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PARTE 1 - Fundamentos

 Sistemas colaborativos para uma nova 
sociedade e um novo ser humano

 Teorias e modelos de colaboração
 Ontologia de colaboração
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Capítulo 2 – Teorias e 
modelos de colaboração

OBJETIVOS:
 analisar o trabalho em grupo em função de teorias e 

modelos de colaboração;
 selecionar e projetar sistemas colaborativos em função 

de teorias e modelos de colaboração.
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TEORIAS E MODELOS PARA QUÊ?
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TEORIA DOS JOGOS

 Na Teoria dos Jogos, o que está em foco são os cenários de 
tomada de decisões estratégicas nos quais o resultado final para 
cada participante depende das decisões dos demais 
participantes.

 Para maximizar seu ganho, cada participante decide sua 
estratégia após avaliar a situação dos oponentes e traçar 
suposições sobre as estratégias que eles adotarão.

 Na Teoria dos Jogos, os resultados do grupo num determinado 
cenário são evidenciados, revelando a tensão decorrente dos 
conflitos de interesse.



6

TEORIA DOS JOGOS

 Ancorada na matemática e economia, a Teoria dos 
Jogos provê conceitos, metodologia, formalização 
matemática e cenários de jogos já bem estudados que 
apoiam a análise de situações reais como:

- a negociação de compra e venda de um carro;
- o estabelecimento de preços entre empresas 

concorrentes;
- as ações diplomáticas entre dois países
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TEORIA DOS JOGOS

Cenário: A decisão de evitar engarrafamento na estrada a 
véspera de um feriado.

 Se acreditarmos que poucas pessoas terão ânimo para 
acordar cedo, decidimos madrugar para ter o caminho livre;

 No entanto, se tivermos enganados e a maioria pensar 
da mesma forma que nós, o trajeto ficará congestionado 
para nós e livre para os poucos que resolveram dormir até 
mais tarde.
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Teoria dos Jogos
Um exemplo clássico

O Dilema do Prisioneiro

Características
 Jogo de soma não zero. Por quê?

Condição 1
Condição 2
Condição 3
Condição 4

E agora, o que devo fazer?
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Teoria dos Jogos
Um exemplo clássico

O Dilema do Prisioneiro

O acusador: 
convencido da culpa 
dos dois prisioneiros, 
mas não dispondo de 
provas para condená-
los 

Cadeia 1

Cadeia 2

Propõe um 
mesmo acordo

(confessar, 
ficar calado)

(confessar, 
ficar calado)
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O Dilema do Prisioneiro

Meu Comparsa 
fica em silêncio

Meu Comparsa 
confessa

Eu fico
Em silêncio

eu = 6 meses
ele = 6 meses

eu = 10 anos
ele = livre

Eu
confesso

eu = livre
ele = 10 anos

eu = 6 anos
ele = 6 anos

MATRIZ DE PERDAS 
E GANHOS

B coopera B não coopera

A coopera 1/1 2/0

A não coopera 0/2 -1/-1
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM

Objetivo: Preparar uma apresentação sobre os jogos 
abaixo baseado na Teoria dos Jogos:

 A trajetória dos comuns;
 Jogo do frangote;
 Jogo do voluntário;
 A batalha dos sexos;
 O jogo do ultimato

Obs.: O trabalho deve ser feito em grupo de no máximo 02 
alunos e cada grupo deve escolher e apresentar um dos 
jogos. 
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TEORIA DA EVOLUÇÃO DA COLABORAÇÃO

 Explica como a colaboração emerge e se mantém num 
cenário competitivo;

 Surgiu na década de 1970 motivada por competições 
promovidas pelo matemático e cientista político Robert 
Axelrod;

 A estratégia vencedora foi “tit for tat” (“toma lá dá cá”), 
estratégia proposta pelo matemático Anatol Rapoport, e 
segue três regras básicas:

 Contribua. Nunca seja o primeiro a trair;
 Se for traído, retalie;
 Esteja preparado para perdoar a traição após uma 

retaliação.
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CARACTERÍSTICAS DA TEORIA DA EVOLUÇÃO 
DA COLABORAÇÃO

 É uma estratégia que promove a colaboração;
 Estratégias dominantes em competições que 
simulavam a seleção natural
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