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Bullet Solutions promete resolver problemas “à prova de bala”

Erika Nunes

U m gerador auto-
mático de horá-
rios escolares pa-
ra o Ensino Supe-

rior é o mais recente e mais
rentável produto concebido,
desenvolvido e comerciali-
zado pela Bullet Solutions.
Pioneiro e inovador, o pro-
duto vem dar resposta a uma
necessidade e a uma procura
de décadas, cuja resposta fo-
ra sempre adiada por difi-
culdades técnicas que, só
agora, um grupo de jovens
empresários altamente qua-
lificado conseguiu ultrapas-
sar.
A Bullet Solutions é ainda
uma empresa jovem, com
menos de dois anos de vida,
nascida ao abrigo da Inicia-
tiva Neotec (programa go-
vernamental de apoio a no-
vas empresas de base tecno-
lógica) e no seguimento da
candidatura, em 2005, ao
concurso nacional de em-
preendedorismo.
“Partimos de uma ideia, que
era optimizar os horários es-
colares para o Ensino Supe-
rior, a partir de um gerador
automático de horários, algo
que era extremamente com-
plexo de se fazer dado o ele-
vado número de variáveis a
considerar”, explica Pedro
Fernandes, administrador
da Bullet Solutions e um dos
fundadores da empresa, jun-
tamente com mais quatro in-
vestidores particulares.
A ideia era, realmente, am-
biciosa, ou não teriam obti-
do o apoio da Informática de
Portugal, que financiou 25%
da nova e ousada empresa do
Porto.
Após um ano de desenvolvi-
mento do produto, que, com
sucesso, consegue dar res-

posta aos pedidos dos professo-
res, às necessidades dos alunos
e às condicionantes das insti-
tuições, já é utilizado por uma
dúzia de clientes satisfeitos.
“Não temos um cliente que nos
diga que esta ferramenta não é
útil ou que funciona mal”, asse-
gura Luís Moreira, outro dos
sócios da empresa, também li-
cenciado em Engenharia Elec-
trotécnica e Computadores, ac-

tualmente encarregue da
área comercial da Bullet
Solutions. Aliás, o serviço
pós-venda foi considerado
“primordial” pela empre-
sa, que dá assistência com-
pleta aos seus clientes, ofe-
recendo formação gratuita
e específica para a utiliza-
ção de todo o potencial das
ferramentas adquiridas.
Depois dos primeiros me-
ses no mercado, depressa a
empresa adaptou o gerador
de horários ao Ensino Bási-
co e Secundário e, agora,
outro produto semelhante
prepara-se para conquistar
um mercado também im-
portante: um gerador de
escalas médicas.
“Já estamos a negociar a
venda a um grande depar-
tamento de um hospital
importante e cremos que
será um sucesso”, adianta
Pedro Fernandes.
É que, além de gerar auto-
maticamente os horários,
de acordo com o pessoal e
as instalações, por exem-
plo, a ferramenta ainda ga-
rante o cálculo de todas as
possibilidades, de forma a
escolher a que melhor opti-
miza o serviço.
De acordo com os respon-
sáveis da empresa, o negó-
cio propriamente dito “não
tem concorrência”, pois o
tipo de investigação opera-
cional que exige – e sedu-
zia, desde logo, os jovens
empresários – não é algo
que se faça exaustivamen-
te, quer em Portugal quer
no Mundo.
“Já há 30 anos que, nos Es-
tados Unidos, se tentava
criar este tipo de software,
mas a quantidade de variá-
veis a introduzir é dema-
siado complexa”, vanglo-
ria-se Luís Moreira. Um
ano de desenvolvimento do
produto, com uma equipa
de cinco pessoas a traba-
lhar oito horas por dia foi,
afinal, suficiente por cá.
Já a pensar na expansão do
negócio, a Bullet Solutions
prepara-se para entrar, no
próximo ano, na área in-
dustrial e na gestão de pro-
dução – uma área “apaixo-
nante” e em que “é fácil
quantificar perdas e ga-
nhos”, na definição de Pe-
dro Fernandes.
A internacionalização está
também prevista para
2009, estando a decorrer a
pesquisa de parceiros ade-
quados em cada país-alvo –
tendo em atenção a manu-
tenção dos padrões do ser-
viço pós-venda –, sendo de
esperar uma penetração
“rápida” nos PALOP.

Sede: Rua da Saudade, Porto
Actividade: consultoria e
desenvolvimento de soluções
informáticas de optimização à
medida do cliente.
Facturação: depois de 10
meses de desenvolvimento de
produto, facturou 50 mil euros
em 2 meses (2006) e prevê
200 mil euros este ano.

Ficha

•Grupo de jovens criou projecto inovador premiado
•Optimização da produção industrial será o rumo futuro

Solução nova
para velho
problema
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As leis “não
escritas” da Gestão

Publicadohámaisde60anos,
estepequenolivrodaautoriade
W.J.King(engenheirodaGene-
ralElectriceprofessordeEnge-
nharianaUniversidadedaCali-
fórnia,falecidoem1983)vendeu
nessaépocamaisde100milcó-
piaseacabouporseradaptado
paraosleitoresinteressadosem
Gestão.Terceirolivrodacolecção
“Conceitosactuais”,daActual
Editora,àvendapor12euros
maisIVA,aobradáaconheceros
princípios“nãoescritos”domun-
dodosnegócios.Inúmerosconse-
lhosqueforamsendotransmiti-
dosentregeraçõesdeempresários
econdensadosnumlivrodecon-
sultarápida.Em96páginaspode,
porexemplo,sabercomosedeve
comportarnoprimeiroemprego
oucomoconquistarosucesso
profissional.Olivrofoiactualiza-
dopeloamericanoJamesG.
Skakoon,directordaVertexTe-
chnology,empresadeconsultoria
emEngenharia,eautordo“De-
tailedmechanicaldesign:Aprac-
ticalguide”.

A era
da turbulência

Oex-presidentedaReservaFe-
deraldosEUA,AlanGreenspan,
descrevenesteensaiode572pá-
ginasoscontributosdeumavida
detrabalhoparaaeconomia
americanaeglobalemmudança,
apresentandoasuavisãodofu-
turo.O11deSetembroéoponto
departidaparaaanálisedoca-
minhopercorridopelaeconomia
mundialapartirdaexperiência
deduasdécadasàfrentedaRe-
servaFederaldosEUA,simboli-
zandotodososdesafiosqueaglo-
balizaçãoterádeenfrentarnas
próximasdécadas.Descendente
deromenosehúngarosemigra-
dosparaosEUA,noiníciodosé-
culoXX,estaautobiografiapas-
saemrevistaasegundametade
doséculopassado,duranteoqual
oautorseenvolveudeforma
crescentenasdecisõesdapolítica
económicaemonetária,quea
marcaram.EditadopelaPresen-
ça,o livrocusta30euros.
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