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Este documento é uma apresentação institucional da PHC – Software, SA.

Quisemos resumir nestas páginas a nossa essência, os nossos valores e os nossos ideais. 
Porque acreditamos que é a mostrar o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir que 
revelamos quem realmente somos.

Incluímos ainda alguns Anexos, onde pode consultar informação factual como a nossa histó-
ria, os nossos números e os nossos produtos.

Este documento tem várias perguntas, a começar pela do título. Queremos que elas sejam 
integralmente respondidas. Quando terminar de ler saberá não só o que fizemos e como o fi-
zemos, mas também os vários caminhos que estamos a percorrer e onde pretendemos chegar 
através eles. 

Em resumo, vai conhecer-nos tão bem como nós próprios.

Introdução
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É o software mais 
compatível com as 
necessidades da empresa.” 

A grande capacidade de 
adaptação às especificidades 
da empresa foi o motivo 
principal da nossa escolha.” 

“Gostamos particularmente 
da facilidade de utilização 
e do facto de toda 
a informação estar 
centralizada.” 

É uma solução com uma 
excelente relação qualidade/
preço.”

A principal razão que nos 
levou a optarmos pela PHC 
foi o facto de ser uma solução 
total e verdadeiramente 
integrada.”

Mudámos para melhor 
todos os processos.”  

A simplicidade e facilidade 
de utilização, o aspecto visual 
do software e a possibilidade 
de adaptação, são algumas 
das características que mais 
gostamos.” 

Trouxe mais rapidez e eficácia 
na execução do trabalho.” 

O facto de ser um ERP robusto 
e a possibilidade de obter 
muito rapidamente algumas 
previsões importantes, são 
dois factores que nos agradam 
bastante.”

Pollux

Eumel
Aralab

Miranda e Serra

Animóvel

Artebel

António Rodrigues da Mota & 
Filhos

Estores do Mileu

Apadil

“

““

“

“

“
“

“
“

As análises estão muito 
facilitadas o que permite 
ter decisões mais rápidas e 
apuradas.”

Com o Software PHC 
conseguimos rapidez 
na obtenção dos dados 
e sentimos uma grande 
evolução ao nível de toda a 
gestão da empresa.” 

O Worflow é mais fluído e a 
informação é mais acessível 
a toda a empresa.” 

Motivo da nossa satisfação? 
Simplicidade no trabalho.” 

Diapor

Edigmacom

Nortel

“

“

“

“

Univerplast

Angola
Bélgica
Brasil
Cabo Verde
Chipre
Dubai
Espanha
EUA
França
Hungria
Inglaterra
Itália
Marrocos
Moçambique
Polónia
Portugal
República Checa
Roménia
S. Tomé e Príncipe
Suíça
Venezuela
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Desejo um software que se 
adapte à minha empresa.”

Desejo que a minha 
empresa seja criativa e 
esteja sempre a inovar com 
rapidez.”

Desejo ter ajuda assim que 
precisar.”

Desejo um software tão fácil 
de utilizar que o aproveito 
totalmente.”

Desejo 1

Desejo 3

Desejo 2

Desejo  4

“
“

“
“
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A PHC junta experiência de negócio ao desenho de software. 

Desde 1989 que criamos e inovamos, numa busca constante pela satisfação dos Clientes, 
através da qualidade do software e da sua facilidade de utilização.

O nosso software trata da rotina para que, na sua empresa, todos possam ser imaginativos e 
explorar novas oportunidades. O resultado é uma capacidade de gestão de negócio que leva 
a tomada de decisão a um novo nível de precisão, visão e velocidade.

Acreditamos que deve ser o software a adaptar-se à empresa e não o contrário. Por isso o nos-
so foco no desenvolvimento é a sua empresa e as suas necessidades únicas. 

Os produtos PHC aprendem quando a sua empresa aprende, modificam-se quando a sua 
empresa se modifica. Assim, cada mudança que faz, cada decisão que toma, fica registada, 
processada e disponível para analisar e investigar no futuro. Deste modo vai poder fazer mais 
com menos e obter maior produtividade.

Qual é a nossa filosofia?

Oportunidade x Capacidade x Velocidade = Sucesso no Negócio



PHC PORTUGAL PHC ESPANHA PHC ANGOLA PHC MOÇAMBIQUE

Clientes

Parceiros

PHC

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL phc    ©PHC

Como tornamos a filosofia 
em modelo de negócio?
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Como é que o modelo de negócio é 
implementado?

Os nossos Parceiros e os nossos Clientes são os elementos-chave da comunidade PHC. É para 
eles que o software é criado. Parece-nos por isso natural que eles tenham um papel impor-
tante nas nossas tomadas de decisão.
Na PHC implementámos uma estrutura sólida de suporte ao Cliente e de registo de suges-
tões, críticas e pedidos de assistência. Este feedback é essencial para sabermos onde investir, 
que caminho percorrer, que passos tomar. Na PHC, mais do que decisões tomadas pela admi-
nistração, há decisões tomadas em comunidade.

A complexidade e a sofisticação dos módulos do software PHC exigem que cada novo pro-
duto que criamos tenha de passar por um programa detalhado de análise, desenvolvimento, 
implementação e controlo, onde intervêm vários dos nossos departamentos.
Mas na PHC vamos mais longe. Cada nova funcionalidade, cada pequena alteração, por mais 
ínfima que seja, passa obrigatoriamente pelo mesmo processo.

É habitual que uma aplicação de software tenha imprecisões técnicas, que na maior parte das 
vezes se justificam com um argumento simples: não é possível prever todas as situações.
O nosso Controlo de Qualidade existe para tornar esse argumento numa frase positiva. Um 
dos seus objectivos consiste precisamente em prever todas as situações possíveis, testá-las, e 
se for caso disso, despoletar correcções.

Costumamos dizer que a PHC não existiria sem os seus Parceiros e os seus Clientes, e não é 
uma frase feita. Levamos isso muito a sério, e como tal queremos dar-lhes todo o apoio de que 
precisam.
Assim, além de termos a figura do Gestor de Satisfação do Cliente, contamos com toda uma 
estrutura exclusivamente dedicada a dar resposta a pedidos de assistência técnica, registos 
de sugestões, chamadas telefónicas, e na prática todas as solicitações de Parceiros, qualquer 
que seja o assunto ou o formato.

Como tomamos as nossas decisões?

Como desenhamos o Software?

Como realizamos o controlo de Qualidade?

Como damos Suporte?
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Não é por acaso que os nossos Parceiros estão inseridos numa Comunidade. Esta é a palavra 
que melhor descreve o laço que a PHC cria com todas as suas parcerias. Trabalhamos diaria-
mente para lhes dar novas oportunidades de negócio e possibilidades de criação de valor 
acrescentado.
Se juntarmos a isto as formações e certificações que fornecemos periodicamente, vemos que 
os Parceiros PHC conseguem rapidamente retirar vantagens das poderosas ferramentas PHC, 
criando uma rede de competências que em última análise beneficia os Clientes – o que traz 
óbvias mais-valias para todos.

Na PHC orgulhamo-nos de ter compreendido rapidamente que o tempo em que as empresas 
tinham de se adaptar ao software tinha os dias contados.
Desde então, uma das nossas máximas tem sido criar aplicações capazes de se adaptar ao 
Cliente, a seu modo de operação e aos seus gostos. Este processo culminou com a criação da 
Framework PHC, através da qual um módulo PHC pode ser completa e integralmente persona-
lizado, desde a mais pequena ligação até ao último botão e caixa de texto.

O Software PHC pode ser adquirido em vários módulos independentes, mas que têm a possi-
bilidade de ser 100% integrados, funcionando em conjunto.
Desde a área de Gestão Financeira até à de Gestão Comercial, passando por áreas mais especí-
ficas como o Retalho, a Construção Civil ou a Gestão de Produção, há mais de 60 módulos PHC, 
um para cada ocasião e cada negócio.

Para além de se adaptar cada vez mais e melhor às necessidades dos seus utilizadores, a PHC 
mantém-se a par de todas as evoluções tecnológicas emergentes. Um exemplo disso mesmo 
é o inovador acordo firmado com a Microsoft. Desde 1997 que esta parceria permite novas 
etapas e dá novos frutos.
Aproveitando a tecnologia para beneficiar os utilizadores, a PHC privilegia, acima de tudo, o 
desenvolvimento do que lhe é solicitado. Todos os anos lança uma nova versão com centenas 
de novidades, na sua maioria originadas em sugestões dos utilizadores.

Como apoiamos os Parceiros? 

Porque é que o nosso Software se Adapta? 

Faz a gestão de todas as áreas? 

Está continuamente a ser inovado?

As nossas aplicações foram criadas para melhorar a gestão de qualquer tipo de empresa, com 
diferentes dimensões e diferentes necessidades. Mas apenas dizê-lo não é suficiente. Trabalha-
mos arduamente para que a nossa solução seja de facto a melhor do mercado.
O objectivo, acima de tudo, é o de aumentar a competitividade dos utilizadores de Software 
PHC e contribuir para o crescimento dos seus negócios.

E é mesmo a melhor solução?
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Como é que recrutamos colaboradores 
para o realizar?

Os nossos colaboradores são conhecidos por PHCs e costumam afirmar alto e bom som que é 
bom trabalhar na PHC.

Porquê? Porque na PHC todos fazem aquilo que gostam. 

A nossa cultura é focada na felicidade dos PHCs. 
Sabemos que para tratar bem as pessoas com quem fazemos negócios temos de começar 
por tratar bem os nossos. E os PHCs, satisfeitos no seu trabalho e a sentir que se preocupam 
com eles, constroem uma empresa mais forte e mais motivada.

Quando recrutamos um novo colaborador, procuramos pessoas exigentes para se tornarem 
talentos, responsáveis que sabem usar a sua competência, proactivas que não têm medo de 
cometer erros.

Uma organização é as pessoas que nela trabalham. E na PHC não queremos ter só colabora-
dores, queremos pessoas felizes. 
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Desejo que a minha 
empresa seja mais rápida e 
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A nossa história

ANEXOS

É criada a PHC, software house portuguesa, que produz software de gestão à 
medida, 100% português.
Desenvolve o Software PHC em DOS.
Apresenta a 1ª versão do Software PHC para Windows, em plataforma File 
Server 16 bits, já preparada para o ‘bug’ do milénio.
Evolui o Software PHC para Windows 32 bits e dá início ao desenvolvimento da 
aplicação na plataforma Cliente/Servidor (CS).
Lança o software assente na plataforma CS.
Assenta toda a gama de produtos PHC em Microsoft SQL Server 2000.
Torna-se Early Adopter europeu das tecnologias Microsoft NET e faz a sua 
entrada no mercado internacional, em Maputo.
Lança várias aplicações de mobilidade desenvolvidas com tecnologia .NET, que 
correm na Web – a gama PHC Digital, integrada com a plataforma CS.
Investe na mobilidade, desenvolvendo aplicações de gestão para telemóveis e 
PDA – a gama PHC Pocket.
Adapta a gestão de dados do Software PHC ao sistema Microsoft SQL Server 2005.
Investe no desenvolvimento de novos módulos e funcionalidades, aumentando 
substancialmente a sua oferta em CS.
Estabelece a plataforma de dados das aplicações PHC em Microsoft SQL Server 
2008.
Ultrapassa a marca dos 100.000 utilizadores.
À medida que inicia o seu percurso no mercado espanhol, lança o seu software 
no modelo software-as-a-service, o PHC FX.
Reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho com o PHC FX, passa a 
barreira dos 20.000 clientes.
Lança o sistema PHC FX em Espanha.

1989

1990
1994

1996

1997
2000
2001

2002

2004

2005
2007

2008

2009
2010

2011

2012
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Os nossos números

colaboradores phc
Que inovam todos os dias em Portugal (Lisboa e Porto), 
Moçambique, Angola e Espanha (Madrid).

parceiros phc
Devidamente certificados para efectuarem implementações e 
darem suporte técnico a Clientes PHC.

Utilizadores phc
Que aumentam diariamente a sua produtividade e descobrem 
novas oportunidades.

Empresas clientes phc
Que obtêm mais resultados e reduzem custos, enquanto se 
tornam mais produtivas e mais ágeis.

134

+370

+125.000

+27.000

ANEXOS
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Os nossos produtos

Na PHC sabemos que cada empresa tem uma realidade muito própria. Estudamos essas ca-
racterísticas intrínsecas de cada actividade há mais de 20 anos. E com elas em mente, desen-
volvemos soluções para áreas de actividade distintas, para que as nossas aplicações respon-
dam às necessidades de cada negócio.

Além disso, o nosso portefólio engloba toda uma nomenclatura de Sistemas, Plataformas, 
Gamas e Módulos. Isto dá-nos um conjunto enorme de combinações possíveis dentro de 
cada produto. Tudo conjugado, permite-nos escolher e adaptar a aplicação ideal para cada 
situação e para cada empresa. 

Desde o nosso sistema Cliente/Servidor, o PHC CS, às nossas ofertas de Software-as-a-service 
com o PHC FX, passando pela plataforma PHC Digital, de software de gestão para Internet, e o 
PHC Manufactor, para gestão de produção – tudo faz com que o nosso portefólio, na realidade, 
seja a combinação de vários portefólios. Basta optar pelo que é mais indicado para cada caso.

ANEXOS



Sistema

Plataformas

Gamas

Soluções

     BUSINESS 
AT SPEED

CS

GESTÃO E ERP

24 módulos

FINANCEIRA

8 módulos

RECURSOS
HUMANOS
8 módulos

INDÚSTRIA E 
PRODUÇÃO
17 módulos

LOGÍSTICA E 
DISTRIBUIÇÃO
2 módulos

SUPORTE 
TÉCNICO
5 módulos

RETALHO

3 módulos

CRM

6 módulos

CONSTRUÇÃO 
CIVIL
4 módulos

FROTA 
AUTOMÓVEL
2 módulos

RESTAURAÇÃO

3 módulos

GESTÃO DE 
EQUIPAS
4 módulos

CLÍNICAS

2 módulos

Digital Manufactor

Relação Módulos/Gamas (por Solução)

Relação Módulos/Gamas

EnterpriseAdvancedCorporate

PHC GESTÃO

PHC CONTROLDOC

PHC dGESTÃO

PHC dCONTROLDOC

PHC GESTÃO DE LOTES

PHC GRELHAS CORES E TAMANHOS

PHC DOC. ELECTRÓNICOS

PHC MAP POINT

PHC SERVIÇOS

PHC EQUIPAMENTO

PHC FACTORING

PHC MULTILINGUA

PHC DASHBOARD

PHC WORKFLOW

PHC INTRASTAT

PHC TERMINAIS PORTÁTEIS

PHC CONECTOR

PHC ECOVALOR

PHC IEC ÁLCOOL

PHC dPORTAL

PHC dINTRANET

PHC dFRONT

PHC dMANAGER

PHC CONTABILIDADE

PHC dCONTABILIDADE

PHC IMOBILIZADO

PHC INTEROP

PHC LETRAS

PHC CONSOLIDAÇÃO

PHC MULTILINGUA

PHC DASHBOARD

PHC QUALIDADE

Manager Executive

PLATFORM

MRP

PLANNING

QUALIDADE

LOTES

GRELHAS

PACKING-LIST

ORÇAMENTOS

MULTI-LÍNGUA

TOUCH-SCREEN

TAREFAS

GESTÃO DE MANUTENÇÃO

CONFIGURADOR DE PRODUTO

LEILÕES

RECURSOS

SHARING

MOLDES

Advanced Enterprise Executive Manager

CLOUD (SaaS)

6 produtos

net Edition max EditionCorporate

FINANCEIRA

EnterpriseAdvancedCorporate
CLÍNICA

PHC PESSOAL

PHC dPESSOAL

PHC PESSOAL PÚBLICO

PHC RECURSOS HUMANOS

PHC SHST

PHC FORMAÇÃO

PHC dFORMAÇÃO

PHC DASHBOARD

PHC LOGÍSTICA

PHC GESTÃO

PHC SUPORTE

PHC dSUPORTE INTERNO

PHC dSUPORTE EXTERNO

PHC EQUIPAMENTO

PHC DASHBOARD

PHC POS

PHC GESTÃO

PHC DASHBOARD

PHC CRM

PHC dCRM

PHC DASHBOARD

PHC MENSAGENS SMS

PHC MAP POINT

PHC WORKFLOW

PHC RESTAURAÇÃO

PHC GESTÃO

PHC DASHBOARD

RECURSOS HUMANOS 

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO

SUPORTE TÉCNICO

RETALHO 

CRM 

RESTAURAÇÃO 

CLÍNICA

PHC PROJECTO

PHC OCUPAÇÃO

PHC WORKFLOW

PHC DASHBOARD

PHC FROTA

PHC DASHBOARD

PHC WORKFLOW

PHC dTEAMCONTROL INTERNO

PHC CLÍNICA

PHC DASHBOARD

PHC dTEAMCONTROL EXTERNO

PHC TEAMCONTROL

CONSTRUÇÃO CIVIL

FROTA AUTOMÓVEL 

GESTÃO DE EQUIPAS 

CLÍNICAS 

net EDITION max EDITION

PHC BUSINESS FX

PHC BILLING FX

PHC DOCUMENTS FX

PHC TEAM FX

PHC CRM FX

PHC FX ENGINE

Relação Módulos/Gamas
CLÍNICAGESTÃO E ERP 

PHC MANUFACTOR CS

CLOUD

PHC CS PHC FX

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL phc    ©PHC
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Os nossos parceiros

A PHC distribui o seu software através de uma rede certificada de Parceiros.
Os Parceiros PHC são revendedores devidamente formados e certificados para a implemen-
tação e apoio pós-venda de soluções PHC. A PHC verifica periodicamente a qualidade de 
serviço de cada Parceiro, assegurando sempre o melhor serviço aos seus Clientes.

Os Parceiros PHC podem ser de vários tipos. Para o sistema PHC CS dividem-se em:

parceiro Sales phc FX 
Funções de pré-venda e venda 
da solução PHC FX.

parceiro Support phc FX 
Suporte pós-venda dos clientes 
oriundos de Parceiros Sales PHC FX.

parceiro Total phc FX
Orientado e certificado para 
comercializar a solução PHC FX 
em todas as vertentes, tanto na 
venda como no suporte.

parceiro Developer phc FX 
Desenvolve aplicações externas 
utilizando o sistema PHC FX Engine.

phc cS Enterprise partner 
Análise e implementação de soluções complexas e integradas com 
desenvolvimento de adaptações específicas a cada empresa, destinado 
ao mercado ERP de médias e grandes empresas, em todas as gamas 
PHC CS.

Para o sistema PHC FX há quatro tipos de Parceiros: 

phc cS corporate partner 
Orientado para o fornecimento de soluções económicas para micro 
e pequenas empresas com suporte pré e pós venda, na gama PHC 
Corporate CS.

phc cS Advanced partner 
Soluções orientadas para PMEs com serviços de valor acrescentado, nas 
gamas PHC Corporate CS e PHC Advanced CS.

ANEXOS
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Os nossos prémios

Em Dezembro de 2011 a PHC passou a fazer parte desta lista restrita de PMEs.

São empresas que apresentam rácios de solidez financeira e de rendibilidade acima da média 
nacional, que têm sabido manter altos padrões competitivos num contexto particularmente 
exigente e que estão a conseguir ultrapassar a crise com crescimento, consolidação de resulta-
dos, e contributos activos na criação de riqueza e de emprego.

A PHC recebeu em Outubro de 2011 o Estatuto de PME Líder, no âmbito do programa FIN-
CRESCE do IAPMEI. 

O Estatuto PME Líder visa reforçar a visibilidade das empresas de dimensão intermédia que 
integram o segmento mais competitivo da economia nacional, funcionando como estímulo 
no desenvolvimento de estratégias empresariais que contribuam de forma sustentável para a 
criação de riqueza e bem-estar social.

O júri dos prémios BIT 2010 atribuiu ao PHC FX o prémio BIT Inovação. 

O PHC FX, lançado em Maio de 2010 foi considerado pelos elementos do júri como o produto 
inovador, merecedor do prémio nesta categoria.

33º lugar no Ranking das 100 METP 2012 - Prémio Exame/Accenture

A eleição das Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal (METP) consiste numa análise 
criteriosa do Grau de Compromisso dos Colaboradores com a empresa, em conjunto com a 
análise das Práticas de Gestão de Capital Humano da empresa. 

Estatuto PME Excelência 

Estatuto PME Líder 

Prémios BIT 2010  

Prémio 100 Melhores Empresas para trabalhar 

ANEXOS
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A PHC foi a primeira empresa portuguesa a ser referenciada no site desta empresa norte-
americana líder de mercado.

Segundo a Adobe, «o projecto da PHC apresentou-se como um desafio único, sendo um sof-
tware bastante diferente de tudo o que a empresa desenvolveu até ao momento, e significará 
uma revolução no mercado de soluções de gestão».

Melhor Software de Gestão 2007 e 2008

Os leitores da revista de informática mais lida em Portugal elegeram o Software PHC como “O 
Melhor Software de Gestão” em 2007 e em 2008.

Melhor Fabricante de Software de Gestão 2001, 2004, 2005 e 2006.

O Software de Gestão da PHC foi eleito em 4 anos distintos “O Melhor Software de Gestão”, 
por parte da revista VDI. Esta revista, elege todos os anos o melhor entre os melhores, dentro 
das mais diversas áreas de TI.

1º Prémio Software de Gestão - PHC Advanced

Na versão de lançamento da gama PHC Advanced, o Software PHC Advanced Gestão foi pre-
miado com o 1º lugar no Concurso Nacional de Software Microsoft.

Adobe Success Story 

Prémios Leitor da Revista PCGuia 

Prémios de Excelência da Revista VDI 

IV Concurso Nacional de Software Microsoft 

ANEXOS
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As nossas menções na imprensa
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Os nossos contactos

Lagoas Park, Edifício 3 Piso 2 
2740-266 Porto Salvo (Oeiras)
T. 21 472 43 40 
F. 707 10 00 14
E. info@phc.pt 
Coordenadas GPS: 
38º 42’47.17’’ N -9º 18’33.18’’ W

Edifício Scala, Rua de Vilar, nº 235 Piso 8
4050-626 Porto
T. 22 606 14 50
F. 22 606 44 37 
Coordenadas GPS: 
41º 9’ 3.4992’’ N -8º 37’ 44.0616’’ W

Parque Empresarial San Fernando, 
Avda. de Castilla, 2 
Edificio Francia, Escalera B, Planta 1ª 
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T. (+34) 912 311 319
E. info@phcsoftware.es 
W. www.phcsoftware.es 
Coordenadas GPS: 
40º 27’ 1.821’’ N -3º 30’ 38.361’’ W 

Lisboa

Portugal Espanha

MoçambiqueAngola

Porto

Madrid

Prédio 33 Andares, Rua da Imprensa, nº 256 - 5º 
503/4 Maputo
T. (+258) 21 312 744
F. (+258) 21 312 743
E. info@phc.co.mz 
W. www.phc.co.mz 
Coordenadas GPS: 
-25º 58’ 24.8376’’ N 32º 34’ 25.95’’ W 

Rua à direita no Gamek, 5º Quarteirão C/2 (A)
Morro Bento – Luanda
T. (+244) 222 006 249
F. (+244) 222 006 247
E. info@phcangola.co.ao 
W. www.phcangola.co.ao 
Coordenadas GPS: 
-8º 53’ 7.82’’ N 13º 12’ 13.28’’ W 

MaputoLuanda

808 200 631
Nº AZUL PORTUGAL




