reais

valores dos mecanismos de reforço, quando estes estão em um ńıvel muito baixo, mediano

e muito alto, para justificar o uso desses mecanismos, e portanto do modelo proposto

em substituição ao modelo atual? Estes valores provavelmente poderão ser encontra-

dos através de modelos tradicionais de sistemas dinâmicos, como dinâmica de sistemas

quantitativos ou modelos baseados em agentes, quando forem utilizados para simular os
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sistemas que envolvem apenas os mecanismos de reforço propostos ao sistema poĺıtico bra-

sileiro para desenvolvimento da indústria de software do páıs. Como os mecanismos de

reforço envolvem apenas pequenas subestruturas dentro das variáveis cŕıticas do sistema,

esses valores provavelmente poderão ser encontrados através de simulações desses modelos

tradicionais, comprovando que os montantes investidos pelo governo nos mecanismos de

reforço ao sistema poĺıtico brasileiro para desenvolvimento da indústria de software são

realmente menores que os montantes investidos nas variáveis cŕıticas do sistema, justifi-

cando o uso desses mecanismos, e portanto do modelo proposto em substituição ao modelo

atual.

Para o Brasil, o método semi-quantitativo baseado em dinâmica de sistemas, através

do interpretativismo, estruturalismo e da teoria geral de sistemas, quando aplicado às

poĺıticas públicas orientadas ao desenvolvimento da indústria de software brasileira, teve

a capacidade de imitar e prever a realidade do páıs neste setor, proporcionando poĺıticas

públicas mais resilientes através de simulações computacionais.

Para o mundo, o percurso metodológico e epistemológico proposto demonstrou como

superar as limitações apresentadas pelos modelos baseados em agentes e pelos modelos

quantitativos baseados em dinâmica de sistemas, quando são aplicados à mega-sistemas

complexos. Esses modelos conseguem imitar a realidade, mas tem grandes dificuldades

de acompanhá-la, impossibilitando previsões através de simulações computacionais. Com

este percurso metodológico e epistemológico proposto, é posśıvel não só imitar a realidade,

como prevê-la, permitindo criar poĺıticas públicas que sejam mais resilientes diante de

cenários econômicos mais catastróficos.

No futuro, esse percurso metodológico e epistemológico proposto poderá servir como base

para construção de poĺıticas públicas sustentáveis para diversos páıses do mundo, melho-

rando as previsões e reduzindo as diferenças econômicas e sociais entre os páıses pobres e

ricos do planeta.

5.2 Atividades Futuras de Pesquisa

Por fim, foram elencadas as seguintes necessidades de pesquisas futuras como propostas

de trabalhos futuros:

• Elaborar modelos de dinâmica de mega-sistemas complexos através do percurso me-

todológico e epistemológico proposto nesta pesquisa, para melhor entendimento e

avaliação dos modelos produzidos por ele;

• Elaborar modelos de dinâmica de sistemas quantitativos, como por exemplo através
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de diagramas de fluxos e estoques, que representem quantitativamente os custos e os

prazos das variáveis do modelo atual e do modelo proposto, uma vez que os modelos

constrúıdos nesta pesquisa utilizaram apenas variáveis semi-quantitativas para rea-

lização de análises e cŕıticas em torno das poĺıticas públicas para o desenvolvimento

da indústria de software brasileira;

• Elaborar um modelo de poĺıtica pública, através dos resultados obtidos através desta

pesquisa, a fim de que os poĺıticos brasileiros repensem suas poĺıticas públicas tra-

dicionais em prol de uma poĺıtica de desenvolvimento sustentável para a indústria

de software brasileira;

• Adaptar o modelo proposto de poĺıticas públicas para outros páıses em desenvol-

vimento no mundo, como aqueles que constituem atualmente um grupo poĺıtico de

cooperação formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS), a fim

de impulsionar o desenvolvimento da indústria de software destes páıses;

• Elaborar modelos de dinâmica de mega-sistemas complexos semi-quantitativos, em

conjunto com modelos de engenharia de mega-sistemas complexos, aplicados à mega-

sistemas complexos sociais, mega-sistemas complexos naturais, mega-sistemas com-

plexos biológicos e mega-sistemas complexos artificiais, além de outros mega-sistemas

complexos econômicos, a fim de melhor compreender, avaliar e promover o desen-

volvimento destes respectivos mega-sistemas;

• Elaborar modelos de lógica difusa, ou lógica fuzzy, de acordo com os modelos de

causa e efeito produzidos por esta pesquisa, para simular a dinâmica da poĺıtica

pública brasileira atual para o desenvolvimento da indústria de software do páıs, a

fim de avaliar os resultados obtidos através de lógica difusa, e compará-los ao sistema

poĺıtico atual e aos resultados obtidos nesta pesquisa.
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[Observatório Softex 2010]Observatório Softex. Formação e Capacitação para
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