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Jan. 2014 Bullet Solutions completa 8 anos de existência

Bullet Solutions, empresa de referência em soluções de 
software de otimização, completa 8 anos de existência

“8 anos de existência e 150.000 pessoas servidas no dia-a-dia 

pelos nossos horários, escalas, turnos, rotas e restante software 

de otimização, são números que nos fazem acreditar cada vez 

mais no nosso trabalho, sempre focado na otimização dos 

processos e das organizações.”

Luis Moreira Co-fundador e Business Development Manager

Depois de atingir a marca das 150.000 pessoas que diariamente beneficiam do seu software de otimização, a 
Bullet Solutions acaba de completar um outro marco relevante: os seus 8 anos de existência.

Com o mesmo entusiasmo que move a empresa desde o primeiro dia, a Bullet Solutions é atualmente uma 
empresa madura, que vê nos frutos do seu trabalho a motivação para continuar a marcar a diferença de uma 
forma muito significativa no tecido empresarial nacional.

Ao desenvolver o seu trabalho com o foco na otimização da gestão dos recursos de cada setor de atividade, é 
possível à Bullet Solutions dotar as organizações de processos automáticos para áreas distintas como a gera-
ção de horários escolares, escalonamento de pessoal, escalonamento de produção ou rotas, bem como outros 
problemas combinatórios complexos à medida das organizações.
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O objectivo, independentemente do setor de atividade, é sempre o mesmo: a otimização de recursos 
(tempo dos recursos humanos, maquinaria, matérias-primas) com vista à eficiência e produtividade 
das organizações.

A vantagem competitiva da Bullet Solutions consiste numa equipa especializada em I&D com o objectivo de, 
com recurso a investigação operacional, inteligência artificial e algoritmos complexos, determinar a melhor 
solução para o problema, antes mesmo de partir para o desenvolvimento do software em questão. É por isso 
que o core business da empresa não é tão só o software, mas sim o software de otimização.

“A Bullet Solutions está, desde a sua criação, focada em reforçar 

a competitividade das empresas nacionais através da eliminação 

efetiva de desperdícios otimizando ao mesmo tempo a forma 

como estas gerem os seus recursos.”

José Pedro Fernandes Co-fundador e Presidente do Conselho de Administração

São 8 anos a levar a dezenas de clientes, de vários setores de atividade, software de otimização que permite 
trazer produtividade e eficiência às organizações, através da geração de horários, escalas, rotas ou turnos auto-
máticos e otimizados que permitem aproveitar ao máximo os recursos existentes. A luta contra o desperdicio é 
uma constante que ajuda a empresa, em parceria com os seus clientes, a manter-se focada nestes objectivos.

Ao  longo destes 8 anos, a empresa mantém-se orgulhosamente fiel à 

sua visão: otimizar, modernizar, automatizar e tornar eficientes as 

organizações!

O sucesso alcançado não seria possível sem a colaboração de todos os parceiros da Bullet Solutions e por isso 
agradecemos a todos os que connosco têm trilhado este caminho sempre com o foco no benefício de todos 
os envolvidos.

A Bullet Solutions
 
Somos especialistas em software e consultoria de otimização para problemas combinatórios de grande com-
plexidade como geração automática de horários, escalas, turnos, afetação de recursos, processos produtivos 
e industriais.
 
Já fez algo para melhorar a produtividade da sua Organização hoje?
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Produtos e Clientes

A Bullet Solutions tem, desde a sua génese, em 2006, uma posição extremamente relevante no mercado do 
Ensino Superior, contando com as principais Instituições nacionais na sua carteira de clientes, gerando os 
horários de professores e alunos em grandes instituições como a Universidade de Coimbra, Universidade de 
Lisboa, Universidade do Minho e Universidade do Porto.

A empresa foi também pioneira no desenvolvimento de produtos de geração automática de escalas médicas, 
implementados nos principais Centros Hospitalares do país, casos do Hospital de Santa Maria e do Hospital 
de São João. 

A Bullet Solutions fornece ainda produtos de escalonamento automático de pessoal para o retalho e serviços, 
adaptáveis a qualquer sector de atividade. 

A empresa encontra-se igualmente no mercado da Indústria produtiva e transformadora, tendo desenvolvido 
um escalonador de processos produtivos, que permitirá apresentar aos responsáveis pela produção, de forma 
automática, um sequenciamento otimizado das suas operações, tornando eficientes os processos e recursos 
e eliminando os desperdícios de matéria-prima.

Todos estes produtos são capazes de gerar soluções automáticas e otimizadas em poucos segundos, ao con-
trário dos processos manuais e morosos atualmente utilizados.

Implementação nacional e internacional

A empresa tem uma forte presença em Portugal em vários sectores de actividade estando actualmente a 
desencadear um processo de internacionalização que já a levou à implementação das suas soluções em Angola 
e Espanha. 

A Bullet Solutions otimiza atualmente a vida de mais de 150.000 pessoas em mais de 100 clientes de vários 
setores de atividade e é o parceiro ideal das Organizações que pretendam progredir para o novo paradigma 
da geração automática de soluções otimizadoras, acrescentando verdadeiro valor nas tomadas de decisão.

Para mais informações, contacte

Luis Moreira 
+351 93 797 00 33 
luis.moreira@bulletsolutions.com

Hugo Braga
+351 226 099 612
hugo.braga@bulletsolutions.com


