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A tendência é que, num futuro próximo, todos os negócios, sem exceção, se 
transformem rapidamente em negócios de software  Porquê? Porque só com as 
devidas ferramentas de gestão é possível alcançar a diferenciação em todos 
os pontos de contacto com o cliente, reagir de forma célere às mudanças de 
um mercado em constante transformação, ser competitivo num mundo repleto 
de concorrência feroz    em suma, sobreviver  
As empresas que não perceberem isto a tempo, muito provavelmente, não vão 
estar cá no futuro para contar a sua história  
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O que ganha 
a minha empresa 
com este e-book?
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A gestão e a faturação são áreas críticas de um negócio  Adotar um software na cloud é, 

essencialmente, ter um “braço direito” em quem confiar na hora de gerir processos, deixando-lhe 

mais liberdade para se focar no realmente importa: fazer a sua empresa crescer 

Neste e-book mostramos-lhe como um investimento acessível no software certo lhe permite fazer 

mais em menos tempo, aumentar a performance do seu negócio e crescer sem esforço e à medida 

das suas necessidades  Tudo isto aliado a uma experiência superior de usabilidade, garantia de 

máxima segurança dos seus dados e mobilidade que lhe permite trabalhar onde e quando quiser 
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software na cloud?
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O software na cloud é um modelo de oferta de 
software em que a aplicação está num servidor e 
chega a si como um serviço na Internet. 

Ainda que tenha sido encarada como uma plataforma experimental quando surgiu, há 

mais de 11 anos, a computação em nuvem é, atualmente, considerada parte crucial das 

tecnologias da informação, com os utilizadores de softwares online a procurarem, cada 

vez mais, ofertas desenhadas à medida e concebidas de acordo com os objetivos de cada 

negócio  A explicação é simples e passa, essencialmente, pela igualdade de oportunidades 

face às grandes empresas em termos de serviços de computação  

Optar por um sistema cloud é garantia de uma implementação fácil, rápida e económica  A 

cloud traduz-se numa oportunidade única de aumento de agilidade e robustez tecnológica, 

características cruciais para empresas – sobretudo pequenas – que querem crescer e 

adaptar-se às alterações constantes do mercado, sobretudo, em contextos económicos 

imprevisíveis  
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–
Porque é que um 
software aumenta 
o desempenho da 
minha empresa?



A eficácia na gestão é, cada vez mais, um fator determinante para o sucesso dos negócios  

Decisões lentas e ações descoordenadas, retiram capacidade de ação e competitividade 

a qualquer empresa, independentemente da sua dimensão  O apoio de ferramentas de 

gestão, que se adaptem às suas necessidades de cada empresa/setor e contribuam para a 

eficiência dos seus processos é crucial para o sucesso  Ter um software que permita a gestão 

integrada de todas as áreas da empresa – faturação, clientes, compras, fornecedores e 

tesouraria – potencia o crescimento dos negócios e, mais do que uma opção, é hoje uma 

necessidade  
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Cada vez mais empresas abraçam a cloud 
como estratégia tecnológica de negócio para 
conseguirem responder a novas exigências, 
incrementar receitas e aumentar a lealdade do 
consumidor, convertendo dados operacionais de 
backoffice em insights orientados para o cliente. 

Tudo isto, beneficiando ainda de inúmeras
outras vantagens: 

Software “chave na mão”
Um software de gestão na cloud está pronto a utilizar, sem investimento inicial e sem perder 

tempo com instalações  Não precisa de se preocupar com servidores, não tem custos de 

manutenção e utiliza sempre a versão mais recente, uma vez que as atualizações são automáticas 

e gratuitas  Não podia ser mais simples e económico 
 

Disponível anytime, anywhere
Por se tratar de um software online, permite-lhe ser mais produtivo ao controlar o seu negócio em 

qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo  Já imaginou as vantagens de poder 

controlar o seu negócio à distância e todas as implicações positivas que isso terá no seu dia a dia? 

Mais liberdade, mais rapidez e mais produtividade  
 

Cresce com a sua empresa
Uma das maiores vantagens de um software de gestão online é ser escalável, o que significa que 

o serviço acompanha as necessidades do negócio, aumentando ou diminuindo a sua capacidade 

em função do nível de crescimento observado 
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Aspetos a ter em conta 
na hora de escolher um 
software
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Colocar a tecnologia a favor da resolução de problemas é o real objetivo das empresas 

quando decidem investir num software de gestão  Mas, como eleger aquele que melhor 

se adapta ao seu negócio? Para que o seu software de gestão seja o seu braço direito 

e garanta o exemplar funcionamento da sua empresa, há todo um trabalho prévio que 

deve, preferencialmente, ser feito e que passa por fazer um levantamento dos requisitos 

funcionais, técnicos e operacionais que a solução que procura deve cumprir, a fim de 

responder aos objetivos que definiu para o seu negócio  A lista de requisitos servirá como 

bússola na hora de avaliar as várias soluções que existem à sua disposição no mercado 
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Na fase de avaliação preliminar, que põe à 
prova os diversos concorrentes, ressalva para 
a importância do período de teste gratuito – 
o trial – normalmente disponibilizado pelas 
empresas que vendem software, permitindo 
experimentar a solução por tempo determinado, 
sem qualquer compromisso. Uma oportunidade 
única para avaliar o potencial de cada solução no 
que respeita ao cumprimento dos requisitos que 
previamente estipulou. 

De uma forma geral, o software que eleger para a sua 
empresa deve responder positivamente às seguintes 
questões:

As funcionalidades que pretende contratar atendem a todas as necessidades operativas da 
sua empresa  

Tem uma navegação de fácil acesso, intuitiva e sem complicações, condição básica para 
saber como desempenhar cada tarefa de forma rápida  

Garante um bom serviço de suporte, com capacidade para esclarecer as suas dúvidas, 
configurar definições à medida e apoiá-lo na adaptação das ferramentas à realidade da sua 
empresa  

Imaginando que está a testar um novo software, garanta que é possível importar dados – 
como clientes, fornecedores, artigos ou movimentos de conta-corrente – do seu negócio, 
através de um ficheiro CSV ou do SAF-T PT 
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Enquanto software online, está acessível em qualquer lugar e dispositivo – seria 
uma surpresa desagradável descobrir que o software “espetacular” que testou no seu 
computador não é compatível com o tablet ou o smartphone que usa quando visita clientes 

Acompanha o crescimento sustentável da sua empresa  No início pode precisar apenas 
de um software de faturação, mas a médio/longo prazo pode surgir a necessidade de ter a 
gestão do seu negócio totalmente integrada (da faturação aos stocks, avenças, tesouraria, 
POS, adiantamentos, multi-moeda, gestão de estabelecimentos, ou até compras e 
despesas)  

Tem acesso a atualizações e novidades de forma gratuita  

É comercializado por uma empresa financeiramente estável e reconhecida no mercado 



–
A importância da 
personalização 
quando se escolhe 
um software online
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Diferentes tipos de negócio têm exigências distintas por parte das ferramentas de gestão  Por 
vezes, até empresas do mesmo setor têm processos de trabalho e necessidades diferentes  
É por isso que não faz sentido utilizarem o mesmo software rígido  
Quando escolher um software de gestão para a sua empresa, opte por uma solução cloud 
com flexibilidade para crescer e adaptar-se às suas necessidades futuras, ciente de que, por 
diversas razões, a personalização é uma vantagem competitiva para o seu negócio 
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Adaptabilidade e escalabilidade

Com o mercado em constante oscilação, as empresas veem-se obrigadas 
a repensar constantemente a sua estratégia, os seus processos e a ter uma 
solução personalizável, que lhes permita adaptar-se de forma ágil a novos 
cenários   
E ser bem-sucedido é, inevitavelmente, sinónimo de crescimento e alterações 
à estrutura  Um software na cloud permite acompanhar esta evolução, 
traduzindo-se em vantagens com impacto a longo prazo 

Alinhamento com as características e visão da 
empresa

Uma das principais vantagens de um software personalizável é a sua flexibilidade 
para otimizar as características e estratégia de cada negócio, ajustando-se ao 
processo de trabalho de cada empresa e às exigências das diversas áreas   Ou 
seja, é o software que se adapta ao negócio e não o negócio que é forçado a 
despender tempo e dinheiro a adaptar-se a uma ferramenta 

€

Desenhado à medida 

Imagine a possibilidade de adicionar elementos à sua conta, quase como 
quem constrói um puzzle, tornando-a cada vez mais adaptada às suas 
necessidades específicas  É precisamente essa a função dos Add-ons de 
gestão – extensões de software – que encontra na loja online do PHC GO  
Basta escolher o plano que melhor satisfaz as suas necessidades primárias 
e, a partir daí, ir aumentando a capacidade da sua empresa com soluções 
setoriais especializadas, especificamente desenhadas para satisfazer as 
necessidades da sua área de negócio  Mas há mais  Se não encontrar na loja o 
que procura, basta entrar em contacto com o seu parceiro PHC GO e expor as 
suas necessidades para juntos, desenvolverem a solução à medida das suas 
necessidades específicas 

Um único sistema

Para quê adquirir mais do que um software para gerir as diferentes áreas do seu 
negócio, quando pode eleger um software personalizável que incorpora, numa 
única plataforma totalmente integrada, as diferentes necessidades da sua 
empresa? Para além dos benefícios financeiros diretos, esta integração elimina 
a duplicação de trabalho, diminui erros e oferece-lhe uma visão 360° do seu 
negócio mais adaptada às suas necessidades específicas  

Otimização do investimento 

Optar por um software personalizável é sinónimo de poder adquirir apenas as 
funcionalidades que fazem sentido para a sua empresa  De nada lhe valerá 
adquirir uma solução rígida, com funcionalidades que nem usa e que não lhe 
permite desenvolver operações à sua medida 
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A minha
empresa

Stock constantemente desatualizado, que 

condiciona a produção e as vendas  

Valores incorretos e erros de faturação, fruto 

da inserção manual de dados, que fazem o 

seu negócio perder dinheiro  

Excesso de tempo gasto a emitir faturas e 

guias de transporte  

Dificuldade de acesso à informação, que se 

encontra dispersa, sempre desatualizada ou 

duplicada 

Decisões lentas, tomadas com base 

na intuição (ao invés de baseadas em 

dados reais), que conduzem a atuações 

desadequadas 

Dificuldade em conseguir fazer crescer o 

negócio 

Ineficiência operacional, fruto de processos 

excessivamente burocráticos, que se traduz 

em respostas lentas e excesso de tarefas 

manuais morosas  
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online?
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Passa a gerir de forma completa e integrada as áreas vitais do seu negócio – faturação, clientes, compras, fornecedores, 
tesouraria, bancos e stocks. 

Ganha a liberdade que precisa para executar as suas tarefas de controlo e de gestão, a partir de qualquer lugar e 
dispositivo.

Realiza qualquer tarefa de faturação, em instantes, a partir do seu computador, tablet ou smartphone. 

Cumpre com a legislação em vigor, sem se preocupar com atualizações ou novos investimentos em software.

Conhece o seu negócio ao pormenor e controla ao detalhe todas as operações realizadas: o que compra, a quem vende, 
o que tem em stock ou qual o fluxo de tesouraria. 

Compara negócios, sabe o valor global das vendas e/ou encomendas que ficaram pendentes, sempre com acesso a 
indicadores que vão sustentar as suas decisões; 

Tem uma solução que se adapta de forma rápida e fácil às exigências da área em que atua; 

Ganha mais tempo para o que realmente precisa: dedicar-se ao crescimento do seu negócio.
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Estas são algumas das características que fazem do software na cloud uma mais valia 
para as empresas  Entre muitas outras vantagens, a evolução da internet ofereceu aos 
seus utilizadores diversos poderes, como o poder de acesso à informação, o poder de 
decisão e o poder de execução  
Essencial para o sucesso de uma empresa, o acesso à informação deve ser gerido com 
especial atenção  O PHC GO permite garantir que cada colaborador, em função das 
suas necessidades e responsabilidades dentro da empresa, tem acesso às ferramentas 
de que precisa  Controlar, desta forma, o acesso à informação permite aumentar a 
produtividade dos colaboradores e, consequentemente, o desempenho da empresa 

Imediato, rápido 
e acessível.
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O último “Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas 
Empresas 2017”, levado a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), concluiu que 
23% das empresas portuguesas com 10 ou mais colaboradores, adquiriu serviços de 
cloud computing em 2017 – um aumento de 5% face ao ano anterior –, sinal de que 
há cada vez uma maior consciência da importância das ferramentas tecnológicas por parte 
de quem atua atualmente no mercado nacional  A cloud permite às empresas focarem-
se no seu core, sem preocupações com infraestruturas e equipamentos, confere-lhes 
mobilidade e agilidade, enquanto abre caminho a respostas rápidas e a ótimas experiências 
para o mercado e para os colaboradores  

Em breve, todos os negócios serão negócios de software  E o seu, já é?

–
Conclusão
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5 PAÍSES
EM 3 CONTINENTES

Que contam com a nossa presença 
(Portugal, Espanha, Moçambique, 
Angola e Peru) e de onde trabalhamos 
para clientes de todo o Mundo 

+ 400
PARCEIROS

Que estão devidamente certificados 
para realizar implementações de 
software e dar suporte técnico 

+ 200
COLABORADORES

Que todos os dias inovam para dar às 
empresas mais liberdade para mudar 

+ 33 MIL
EMPRESAS CLIENTES

Que aumentam a sua velocidade e 
com isso obtêm melhores resultados 
com menores custos 

+ 152 MIL
UTILIZADORES

Que aumentam a sua velocidade e 
com isso obtêm melhores resultados 
com menores custos 

PERU

ANGOLA

PORTUGAL

MOÇAMBIQUE

ESPANHA
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