
CASO DE SUCESSO

CASA DA
MÚSICA
A Casa da Música é uma instituição 
fundada na sequência da organização da 
Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura. 
Actualmente, a Casa da Música é uma 
fundação que visa a dinamização do meio 
cultural e concretamente musical da cidade 
do Porto e arredores.

“O NAVHR permitiu-nos suprir as 
nossas necessidades na área de 
Recursos Humanos, não apenas no 
que constituem obrigações legais e do 
processamento mas também de 
capacidade de gestão.”

— Nuno Guedes, 
Responsável Informática, Casa da Música

Nem sempre uma solução informática tem a 
oportunidade de acompanhar o crescimento de 
uma organização quase desde o seu início. No 
caso do módulo de Recursos Humanos, para além 
desta realidade, esta implementação teve ainda a 
virtude de se tratar de uma solução completa e não 
apenas com vista ao processamento de 
vencimentos. 

Os grânulos de Formação Interna (com cruzamento 
entre habilitações e requisitos das funções) e 
Recrutamento (cuja quantificação dos critérios de 
selecção torna o processo de escolha objectivo) 
são por si só motivos suficientes para este projecto 
constituir uma referência nas implementações do 
NAVHR.
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Situação

A Casa da Música é uma instituição fundada na 
sequência da organização da Porto 2001 – 
Capital Europeia da Cultura. Actualmente, a Casa 
da Música é uma fundação que visa a 
dinamização do meio cultural e concretamente 
musical da cidade do Porto e arredores.

Pensada para servir de palco a todo o tipo de 
representações musicais, a Casa da Música tem 
na qualidade das suas infra-estruturas e no 
dinamismo da programação dois importantes 
pilares da sua actividade.
É também feita uma aposta efectiva na 
investigação da música portuguesa e na 
promoção de encontros entre músicos e 
musicólogos.

Solução

A abrangência da aplicação estendeu-se a todas 
as áreas da organização. Com efeito, para além 
da implementação de módulos já abrangidos 
pelo Microsoft Dynamics Nav, como a 
Contabilidade, Imobilizado, Vendas e Cobranças, 
Compras e Pagamentos e Carteira (vertente 
Tesouraria Base), a equipa da Arquiconsult 
implementou também a solução de Recursos 
Humanos por si desenvolvida, com vista a 
ganhos de eficiência e controlo pela eliminação 
de redundâncias de processo e um acesso 
rápido e completo à informação.

Mais do que uma aplicação para o 
processamento de vencimentos, o NAVHR 
assume-se na Casa da Música como uma 
importante ferramenta de gestão de Recursos 
Humanos na qual são caracterizadas as 
posições funcionais existentes na estrutura 
organizativa e é efectuada uma análise cruzada 
dos requisitos das mesmas e da formação dos 
seus colaboradores, esta em cumprimento dos 
requisitos legais da área.

 

Sobre o NAVHR

Uma solução completa de Recursos 
Humanos em Microsoft Dynamics NAV para a 
sua empresa. Engloba áreas como 
Processamento de Salários, Recrutamento, 
Avaliação de Desempenho, Employee Portal 
e uma versão light para pequenas empresas, 
entre outras.

O NAVHR foi pensado para empresas de 
qualquer dimensão e actividade. É uma 
solução completa e flexível, adaptável a 
diferentes actividades de negócio, desde 
Serviços, Comércio, Distribuição ou 
Financeira.

O NAVHR, a solução desenvolvida e 
implementada pela Arquiconsult para a área 
de Recursos Humanos, é o primeiro e único 
AddOn português em Microsoft Dynamics a 
obter a Certificação CfMD, garante do 
cumprimento dos mais altos standards da 
Microsoft na avaliação de soluções dos seus 
parceiros.

O NAVHR é também o AddOn de Dynamics 
NAV mais vendido em Portugal, 
recomendado por mais de 30 clientes e 
contando já 7 anos de utilização no mercado, 
sendo a única solução completa de Recursos 
Humanos no universo Microsoft Dynamics.

Sobre a Arquiconsult

A Arquiconsult é uma empresa de consultoria 
de sistemas de informação, assente em 
tecnologias Microsoft Dynamics, com 
escritórios em Lisboa, Porto e Luanda. 
Composta pela  maior e mais experiente 
equipa de consultores, tendo já 
implementado algumas das mais complexas 
Soluções de Negócio Microsoft Dynamics e 
sendo frequentemente referida a clientes 
internacionais para as suas implementações 
no nosso país.

A Arquiconsult inova constantemente a sua 
oferta e tem disponíveis diversas 
verticalizações, para diversos setores de 
actividade, que acrescentam valor ao 
Microsoft Dynamics. O NAVHR é um exemplo 
claro de solução, que nos permite colocar à 
disposição das empresas portuguesas a 
melhor e mais completa solução integrada de 
Gestão de Recursos Humanos.

Actualmente, contamos com clientes nos 
mais diversos setores de actividade.

•  A Loja do Gato Preto
•  Casa da Música
•  Go Natural
•  PARQUEXPO
•  Grupo E.T.E.
•  Cork Supply
•  Einhell
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“A gestão de Recursos 
Humanos não se esgota nos 
vencimentos e requisitos 
legais. (...)
A solução da Arquiconsult 
garante uma caracterização 
efectiva dos processos de 
recrutamento, bem como 
uma análise criteriosa às 
qualificações e 
necessidades dos nossos 
recursos. ”

— Nuno Guedes, 
Responsável Informática, Casa da Música

É também pelo NAVHR que são geridos os 
processos de recrutamento, tendo por base 
critérios objectivos e quantificáveis que apoiam 
a selecção dos candidatos mais aptos.

Foram estes os grânulos envolvidos:

Dados dos Colaboradores
Tempos
Remunerações
Gap Analysis entre Funções e Requisitos
Formação
Recrutamento

Principais Benefícios

No final, a solução implementada permitiu, entre 
outros aspectos:

O controlo da caducidade dos contratos;
Um tratamento cuidado das ausências, com 
relevância para a determinação do direito a 
férias;
Um processamento de vencimentos tão 
automático quanto possível, que pode ser 
antecedido por um processamento extra 
para possibilitar o pagamento de subsídios 
e ajudas de custo;
A integração automática dos vencimentos 
na contabilidade;
A conformidade com a generalidade dos 
requisitos legais;
A consolidação da informação referente a 
Formação e Recrutamento numa única base 
de dados.


