
RESUMO 

Depois de relacionar o problema da substituição com a eficiência de utilização de veículos e com as 

políticas de manutenção estabelecidas, procura-se integrar o problema no contexto de uma 

abordagem quantitativa à gestão de veículos. 

A identificação do papel central que a preparação de decisões de substituição desempenha na gestão 

de veículos levou a que se procurasse identificar as interacções entre componentes do processo de 

decisão na óptica dos diversos agentes que nele se cruzam, integrando-as através do problema da 

substituição e salientando as condições privilegiadas que o concessionário possui de acesso à 

informação e de intervenção no processo de comercialização de veículos. 

Na modelação dos factores quantitativos envolvidos no processo de decisão, nomeadamente os 

custos de operação e de substituição de veículos, realça-se a análise aos custos de manutenção e 

reparação geral. Relativamente a esta parcela dos custos de operação, desenvolve-se um 

procedimento estruturado para a selecção de um modelo descritivo da sua evolução. Ainda no 

contexto da modelação destes custos, desenvolvem-se dois outros procedimentos: o da conversão do 

modelo quando se altera a dimensão do período de agregação dos custos e o que permite a 

caracterização dos custos na transição de um tipo de veículo para o seu sucedâneo. 

Depois de discutida a natureza do processo de modelação das decisões de substituição e estabeleci 

das as hipóteses fundamentais de aplicabilidade dos diferentes critérios de eficiência económica 

identificados na bibliografia, são apresentados os modelos determinísticos e probabilísticos de 

substituição sugeridos por diversos autores. 

Em algumas formulações do problema de substituição de veículos - em particular as determinísticas 

com horizonte finito e as probabilísticas que adoptam modelos do tipo custos limite - as políticas 

alternativas são avaliadas e comparadas ao longo de horizontes temporais fixos, estabelecidos a 

priori. Se a dimensão do horizonte, for estabeleci da arbitrariamente, as políticas obtidas podem estar 

longe de ser óptimas. Nesta tese, é proposto um método que define apropriadamente este parâmetro. 

Finalmente, apresenta-se a concepção de um SAD que, para além de registar a informação e de a 

tornar acessível, proporciona apoio aos processos de decisão envolvidos, do ponto de vista de um 

concessionário ou de um gestor de frotas. A definição da estrutura e da arquitectura de um tal 

sistema, a especificação detalhada da sua base de dados e ainda a formulação das interfaces a 

adoptar no controle e na monitorização dos custos e no módulo de apoio à decisão constituem, no 

seu conjunto, o passo prévio à execução de um protótipo. 


