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NOTA INTRODUTÓRIA
“Gerir de forma eficaz não basta,
é necessário que seja também eficiente...”
É novamente com esta frase, à qual atribuo um enorme significado, que inicio
com esta obra o primeiro número de um total de quatro, às quais chamei “Casos” com o propósito de enfatizar a componente prática dos temas desenvolvidos no âmbito da Gestão Operacional de recursos de Produção ou da Engenharia Industrial. Assim, nestas obras, depois de um resumo sobre os principais
conceitos e técnicas aplicáveis, descrevo casos reais com os quais me vi confrontado no decurso da minha já longa vida profissional como Quadro e, nas
duas últimas décadas, como Consultor de empresas, tendo-lhes dedicado reflexão e estudo antes de os solucionar. Apenas os dados e, por vezes, algumas
circunstâncias foram modificados. Alguns dos casos foram objecto de testes
no âmbito de aulas na Universidade ou de cursos de formação no ISQ ou na
APMI. Alguns outros encontram-se residentes no meu website.
Estes “Casos” intitulam-se:





Casos de Apoio à Decisão em Engenharia Económica com o EXCEL;
Casos de Apoio à Decisão em Gestão da Produção com o EXCEL;
Casos de Apoio à Decisão em Gestão da Manutenção com o EXCEL;
Casos de Avaliação do Desempenho com o apoio do EXCEL.

Estes Casos destinam-se assim a completar a formação de estudantes ou de
apoiar profissionais de Engenharia que exerçam a sua actividade nestas áreas,
começando com uma curta descrição de conceitos e técnicas de análise aplicáveis e passando depois à descrição de muitos casos resolvidos com recurso ao
MS-EXCEL.
Os casos resolvidos e descritos nesta obra foram-no com a versão Microsoft
Office Professional 2016 e no idioma inglês.
O MS-EXCEL é uma ferramenta extraordinária que proporciona capacidades
de análise e tratamento estatístico de dados e a programação de algoritmos para
apoio à decisão usando pura lógica. Em alternativa ao software existente no
mercado, muitas vezes dedicado e difícil ou impossível de configurar, o leitor
poderá adaptar (reprogramar) cada caso aqui descrito aos seus casos particulares.
Muitos dos casos aqui tratados são propositadamente de natureza estocástica,
obrigando ao recurso de técnicas estatísticas e à modelação de Monte-Carlo.
Com efeito, muitos temas em Engenharia são tratados ainda hoje de uma forma
determinística em grande parte dos estabelecimentos de Ensino Superior,
quando isso constitui uma aproximação aos ambientes reais onde a incerteza
sempre está presente em maior ou menor grau. Muitas variáveis apresentam
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um comportamento aleatório e como tal devem ser consideradas, interagindo
e correlacionando-se por vezes. O cálculo do risco de uma qualquer decisão se
revelar ruinosa torna-se assim facilmente realizável.
Por outro lado, muitas das variáveis que interagem num modelo, representam
actividades que são realizadas por recursos, os quais custam dinheiro, razão
pela qual devemos considerar o custo deste dinheiro através da taxa de juro
negociada com a entidade financiadora (instituição financeira, bolsa, accionistas ou sócios). Com efeito, “o dinheiro custa dinheiro”. Em consequência, o
cálculo financeiro torna-se obrigatório. Ou seja, um determinado projecto de
investimento proporcionador de um aumento significativo da produtividade ou
da qualidade de um produto fabricado, pode merecer muito mérito, mas de
nada servem os argumentos técnicos junto da Administração da empresa, a
qual espera ver um estudo de viabilidade económica devidamente fundamentado. O Engenheiro tem assim de possuir competências em cálculo financeiro
para completar o seu estudo e traduzir as vantagens técnicas em vantagens económicas.
Complementarmente, descrevo alguns conceitos básicos de contabilidade necessários quando comparamos alternativas de investimento e de aluguer (leasing) devido ao efeito fiscal e à sua repercussão no cálculo do cash-flow líquido.
Consolidei muito do que aprendi com o apoio de casos proporcionados por
muitos colegas com quem tive a oportunidade de interagir, quer nas empresas
como Quadro, Consultor ou Formador, quer no Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) e na Associação Portuguesa de Manutenção Industrial (APMI)
em acções de Formação inter e intra-empresas e pós-graduações em especialidades de Engenharia. O mesmo aconteceu com muitos dos meus ex-alunos das
licenciaturas e mestrados das Engenharias (Industrial, Biomédica, Informática,
Civil e Mecânica) da FE da UCP, de Engenharia e Gestão Industrial da ULHT
e de Engenharia Industrial da FCT da UNL. A uns e outros agradeço o prazer
intelectual que me proporcionaram ao longo de muitos anos.
Deixo os meus votos para que esta obra proporcione aos seus leitores vantagens nas suas actividades académicas e/ou profissionais – única razão pela qual
a escrevi.
Abril de 2020
Rui Assis
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