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ABSTrACT

The military accommodation has been the subject of discussions by the 
competent authorities regarding their continuity. It is vital for military 
accommodation to ensure efficiency and effectiveness, as scarcity of 
resources is a growing trend. Thus, as far as the Military accommodation is 
concerned, and information technologies in particular, this research aims to 
verify the influence of PHC Enterprise Client / Server software in the pursuit 
of the service and management of the military accommodation.

The methodology used is based on three distinct phases, namely the 
exploratory, analytical and conclusive phase. The data were obtained through 
the accomplishment of the bibliographical research, as well as, through the 
application of surveys.

It is concluded in this investigation that the control and the information 
provided by the PHC Enterprise Client / Server software allow the Military 
Managers to carry out their management action in real time, reducing the 
waste and the probability of misuse of resources. Despite the lack of training, 
the automation provided by the PHC software contributes to the improvement 
of the quality of the service, allowing military accommodation to carry out 
their missions more effectively and sustainably.
KEYWorDS: Restauration, Hotel Management; Military Accommodation; 
Software PHC; sustainability of military accommodation.

rESumo

As Messes Militares têm vindo a ser alvo de debates pelas entidades 
competentes, no que diz respeito à sua continuidade. É vital para as Messes 
Militares garantirem a eficiência e a eficácia, pois a escassez de recursos é uma 
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tendência crescente. Assim, no âmbito das Messes Militares, no que concerne 
às tecnologias da informação em particular, surge o tema desta investigação, a 
qual tem como objetivo geral aferir a influência do software PHC Enterprise 
Client/Server na prossecução do serviço e gestão das Messes Militares.

A metodologia utilizada tem por base três fases distintas, designadamente a fase 
exploratória, analítica e conclusiva. os dados foram obtidos através da realização 
da pesquisa bibliográfica, bem como, através da aplicação de inquéritos.  

Conclui-se nesta investigação que o controlo e a informação fornecida pelo 
software PHC Enterprise Client/Server, permitem aos Gerentes das Messes 
Militares efetivarem a sua ação de gestão em tempo real, reduzindo o 
desperdício e a probabilidade de utilização indevida de recursos colocados à 
disposição dos funcionários. Apesar do défice de formação evidenciado pelos 
operadores, a automatização proporcionada pelo software PHC contribui 
para a melhoria da qualidade do serviço, permitindo às Messes Militares 
concretizarem as suas missões de forma mais eficaz e sustentável. 
PALAVrAS-CHAVE: Restauração; Gestão Hoteleira; Messes Militares; 
Software PHC; sustentabilidade das messes militares.

1. ENQuADrAmENTo TEÓrICo

1.1. inTrodUção

Esta investigação insere-se no domínio das Messes Militares da guarnição 
de Lisboa com alojamento, nomeadamente a Messe de oficiais de Lisboa, 
Messe de oficiais de Caxias, Messe de oficiais de Pedrouços e a Messe de 
Sargentos de Lisboa.

No que respeita aos Estabelecimentos do Exército, surge a Manutenção 
Militar como um Estabelecimento fabril dotado de autonomia administrativa 
e financeira. Diretamente sob a alçada da Manutenção Militar encontram-se 
as Messes Militares, as quais de acordo com o art.º 1.º do Regulamento das 
Messes da Manutenção Militar (RMMM), publicado no anexo ao manual 
da Direção de Serviços de Pessoal (DSP) (2010, p. 135), contemplam as 
seguintes missões: “1. Apoio em alimentação e alojamento a Oficiais ou 
Sargentos deslocados da sua guarnição por imperativo de serviço; 2. Apoio em 
alimentação a Oficiais ou Sargentos prestando serviço em Estabelecimentos 
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ou Órgãos que não disponham dum serviço de alimentação; 3. Apoio em 
alimentação e alojamento a Oficiais e Sargentos e suas famílias”.

 Este trabalho é importante para as entidades públicas em geral e para as 
Messes Militares em particular, pois, a continuidade e viabilidade das Messes 
Militares tem constituído assunto de debate pelas entidades competentes 
desde há, pelo menos, um triénio. De facto, os investimentos efetuados nas 
messes representem ganhos de eficiência e promovem a sua sustentabilidade, 
sem nunca descurarem a qualidade do serviço prestado.

As Messes Militares para não se tornarem obsoletas, enquanto estabelecimentos 
que prestam serviços de alojamento e alimentação aos seus utentes, devem ter 
por base a inovação e a constante melhoria da qualidade do serviço, tal como 
qualquer estabelecimento hoteleiro. Segundo Drucker (1989) as instituições de 
serviços públicos têm tanta necessidade de agir de modo empresarial e inovador 
como as empresas comerciais. Esta investigação permite avaliar se o investimento 
efetuado em tecnologias da informação, nomeadamente no software PHC 
Enterprise CS, proporcionou efetivamente ganhos às Messes Militares.

Este trabalho foi desenvolvido desde a data de implementação do software 
PHC Enterprise CS nas Messes Militares, concretamente desde março de 
2012 até julho de 2013. Relativamente à metodologia científica utilizada, este 
trabalho baseou-se principalmente em dois autores, nomeadamente Sarmento 
(2008) e fortin (2009). Relativamente ao esclarecimento de conceitos e 
teorias, no âmbito das tecnologias da informação, onde se enquadra o tema 
da investigação, o principal autor abordado foi Quintas (2006).

No que concerne à estrutura deste estudo, este está dividido por seis secções. 
Após o enquadramento teórico, a segunda secção tem por finalidade 
apresentar a literatura atinente a esta investigação. Na terceira secção aborda-
se o trabalho de campo e a metodologia utilizada. Seguidamente, na quarta 
secção são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos inquéritos. 
Na quinta secção são apresentadas as conclusões, sendo a Questão de Partida 
(QP) respondida e as hipóteses confirmadas ou infirmadas, sendo ainda 
apresentadas temáticas a explorar no futuro. 

1.2. obJeTivo geral e QUesTões da invesTigação

o objetivo geral da investigação pretende “aferir a influência do software 
PHC Enterprise CS na prossecução do serviço e gestão das Messes Militares 
da guarnição de Lisboa com alojamento”.
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o fio condutor desta investigação materializa-se na seguinte Questão 
de Partida (QP): “Qual a influência do software PHC Enterprise CS nas 
Messes Militares da guarnição de Lisboa com alojamento?”.

Com o objetivo de responder à questão de partida, emergiram enunciados 
interrogativos mais precisos e mais específicos, materializando-se nas 
seguintes Questões Derivadas (QD):

1. De que forma o controlo proporcionado pelo software PHC Enterprise 
CS influencia a gestão das Messes Militares da guarnição de Lisboa com 
alojamento?

2. De que forma, a informação fornecida pelo software PHC Enterprise CS, 
influencia a gestão das Messes Militares da guarnição de Lisboa com 
alojamento?

3. Qual a vantagem da automatização proporcionada pelo software PHC 
Enterprise CS nas Messes Militares da guarnição de Lisboa com 
alojamento?

4. A qualidade do serviço nas Messes Militares da guarnição de Lisboa com 
alojamento, a nível interno, melhorou após a implementação do software 
PHC Enterprise CS?

5. Os operadores do software PHC Enterprise CS das Messes Militares da 
guarnição de Lisboa com alojamento possuem formação adequada para a 
correta utilização do mesmo?

6. Quais as principais vantagens do software PHC Enterprise CS para a 
gestão das Messes Militares da guarnição de Lisboa com alojamento?

2. INoVAÇÃo, TECNoLoGIA E QuALIDADE NA GESTÃo 
HoTELEIrA

A gestão hoteleira traduz-se num conceito amplo e recente, com crescente 
divulgação e utilização no setor da hotelaria. Assim, importa primeiramente, 
definir cada um dos conceitos individualmente, nomeadamente a gestão e a 
hotelaria, de forma a tornar-se mais percetível, posteriormente, o conceito de 
gestão hoteleira. 
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Relativamente à gestão, abordando-se apenas o século passado e o atual, 
constata-se que no decorrer do século XX, os conceitos de gestão foram 
evoluindo, no sentido de estes se adaptarem e responderem aos problemas 
que iam surgindo nas organizações. Destacam-se os contributos prestados 
por Frederick Taylor, Max weber e Henry Fayol, os quais incutiram, inputs 
de gestão importantes e inovadores às organizações (Sarmento, 2003). 
A partir de meados do século XX, as organizações foram constantemente 
bombardeadas com os valiosos e distintos contributos de Peter Drucker 
para a gestão das mesmas, o qual é comummente apelidado de pai da gestão 
moderna (Cardoso & Rodrigues, 2006). Segundo Drucker (1974, p.13), a 
gestão é um processo fundamental em qualquer organização, afirmando 
mesmo que “sem gestão, as coisas saem fora do controlo”. A gestão de 
uma forma geral, segundo Santos (2008) é o processo de coordenação e 
integração de atividades, através do planeamento, organização, direção e 
controlo, tendente a assegurar a consecução dos objetivos definidos, através 
das pessoas de forma eficaz e eficiente.

Relativamente ao conceito de hotelaria, este foi sofrendo algumas alterações 
ao longo dos tempos. Inicialmente, a hospedagem era suprida por Instituições 
de Caridade e Ordens Religiosas, mas com o desenvolvimento do comércio 
e da cultura, passou a ser assegurada por instalações de hospedagem com 
fins lucrativos, criadas para esse propósito (Powers & Barrows, 2004). Já no 
decorrer do século XIX, segundo Powers e Barrows (2004, p. 178) “surgiram 
os estabelecimentos de hospedagem maiores e mais comerciais do que as 
hospedarias, que passaram a adotar o nome de hotel”. Atualmente o conceito de 
hotelaria, segundo Powers e Barrows (2004, p. 24) “não apenas inclui hotéis e 
restaurantes, mas também se refere a outros tipos de instituições que oferecem 
hospedagem, alimento ou ambos às pessoas que estão fora de seus lares”. A 
hotelaria constitui-se, assim, como uma atividade abrangente, podendo ser 
assegurada por estabelecimentos públicos ou privados, a qual, de uma forma 
geral, segundo Abbott e Lewry (2002, p. 77) é a atividade que “representa todo 
o processo de antecipar e satisfazer as necessidades de um hóspede”. 

o termo gestão hoteleira surgiu recentemente, resultando essencialmente 
dos conceitos de hotelaria e de gestão, abordados anteriormente. Segundo 
Brotherton e wood (2008) a gestão hoteleira é a gestão daquilo que é 
oferecido em hotelaria. 

o ambiente empresarial atual, carateriza-se por constantes mudanças. 
Segundo Sarmento (2003, p. 100), torna-se imperioso para as empresas 
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“inovar com qualidade, quer no âmbito das novas tecnologias, tais como 
a informática e as telecomunicações, quer no tocante às novas técnicas de 
gestão, por forma a garantirem a sua competitividade”. 

A gestão das inovações tecnológicas é por isso fundamental na atividade 
empresarial, segundo Valero, Mella, e León (2012, p. 78) “a Gestão da 
Tecnologia e Inovação, é altamente relevante para o desenvolvimento e 
competitividade das entidades empresariais”. o conceito de inovação foi 
introduzido na sociedade pelo autor de inúmeros livros no âmbito da economia, 
Joseph Schumpeter. Em 1911, Schumpeter introduz o conceito de inovação no 
seu livro, Theory of Economic Development (Itami, Kusunoki, Numagami & 
Takeishi, 2010). Schumpeter in Itami et al. (2010) defendia que a inovação era 
o resultado de uma combinação nova. No entanto, o conceito de inovação foi 
evoluindo e no setor da hotelaria em concreto, este conceito foi aprofundado 
passando a adquirir uma definição específica. Segundo Costa (2008, p. 59) 
a inovação na hotelaria consiste num “esforço sistemático de, em cada dia, 
procurar encontrar novas soluções que permitam criar novos produtos que, 
cada vez mais e melhor, possam satisfazer os clientes”. Estas novas soluções 
no setor hoteleiro, segundo Quintas (2006) têm maioritariamente por base as 
tecnologias, as quais entraram de forma permanente e definitiva nas empresas 
do sector hoteleiro, tornando-se atualmente percetível a crescente aposta na 
inovação tecnológica no referido setor.

A globalização e a crescente evolução científica levaram ao desenvolvimento 
colossal, de novas tecnologias e conhecimentos. Estas tecnologias 
integram a maior parte das atividades de qualquer empresa, afirmando 
Porter (1992, p. 154) que “uma empresa, na qualidade de um conjunto de 
atividades, é um conjunto de tecnologias”. As tecnologias da informação, 
na indústria hoteleira, segundo walker (2004, p. 710) “são principalmente 
os computadores e os telefones, mas podem ser aplicações de software e 
hardware, as quais são utilizadas em diversos locais em vários setores da 
indústria”. No setor da hotelaria, em concreto, segundo Powers e Barrows 
(2004, p. 149), a tecnologia “está sendo usada para melhorar os serviços 
prestados aos clientes, bem como para controlar os custos e aumentar a 
eficiência”. A tecnologia e a tecnologia da informação em particular, não 
só influenciou a hotelaria no passado, como também influência no presente 
e continuará a ter extrema influência no futuro das empresas hoteleiras 
(Quintas, 2006). As tecnologias da informação constituem-se como elemento 
essencial, para os profissionais do setor hoteleiro, evidenciando inúmeras 
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vantagens para os estabelecimentos hoteleiros, designadamente o aumento 
de produtividade, melhoria da qualidade do serviço, aumento do controlo de 
gestão, maior conhecimento do comportamento do mercado, eliminação de 
tarefas burocráticas e repetitivas, redução de mão-de-obra e maior eficácia 
das atividades de marketing, vendas e reservas (Quintas, 2006). 

Relativamente ao conceito da qualidade, à semelhança do conceito de 
inovação, este tem sofrido algumas alterações e evoluindo ao longo 
dos tempos. Este conceito, não é universal e diversos estudos têm sido 
desenvolvidos a este respeito, em diferentes domínios do saber, no sentido 
de obter-se uma correta e clara definição de qualidade (Sarmento, 2003). o 
conceito de qualidade difere de autor para autor, entre os quais se encontram 
Crosby, Juran e Feigenbaum, no entanto, além das possíveis definições 
divergentes apresentadas por estes autores, estas assumem algo em comum, 
pois, segundo Neto, Tavares e Hoffmann (2008, p. 47) os três autores 
referidos estabelecem que “o ponto de partida para a qualidade é identificar 
as necessidades e expectativas dos clientes, as quais são singulares para cada 
organização e mutáveis no tempo”. A qualidade, concretamente no setor 
hoteleiro, é entendida por Sarmento (2003) como um conceito dinâmico de 
valor, evoluindo com o tempo e os gostos, necessidades e preferências dos 
clientes, em permanente mutação.

A qualidade é atualmente exigida pelo cliente em qualquer tipo de 
estabelecimento, não devendo por isso, a qualidade encontrar-se 
exclusivamente reservada às elites, devendo sim estar implementada em todos 
os estabelecimentos hoteleiros, independentemente da sua natureza pública 
ou privada, de forma a constituir-se como fator de sucesso para qualquer 
empreendimento hoteleiro. Para tal, os intervenientes no serviço hoteleiro 
devem dispor de uma formação adequada, quer no âmbito comportamental, 
quer no âmbito da utilização eficiente dos meios e equipamentos disponíveis 
para a prestação do serviço. Segundo Sarmento (2003) a formação e o 
treino do pessoal são indispensáveis para garantir a desejável qualidade das 
prestações hoteleiras. 

3. TrABALHo DE CAmPo E mEToDoLoGIA DE INVESTIGAÇÃo

Para se desenvolver o estudo é necessário recolher dados, que podem ser 
obtidos a partir de toda a população onde incide a investigação ou então 
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a partir de um subconjunto de indivíduos que fazem parte dessa mesma 
população, de forma a garantir-se em qualquer dos casos a representatividade 
de toda a população (Fortin, 2009). 

No sentido de eliminar o erro amostral e garantir maior de representatividade, 
incluíram-se todas as pessoas que constituem a população da investigação. A 
amostra desta investigação corresponde assim à população, ou seja, todos os 
funcionários civis e militares das Messes Militares da guarnição de Lisboa 
com alojamento, que operam com o software PHC Enterprise CS.

Esta investigação iniciou-se com a consulta online a bases de dados, com 
destaque para a plataforma digital Elton B. Stephens COmpany (EBSCo), 
bem como na procura por catálogo informatizado de livros e teses acessíveis 
para posterior consulta física. Seguidamente, procedeu-se à recolha de dados 
primários, a qual foi efetuada através da aplicação de inquéritos. Tendo por 
base uma revisão de literatura aprofundada e uma entrevista exploratória 
efetuada ao coordenador das Messes Militares, procedeu-se à elaboração de 
um guião de entrevista e de um inquérito online, os quais foram aplicados 
aos entrevistados e aos inquiridos, respetivamente.

As entrevistas foram realizadas individualmente, face a face, com o auxílio 
de um gravador áudio, exceto em duas das seis entrevistas realizadas, pois 
os interlocutores respetivos não consentiram. Após serem transcritas e 
confirmadas pelos entrevistados, as entrevistas foram alvo de uma análise 
de conteúdo para se identificar e comparar as palavras-chave (unidades de 
registo) mencionadas pelos entrevistados, de forma a obterem-se resultados 
contáveis. Relativamente aos inquéritos, as respostas dadas pelos inquiridos 
online através do Google Drive, foram alvo de um tratamento estatístico 
no Statistical Package for Social Sciences (SPSS), de forma a efetuar-se 
posteriormente uma análise estatística descritiva.

4. APrESENTAÇÃo E INTErPrETAÇÃo DoS rESuLTADoS

4.1 apresenTação dos resUlTados das enTrevisTas

As entrevistas visaram essencialmente obter a opinião e análise do 
coordenador e dos quatro gerentes das Messes Militares da guarnição de 
Lisboa com alojamento, sobre o software. No sentido de aprofundar esta 
investigação e obter um leque de opiniões mais abrangente, foi também 
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efetuada uma entrevista a um interlocutor externo à Instituição Militar, 
nomeadamente a um representante da empresa PHC, o qual acompanhou 
todo o processo de implementação e desenvolvimento do software PHC 
Enterprise CS nas Messes Militares. 

As entrevistas foram efetuadas no decorrer do mês de março de 2013, na 
área de Lisboa. Após a aplicação e transcrição das entrevistas, procedeu-se 
à análise de conteúdo das mesmas. A partir da transcrição das entrevistas, 
procedeu-se à codificação dos conteúdos das mesmas, atribuindo um número 
a cada um dos entrevistados, conforme se pode verificar na ilustração 1. 

Nº Nome
1 Cap AdMil Nuno Ricardo Henriques

2 Cap AdMil fernando José Cruz Caetano Pires

3 TCor AdMil Carlos Manuel Diogo Graça Rosa

4 Cap AdMil Nuno Miguel Paulino Henriques

5 Cap AdMil Ana Cristina Genebra Soares Garrinhas

6 Sr. João Ricardo Lopes de Jesus

Ilustração 1: Identificação dos entrevistados.

A relação emergente entre a fundamentação teórica da investigação e as 
unidades de contexto patentes nas transcrições das entrevistas possibilitou 
identificar possibilidades de resposta para cada uma das perguntas colocadas aos 
entrevistados, denominadas estas de unidades de registo (Sarmento, 2013). Estas 
unidades de registo podem ser opinadas apenas por um, por vários ou até por 
todos os entrevistados. Encontram-se registados na ilustração 2, os resultados 
obtidos com a análise quantitativa efetuada ao conteúdo das entrevistas. 

Categorias unidades de registo
Entrevistados

# resultados (%)
1 2 3 4 5 6

Questão 9: Ganhos efetivos para as Messes Militares, atendendo ao controlo proporcionado pelo software

Controlo
Redução da utilização indevida de recursos X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Redução do desperdício X X X X X X 6 6/6 (100,00%)
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Questão 10: Contributos proporcionados pela informação proveniente do software PHC na tomada de decisão

Informação

Qualidade elevada X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Ação de gestão em tempo oportuno X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Detetar erros dos operadores X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Quantidade adequada X X X X X 5 5/6 (83,33%)

Questão 11: Tarefas repetitivas que deixaram de ser desempenhadas, após a implementação do software PHC 

Automatização

Lançamento de inventário em sistema X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Abate ao stock de forma centralizada X X X X X 5 5/6 (83,33%)

Abate ao stock automático X X X X 4 4/6 (66,67%)

Prestação mensal de contas centralizada X X X X 4 4/6 (66,67%)

Ordem de fornecimento centralizada X X X 3 3/6 (50,00%)

Questão 12: O software PHC permitiu melhorar a qualidade do serviço prestado

Qualidade

Melhorou para efeitos de gestão interna X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Para os utentes não melhorou X X X X 4 4/6 (66,67%)

Para os utentes melhorou X X 2 2/6 (33,33%)

Questão 13: Avaliação do nível de formação dos operadores do software PHC

Formação

Resistência à mudança X X X X X 5 5/6 (83,33%)

Défice de competências computacionais X X X X 4 4/6 (66,67%)

Formação atual adequada X X X 3 3/6 (50,00%)

Formação atual razoável X X X 3 3/6 (50,00%)

Questão 14: Vantagens/desvantagens e potencialidades/vulnerabilidades do software PHC 

Análise ao 
software

Vantagens X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Controlo X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Potencialidades X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Capacidade de centralização de processos X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Implementação de novos módulos X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Vulnerabilidades X X X X X X 6 6/6 (100,00%)

Restrição de acessos desajustada X X X X X 5 5/6 (83,33%)

Desvantagens X X X X X 5 5/6 (83,33%)

Informação X X X X X 5 5/6 (83,33%)
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ferramenta amigável do operador X X 2 2/6 (33,33%)

Capacidade para aumentar a automatização X X 2 2/6 (33,33%)

Desenvolvimento do módulo da gestão da 
ocupação X X 2 2/6 (33,33%)

Elevado grau de complexidade X X 2 2/6 (33,33%)

Dependência da eletricidade e da internet X X 2 2/6 (33,33%)

Ilustração 2: Análise de conteúdo das entrevistas e comunalidades das respostas.

Fonte: Adaptado de Sarmento (2013).

Os principais comentários aos resultados da análise de conteúdo apresentam-
se seguidamente.

Todos os entrevistados consideram que há ganhos efetivos para as Messes 
Militares, atendendo ao controlo proporcionado pelo software PHC 
Enterprise CS (Questão 9).

Todos os entrevistados opinam que os contributos proporcionados pela 
informação proveniente do software PHC auxiliam na tomada de decisão no 
que respeita à qualidade elevada, à ação de gestão em tempo oportuno e à 
deteção erros dos operadores (Questão 10).

os entrevistados são unanimes em considerar que as tarefas repetitivas que 
os operadores das Messes deixaram de desempenhar, após a implementação 
do software PHC dizem respeito ao lançamento de inventário em sistema 
(Questão 11). 

100% dos entrevistados perceciona que o software PHC permitiu melhorar a 
qualidade para efeitos de gestão interna nas Messes Militares (Questão 12).

A formação dos operadores do software PHC nas Messes Militares, para 
83,33% dos entrevistados diminuiu a Resistência à mudança (Questão 13).

os entrevistados são unânimes quanto à análise que fazem ao software 
PHC Enterprise CS, no que respeita às potencialidades, à capacidade de 
centralização de processos, à implementação de novos módulos e, ainda, às 
vulnerabilidades internas. (Questão 14).
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4.2 apresenTação dos resUlTados do inQUériTo

o inquérito tem por objetivo obter a opinião dos operadores das Messes 
Militares da guarnição de Lisboa com alojamento, sobre a adequabilidade do 
software PHC Enterprise CS. O inquérito foi concebido online através das 
valências do Google Drive, permitindo o total anonimato das respostas dos 
inquiridos, bem como possibilitar a emissão de opiniões livremente.

O inquérito é composto por cinco pontos (partes) distintos, os quais por 
sua vez compreendem questões fechadas e afirmações, todas de resposta 
obrigatória, que foram alvo de escolhas por parte dos inquiridos.

A elaboração das possibilidades de escolha para aferir o grau de concordância 
dos inquiridos, teve por base a escala de Likert com cinco categorias, 
designadamente «totalmente de acordo», «de acordo», «indeciso», «em 
desacordo», «totalmente em desacordo».   

A esmagadora maioria dos operadores das Messes Militares da guarnição de 
Lisboa com alojamento que manuseiam o software PHC Enterprise CS, foram 
constituídos como inquiridos no decorrer dos meses de março a abril de 2013.

Registou-se uma taxa de respostas de 81%, tal como mostra a ilustração 3, a 
qual se encontra acima da taxa de 70% defendida por Coutinho (2011) como 
sendo já uma taxa boa.

Local Efetivo Respostas 

Messe de Oficiais Pedrouços 16 12

Messe de Oficiais Lisboa 15 11

Messe de Oficiais Caxias 12 11

Messe de Sargentos Lisboa 8 6

Gabinete Coordenador de Apoio às Mes-
ses

8 8

Total 59 48

Taxa 81%

Ilustração 3: Taxa de respostas ao inquérito.
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Após a receção online no Google Drive das respostas dos inquiridos, os 
dados obtidos foram inseridos no programa informático SPSS, criando-se 
uma base de dados. Seguidamente, no sentido de averiguar-se a fiabilidade do 
inquérito, obteve-se no SPSS o valor do Cronbach’s Alpha, designadamente 
0,783, o qual foi considerado como aceitável (Hill & Hill, 2008).

Posteriormente, procedeu-se a uma análise de estatística descritiva da 
referida base de dados em SPSS. As ilustrações que se seguem correspondem 
às respostas obtidas nas seis questões que integram o primeiro ponto do 
inquérito, tendo por objetivo a caraterização dos inquiridos, conforme 
mostram as ilustrações de 4 a 9.

                 Ilustração 4: Género.                                        Ilustração 5: faixa etária.

        Ilustração 6: Local de trabalho.                         Ilustração 7: Função dos inquiridos.
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        Ilustração 8: Tempo na função.                          Ilustração 9: Habilitações literárias.

As ilustrações que se seguem correspondem aos resultados obtidos nas cinco 
perguntas do ponto dois do inquérito, o qual tem por finalidade determinar 
o grau de dificuldade de utilização do software, bem como verificar 
se passou a haver maior automatização após a sua implementação, 
conforme mostram as ilustrações 10 a 14.

           Ilustração 10: Pergunta 2.1.                                   Ilustração 11: Pergunta 2.2.
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           Ilustração 12: Pergunta 2.3.                                   Ilustração 13: Pergunta 2.4.

   Ilustração 14: Pergunta 2.5. 

Além das ilustrações de percentagens por nível da escala de concordância, 
calcularam-se também as medidas de tendência central e de dispersão, 
conforme mostra a ilustração 15.

Perguntas Média DP Mín Máx

2.1  O software PHC é fácil de utilizar 4 0,96 1 5

2.2  O software PHC responde 
rapidamente sem bloquear 2 1,13 1 5

2.3  O software PHC permite realizar 
todas as tarefas necessárias 4 0,85 1 5
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2.4  Com o software PHC há tarefas 
que podem ser realizadas mais 
rapidamente

4 0,78 2 5

2.5  O software PHC faz com que o meu 
trabalho seja menos repetitivo 4 0,70 2 5

Ilustração 15: Medidas de tendência central e de dispersão das perguntas 2.1 a 2.5.

Conforme se verifica na ilustração 15, o desvio padrão oscila entre 0,70 
(ilustração 14) e 1,13 (ilustração 11), encontrando-se este último bastante 
acima dos restantes.

Importa referir que nas ilustrações 13 e 14, verifica-se maior consenso entre 
os inquiridos, uma vez que apresentam os valores de desvio padrão mais 
baixos (0,78 e 0,70, respetivamente) e cumulativamente os valores dos 
mínimos mais elevados. 

Seguidamente as ilustrações correspondem aos resultados obtidos nas cinco 
afirmações que integram o ponto três do inquérito, tendo por finalidade 
identificar o grau de qualidade proporcionado pelo software PHC 
Enterprise CS, conforme mostram as ilustrações 16 a 20.

           Ilustração 16: Pergunta 3.1.                                   Ilustração 17: Pergunta 3.2. 
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           Ilustração 18: Pergunta 3.3.                                   Ilustração 19: Pergunta 3.4. 

   Ilustração 20: Pergunta 3.5. 

Além das ilustrações de percentagens por nível da escala de concordância, 
foram calculados para as cinco perguntas do ponto três do inquérito, as medidas 
de tendência central e de dispersão, conforme mostra a ilustração 21.

Perguntas Média DP Mín Máx

3.1  O software PHC permite prestar 
um serviço de qualidade ao utente 4 0,89 1 5

3.2  O software PHC permite 
organizar melhor o meu serviço 4 0,67 2 5
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3.3  Os bens desejados pelos utentes 
são fornecidos atempadamente 4 0,75 1 5

3.4  O software PHC por vezes 
bloqueia, condicionando a 
qualidade do serviço

4 0,90 2 5

3.5  O software PHC permite 
melhorar a qualidade do serviço 4 0,69 1 5

Ilustração 21: Medidas de tendência central e de dispersão das perguntas 3.1 a 3.5.

Conforme se constata na ilustração 21, o desvio padrão tem valores muito 
próximos, oscilando estes entre 0,67 (ilustração 17) e 0,90 (ilustração 19). 
Importa, ainda, referir que as ilustrações 17 e 19 apresentam os valores dos 
mínimos mais elevados, registando a ilustração 17 simultaneamente o valor 
de desvio padrão (0,67) mais baixo, o que significa maior consenso entre os 
inquiridos nas respostas ao ponto três do inquérito.

Seguidamente as ilustrações correspondem aos resultados obtidos nas cinco 
afirmações do ponto quatro do inquérito, tendo por objetivo identificar o nível 
de formação dos operadores do software PHC Enterprise CS, conforme 
mostram as ilustrações 22 a 26.

           Ilustração 22: Pergunta 4.1.                                   Ilustração 23: Pergunta 4.2. 
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           Ilustração 24: Pergunta 4.3.                                    Ilustração 25: Pergunta 4.4.  

    Ilustração 26: Pergunta 4.5.  

Além das ilustrações de percentagens e frequências elaborados para as cinco 
afirmações do ponto quatro do inquérito, calcularam-se também as medidas 
de tendência central e de dispersão, conforme mostra a ilustração 27.

Perguntas Média DP Mín Máx

4.1  Tenho a formação adequada para 
operar o software PHC 2 1,10 1 4

4.2  Sei operar com o software PHC 3 1,08 1 5

4.3  Necessito de formação específica 
para o software PHC 4 1,12 1 5
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4.4  O software PHC exige formação 
contínua 4 1,00 1 5

4.5  Frequentemente são realizadas 
ações de formação 2 1,07 1 5

Ilustração 27: Medidas de tendência central e de dispersão das perguntas 4.1 a 4.5.

Conforme se verifica na ilustração 27, as médias, medianas e modas coincidem 
entre si apenas nas ilustrações 24 e 25, não se registando o mesmo para as 
restantes afirmações. No entanto, salienta-se o facto de a ilustração 22 apresentar 
dois valores da moda válidos, designadamente os valores 1 e 2, pois de acordo 
com os dados constantes na ilustração 22 verifica-se que a percentagem de 
inquiridos em desacordo e totalmente em desacordo com a Pergunta 4.1. é 
exatamente o mesmo, concretamente 31% dos inquiridos. Relativamente ao 
desvio padrão, os valores apesar de elevados, comparativamente com os valores 
inscritos nas ilustrações 15 e 21 anteriormente apresentadas, encontram-se 
muito próximos, oscilando estes entre 1,00 (ilustração 25) e 1,12 (ilustração 
24). Importa ainda referir que a ilustração 22 apresenta o valor do máximo (4) 
mais baixo, no entanto também regista simultaneamente o segundo valor de 
desvio padrão (1,10) mais elevado.

Seguidamente as ilustrações correspondem aos resultados obtidos nas cinco 
afirmações do ponto cinco do inquérito, tendo por finalidade identificar o grau 
de perceção do objetivo de implementação do software PHC Enterprise 
CS, por parte dos operadores, conforme mostram as ilustrações de 28 a 32.

           Ilustração 28: Pergunta 5.1.                                   Ilustração 29: Pergunta 5.2. 
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            Ilustração 30: Pergunta 5.3.                                   Ilustração 31: Pergunta 5.4.  

   Ilustração 32: Pergunta 5.5.  

Além das ilustrações de percentagens e frequências elaborados para as cinco 
afirmações do ponto cinco do inquérito, calculou-se também as medidas de 
tendência central e de dispersão, conforme mostra a ilustração 33.

Perguntas Média DP Mín Máx

5.1  O software PHC visa aumentar o 
controlo 4 0,76 1 5

5.2  O software PHC visa fornecer 
informação em tempo real 4 0,54 3 5
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5.3  O software PHC visa melhorar a 
qualidade do serviço 4 0,76 1 5

5.4  O software PHC visa reduzir o 
número de tarefas repetitivas 4 0,93 1 5

5.5  O software PHC visa melhorar a 
gestão das Messes Militares 4 0,58 3 5

Ilustração 33: Medidas de tendência central e de dispersão das perguntas 5.1 a 5.5.

Atendendo aos valores inscritos na ilustração 33, verifica-se que as três 
medidas de tendência central (média, mediana e moda) contemplam valores 
coincidentes entre si. Relativamente ao desvio padrão, os valores encontram-
se próximos, oscilando estes entre 0,54 (ilustração 29) e 0,93 (ilustração 31). 
Importa, ainda, referir que as ilustrações 29 e 32 obtêm o maior consenso 
entre os inquiridos, as quais apresentam o valor do mínimo (3) mais elevado 
e os valores de desvio padrão mais baixos (0,54 e 0,58, respetivamente). 

5. CoNCLuSÕES

5.1. inTerpreTação dos resUlTados e resposTa Às pergUnTas derivadas 
da invesTigação

A interpretação dos resultados, assume-se como extremamente importante 
em qualquer tipo de investigação, uma vez que a interpretação dos resultados 
gera informação conclusiva conducente à confirmação (total ou parcial) ou 
não confirmação das hipóteses (Sarmento, 2008, p. 22). 

Seguidamente procede-se à interpretação dos resultados, abordando-se 
e respondendo às Questões Derivadas desta investigação, pela ordem das 
mesmas (Coutinho, 2011).

Relativamente à QD Nº 1 é expectável que a aquisição/atualização das 
tecnologias da informação permitam aumentar o controlo de gestão do 
estabelecimento, de forma a obter-se ganhos de eficiência. 

Na perspetiva dos inquiridos no inquérito, a maioria concorda que o software 
PHC Enterprise CS tem por finalidade aumentar o controlo, o qual permite 
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aos operadores melhorarem a qualidade do seu serviço e, simultaneamente, 
contribuir para melhorar a gestão das Messes Militares, conforme os 
resultados evidenciados nas ilustrações 28, 20 e 32, respetivamente, os quais 
demonstram um elevado consenso entre os inquiridos, de acordo com os 
valores inscritos nas ilustrações 21 (ilustração 20) e 33 (ilustrações 28 e 32).

No que diz respeito aos entrevistados, existe unanimidade relativamente aos 
ganhos de controlo proporcionados pelo referido software (questão 9 das 
entrevistas), concretamente nas duas possibilidades de resposta evidenciadas 
na análise quantitativa das entrevistas, designadamente na ilustração 2. 
Segundo os entrevistados, o controlo proporcionado pelo referido software 
permite reduzir desperdício ao nível dos géneros alimentares e dos 
produtos comercializáveis nos bares, permitindo simultaneamente reduzir a 
probabilidade de utilização indevida dos recursos postos à disposição nas 
Messes Militares da guarnição de Lisboa com alojamento. Este aumento 
do controlo proporcionado pelo referido software, permite às Messes 
Militares da guarnição de Lisboa obterem ganhos de eficiência inequívocos, 
contribuindo para uma gestão mais eficiente.

Relativamente à QD Nº2, tal como defendido por Nyheim et al. (2012) e 
walker (2004) é expectável que as tecnologias da informação assegurem aos 
gestores informação permanentemente atualizada, disponível e integrada, no 
sentido de facilitar e auxiliar as suas funções de gestão.

No inquérito, a esmagadora maioria dos inquiridos, entende que o referido 
software fornece informação em tempo real, permitindo por sua vez melhorar 
a gestão das Messes Militares, conforme os resultados evidenciados nas 
ilustrações 29 e 32, respetivamente, os quais demonstram um elevado 
consenso entre os inquiridos, de acordo com os valores inscritos na ilustração 
33 (ilustrações 29 e 32).

Os entrevistados complementam a Pergunta defendida pela maioria dos 
inquiridos, afirmando que a informação é fornecida em tempo real e com 
qualidade elevada, permitindo ao coordenador e aos gerentes das Messes 
Militares da guarnição de Lisboa com alojamento efetivarem a sua ação 
de gestão em tempo oportuno, conforme evidenciado na ilustração 1. A 
informação oportuna irá contribuir para uma gestão mais eficiente, pois 
segundo os seis entrevistados, permite ao coordenador e aos gerentes das 
Messes referidas aferirem a regularidade das operações, detetando eventuais 
erros dos operadores.
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Relativamente à QD Nº3, segundo Powers e Barrows (2004) é expectável que 
a automatização permita eliminar tarefas repetitivas, de forma a contribuir 
para a eficiência operacional do estabelecimento, proporcionando por sua 
vez uma gestão mais eficiente.

Na opinião dos inquiridos no inquérito, os quais são os principais visados 
nesta questão, a maioria entende que o referido software permitiu reduzir a 
repetibilidade das tarefas desempenhadas pelos mesmos, comparativamente 
com o software anteriormente implementado, conforme os resultados 
evidenciados nas ilustrações 14 e 31, os quais demonstram consenso entre os 
inquiridos, de acordo com os valores inscritos nas ilustrações 15 (ilustração 
14) e 33 (ilustração 31).

Segundo os entrevistados, após a implementação do software PHC 
Enterprise CS, os operadores deixaram efetivamente de desempenhar 
algumas tarefas que requeriam tempo e repetibilidade, concretamente o 
lançamento de inventários em sistema (100% dos entrevistados), abate ao 
stock de forma centralizada (83,33% dos entrevistados), prestação mensal 
de contas centralizada e o abate ao stock automático nos bares (66,67% dos 
entrevistados), conforme consta na ilustração 2. o aumento da automatização 
evidenciado, permite essencialmente aos operadores disporem de mais tempo 
para o seu core business.

Relativamente à QD Nº 4, tal como defendido por Quintas (2006) é expectável 
que as tecnologias da informação melhorem a qualidade do serviço, quer a 
nível interno, quer para o cliente. No entanto, as tecnologias da informação por 
si só não melhoram a qualidade do serviço prestado pelos estabelecimentos 
hoteleiros, pois a melhoria na qualidade do serviço pressupõe, por parte de 
todos os recursos humanos, a perceção clara dos objetivos organizacionais e 
a utilização eficiente dos meios e equipamentos, de forma a contribuir para 
uma gestão mais eficiente.

No que respeita à maioria dos inquiridos, estes concordam que o referido 
software permite melhorar a qualidade do seu serviço, assim como também 
concordam que este permite prestar um serviço de qualidade ao utente das 
Messes Militares, conforme os resultados evidenciados nas ilustrações 20 e 16, 
respetivamente, os quais demonstram consenso entre os inquiridos, de acordo 
com os valores inscritos na ilustração 21 (ilustrações 20 e 16, respetivamente). 
No entanto, apesar do baixo consenso evidenciado pelos inquiridos, de acordo 
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com os valores inscritos na ilustração 15 (ilustração 11) e na ilustração 21 
(ilustração 19), os inquiridos também defendem que a qualidade do serviço 
prestado aos utentes, por vezes, é colocada em causa, pois o software por vezes 
bloqueia, condicionando a qualidade do serviço prestado ao utente, conforme 
os resultados evidenciados nas ilustrações 11 e 19.

Na perspetiva dos entrevistados, estes são unânimes ao afirmarem que 
o referido software permite indubitavelmente melhorar a qualidade do 
serviço para efeitos de gestão interna, conforme consta na ilustração 2. 
Relativamente à qualidade do serviço prestado ao utente, as opiniões dos 
entrevistados divergem. No entanto, a maioria dos entrevistados (66,67%) 
afirma que o referido software não melhorou a qualidade do serviço para o 
utente, conforme consta na ilustração 2. Conclui-se que o serviço melhorou 
a nível interno, quer para os gerentes em termos de gestão e controlo, quer 
para os operadores na execução das tarefas e procedimentos inerentes às 
respetivas funções.

Relativamente à QD Nº 5, é expectável que a aquisição/atualização das 
tecnologias da informação tenha por base a formação dos operadores. 
A formação adequada dos recursos humanos é condição essencial para 
a utilização eficiente dos meios e equipamentos disponíveis, permitindo 
melhorar a qualidade do serviço e contribuir para uma gestão mais eficiente.

Na perspetiva da maioria dos inquiridos no inquérito, apesar do baixo 
consenso evidenciado por estes, de acordo com os valores inscritos na 
ilustração 27 (ilustrações 22, 24, 25 e 26), os inquiridos entendem não possuir 
a formação adequada, mencionando também a necessidade de formação 
específica contínua no referido software, pois não são frequentes ações de 
formação nesse âmbito, conforme os resultados evidenciados nas ilustrações 
22, 24, 25 e 26, respetivamente.

Por sua vez, os entrevistados apresentam opiniões divergentes, relativamente 
ao nível atual de formação dos operadores, pois três dos entrevistados 
consideram que o nível é adequado e os outros três entrevistados entendem ser 
apenas razoável, um dos quais refere ainda que a falta de formação adequada 
por parte dos operadores constitui uma das vulnerabilidades do referido 
software, conforme consta na ilustração 2. Cinco (83,33%) dos entrevistados 
referem também que a resistência à mudança constitui um dos principais 
obstáculos à formação, defendendo ainda quatro destes que os operadores 
também apresentam um défice de competências computacionais, conforme 
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consta na ilustração 2. Após triangulação dos dados obtidos nos inquéritos, 
conclui-se, que, os operadores não possuem a formação adequada.

Relativamente à QD Nº 6, pretende-se identificar as vantagens do referido 
software. Para Powers e Barrows (2004) é expectável que as tecnologias 
da informação proporcionem vantagens significativas aos estabelecimentos 
hoteleiros, de forma a contribuírem para uma gestão mais eficiente dos 
mesmos.

Na opinião da maioria dos inquiridos no inquérito, a implementação do 
software PHC Enterprise CS nas Messes Militares, teve por finalidade 
melhorar a gestão das mesmas, aumentar o controlo, fornecer informação 
em tempo real, melhorar a qualidade do serviço e aumentar a automatização, 
conforme os resultados evidenciados nas ilustrações 32, 28, 29, 30 e 31, 
respetivamente, os quais demonstram um elevado consenso entre os 
inquiridos, de acordo com os valores inscritos na ilustração 33 (ilustrações 
32, 28, 29, 30 e 31, respetivamente).

Na perspetiva dos entrevistados, as principais vantagens do referido software 
são o controlo e a informação fornecida, conforme consta na ilustração 2. 
Poder-se-á, ainda, referir que na opinião dos entrevistados, o referido 
software permitiu aumentar a automatização, visto que todos os entrevistados 
afirmaram que, com a implementação do referido software, os operadores 
deixaram efetivamente de executar determinadas tarefas, conforme consta 
na ilustração 2. Conclui-se assim, que, o software confere duas vantagens 
inequívocas, apesar da existência de outras, concretamente um controlo mais 
rigoroso e informação oportuna, as quais contribuem para uma melhor gestão 
das Messes Militares da guarnição de Lisboa com alojamento.

5.2. consecUção do obJeTivo geral e resposTa À pergUnTa de parTida 
da invesTigação

Considera-se que o objetivo geral, o qual consistia em aferir a influência do software 
PHC Enterprise CS na prossecução do serviço e gestão das Messes Militares da 
guarnição de Lisboa com alojamento, foi alcançado através das análises efetuadas 
aos resultados obtidos nos inquéritos, as quais permitiram responder às questões da 
investigação, bem como verificar as hipóteses formuladas. 

o propósito último desta investigação é responder à pergunta de partida, concluindo-
se assim, que, o software PHC Enterprise CS, produz um impacto claramente 
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positivo nas Messes Militares da guarnição de Lisboa com alojamento, ao nível 
da gestão e ao nível operacional. Em termos de gestão, o controlo proporcionado 
e a informação fornecida pelo referido software, acarretam ganhos de eficiência 
inequívocos para o coordenador e para os gerentes das Messes Militares referidas, 
proporcionando a estes efetivarem a sua ação de gestão em tempo oportuno e um 
maior controlo sobre todas as operações executadas pelos operadores. Em termos 
operacionais, os operadores beneficiam com a maior automatização proporcionada 
pelo referido software, melhorando a qualidade do seu serviço. Em suma, os ganhos 
de gestão e controlo proporcionados pelo referido software, permitem às Messes 
Militares em questão reduzir significativamente o desperdício, bem como reduzir 
a probabilidade do erro humano e a utilização indevida dos recursos colocados à 
disposição dos funcionários.

5.3. desafios para invesTigações fUTUras

Esta investigação permitiu percecionar o impacto das tecnologias da 
informação para efeitos de gestão e controlo nas Messes Militares. Desta 
investigação emergem novas temáticas pertinentes a estudar, das quais se 
destacam as seguintes: 

−	 Aferir o impacto financeiro nas Messes Militares com a implementação do 
software PHC Enterprise CS, de forma a quantificarem-se as poupanças;

−	 Efetuar uma análise custo/beneficio à formação ministrada por formadores 
especializados comparativamente com a formação on the job training;

−	 Aferir os ganhos com o desenvolvimento do módulo gestão da ocupação;

−	 Efetuar comparações com outros softwares existentes na hotelaria em Portugal.
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