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RESUMO 

Este relatório surge como resultado do estágio curricular realizado no 

departamento de recursos humanos da Fnac Colombo e visa descrever e analisar as 

atividades desenvolvidas. 

Num atual contexto de instabilidade, interessa analisar a forma como as 

empresas investem na gestão dos recursos humanos, os seus principais ativos. Assim 

sendo, este trabalho apresenta o estudo das áreas centrais de gestão de recursos 

humanos de uma empresa na área do retail. 

Este trabalho inicia-se com uma revisão de literatura acerca das práticas de 

gestão de recursos humanos mais desenvolvidas na Fnac Colombo, nomeadamente 

recrutamento e seleção, acolhimento e integração e formação e desenvolvimento. De 

forma a contextualizar o ambiente de estágio, surge a apresentação da empresa. 

Segue-se um enquadramento prático, onde se descreve e se analisam as atividades 

desenvolvidas. O trabalho termina com uma conclusão, onde se resumem os 

principais temas abordados neste trabalho. 

Como conclusão, pode-se afirmar que a gestão de recursos humanos 

representa um dos eixos estratégicos da empresa, tendo as suas práticas muito bem 

estruturadas, prosseguindo o claro objetivo de desenvolvimento contínuo dos 

colaboradores. 

 

Palavras – chave: Recrutamento e seleção, acolhimento e integração, formação e 

desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

This report is the result of an internship done in the human resources 

department of Fnac Colombo and aims at describing and analyzing all the conducted 

activities.   

In the current context of instability, it is of great interest to analyze how 

companies invest in the management of human resources, which are their main asset. 

With that in mind, this report presents the study of a retail company’s main areas of 

human resources management. 

This work starts off with a literature revision of the human resources 

management practices that are most used at Fnac Colombo, such as, recruitment and 

selection, integration and training and development. Afterwards, the company’s 

presentation is given, in order to better contextualize the internship environment. 

Following that, a description and an analysis of the practical activities that were 

conducted during the internship, are provided. Finally, a conclusion where all the main 

topics discussed in this work are summed up, brings this report to an end. 

Ultimately, one can state that human resources management represents one of 

the main strategic pillars of the company, and by keeping their practices well 

structured, Fnac Colombo is clearly investing in their collaborator’s continuous 

development.  

 

Keywords: Recruitment and selection, integration and training and development. 
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1. INTRODUÇÃO 

De entre a possibilidade de elaborar uma dissertação, um projeto ou um 

relatório de estágio, optei pelo último como trabalho final de mestrado. Esta escolha 

prendeu-se com a oportunidade de testar a aplicabilidade dos conhecimentos 

adquiridos academicamente em contexto organizacional, uma vez que nunca trabalhei 

numa empresa. 

O principal objetivo deste trabalho é descrever e analisar as práticas de 

recursos humanos desenvolvidas ao longo do estágio, pelo que pretendo abordar as 

tarefas executadas ao longo dos cinco meses de estágio na Fnac Colombo, 

interligando-as com a teoria.  

Este trabalho inicia-se com enquadramento teórico das principais práticas 

desenvolvidas durante o estágio, nomeadamente recrutamento e seleção, acolhimento 

e integração e formação e desenvolvimento. Numa segunda parte, apresento a Fnac, 

dando a conhecer a sua missão, visão e valores, de forma a contextualizar o ambiente 

de trabalho. De seguida, é feito um enquadramento prático e análise das das áreas 

acima referidas. Por fim, termino com uma conclusão onde reflito sobre a importância 

da gestão de recursos humanos na Fnac Colombo e faço uma breve análise crítica 

aos processos da Fnac. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1. Recrutamento e Seleção 

Atualmente, face à forte concorrência do mercado, os recursos humanos são 

uma fonte de vantagem competitiva. É o capital humano que diferencia as 

organizações e, nesse sentido, é fundamental conduzir adequadamente os processos 

de recrutamento e seleção. 

Recrutamento e seleção são dois conceitos distintos. Contudo é impensável 

dissociá-los. Cunha, Rego, Cunha, Cabral Cardoso e Gomes (2012: 200) definem o 

conceito de recrutamento como um “conjunto de atividades levadas a cabo por uma 

organização, com o objetivo fundamental de identificar um grupo de candidatos, 

atraindo-os para a empresa e retendo-os, pelo menos no curto prazo.” Bilhim (2009: 

230) e Sousa, Duarte, Sanches e Gomes (2006: 63) consideram-no uma prática que 

visa atrair candidatos potenciais e capazes para pertencer à organização, sendo que 

não enfatizam a sua retenção. Por outro lado, seleção é o “processo através do qual 

as organizações escolhem as pessoas mais adequadas ao exercício de funções 

específicas, depois de serem recrutadas/ atraídas.” (Cunha et al, 2012: 212) Por 

palavras diferentes, a seleção é um processo onde são comparados os requisitos 

exigidos pela função e as características oferecidas pelos candidatos, bem como os 

candidatos entre si. (Bilhim, 2009: 232; Sousa et al, 2006: 63) 

Um processo de recrutamento e seleção integra diversas etapas. 

Genericamente, comporta, ordenadamente, as seguintes etapas: análise de funções, 

desenho de perfil de competências, capacidades, aptidões e qualificações necessárias 

para executar as funções, decisões dos métodos e fontes de recrutamento, seleção 

dos candidatos, atribuição dos candidatos aos postos de trabalho, observação do 

desempenho dos indivíduos selecionados e, por fim, a avaliação do processo de 

recrutamento e seleção. (Cunha et al; 2012: 197-199)  
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A análise de funções permite estudar a função e as suas exigências, levando 

ao desenho do perfil do candidato e à definição dos critérios de seleção. Desenhado o 

perfil, há que decidir as fontes e os métodos de recrutamento. As fontes de 

recrutamento podem ser internas ou externas. Sousa et al define recrutamento interno 

como “ a captação de indivíduos que já trabalham na organização (…), que, por via do 

seu desempenho ou por via da aquisição de novas competências, mostraram aptidão, 

potencial e disponibilidade para o exercício da função a preencher.” (2006: 59) O 

recrutamento interno pode ocorrer sob a forma de transferência ou promoção. Por 

contraposição, Camara et al definem recrutamento externo como a identificação no 

mercado de trabalho de candidatos com o perfil indicado para preencher a vaga. 

(2007: 390) Elegendo o recrutamento externo, as organizações podem optar por 

diversos métodos, tais como agências de emprego, anteriores processo de 

recrutamento e seleção, candidaturas espontâneas, as referências de colaboradores, 

anúncios de emprego, recrutamento online, headhunting, entre outros. 

A fase seguinte consiste na seleção dos candidatos. Para tal, é necessário 

determinar quais os métodos de seleção a utilizar. Existe um vasto leque de métodos 

de seleção, pelo que os mais conhecidos são a análise de CVs, os testes de 

personalidade, os assessment centres e as entrevistas. Alguns destes métodos podem 

ser utilizados individualmente, contudo, a maioria deles complementa-se. 

Wiesner e Cronshaw definem a entrevista como uma “interação interpessoal de 

duração limitada entre um ou mais entrevistadores e um candidato, com o propósito de 

identificar conhecimentos, competências, aptidões e comportamentos que podem ser 

preditores do sucesso num cargo subsequente”. (cit in Cunha et al; 2012: 277) 

As entrevistas permitem analisar o esquema de raciocínio de candidatos, 

esclarecer as dúvidas acerca do currículo, avaliar a posição do candidato face a 

questões críticas do negócio, informar o candidato sobre o cargo que a organização 
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tem para oferecer, as perspetivas de carreira e as possibilidades de desenvolvimento. 

(Sousa et al; 2006: 66) 

As entrevistas podem ser estruturadas, semiestruturadas e não estruturadas. 

As entrevistas estruturadas são entrevistas em que previamente são definidas as 

questões a aplicar aos candidatos, assim como a ordem em que são colocadas, 

respeitando um guião. Este guião de entrevista é aplicado a todos os entrevistados. 

Nas entrevistas semiestruradas o entrevistador sabe quais os temas que pretende 

abordar, contudo não tem questões definidas nem uma ordem previamente 

estabelecida. As entrevistas não estruturadas são entrevistas abertas em que o 

entrevistador dá ao entrevistado maior liberdade para falar, não seguindo nenhum 

guião. O papel do entrevistador é orientar e estimular o entrevistado. Estas entrevistas 

têm um caráter mais exploratório. 

Quanto aos intervenientes, as entrevistas podem ser individuais, sequenciais, 

em duo, de painel e em grupo. Nas entrevistas individuais, o entrevistado é 

entrevistado apenas por um entrevistador. Nas entrevistas sequenciais o candidato é 

entrevistado por mais que uma vez, por mais que um entrevistador. As entrevistas em 

duo são entrevistas em que o candidato é entrevistado por dois entrevistadores numa 

só entrevista. Nas entrevistas de painel existem mais do que dois entrevistadores 

numa entrevista. Por fim, nas entrevistas em grupo, vários candidatos são 

entrevistados simultaneamente por um ou mais entrevistadores. 

Através da aplicação dos métodos anteriormente referidos selecionam-se os 

candidatos, atribuindo-lhes o seu novo posto de trabalho. Ao longo dos primeiros 

meses observa-se o desempenho do(s) novo(s) membros da organização a fim de 

realizar a avaliação do processo de recrutamento e seleção. Caso o novo colaborador 

não se adeque à tarefa, à organização ou, de alguma forma não cumpra os objetivos, 

conclui-se que o processo de recrutamento e seleção foi mal conduzido ou teve falhas. 
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Esta avaliação leva a um ajuste ou melhoria do processo de avaliação de 

desempenho. 

 

2.2. Acolhimento e integração 

Findo o processo de recrutamento e seleção, segue-se a admissão do 

candidato, sendo este o seu primeiro contacto efetivo com a organização enquanto 

colaborador, onde irá assumir o seu papel. É fulcral acolhe-lo e integrá-lo, de forma a 

que se sinta parte da organização. 

A socialização organizacional é o processo através do qual os novos 

colaboradores fazem a transição de outsiders para insiders.(Bauer, Bodner, Erdogar, 

Truxillo e Tucker, 2007: 707) Por outras palavras, é o “processo através do qual os 

novos colaboradores adquirem as atitudes, o comportamento e os conhecimentos 

necessários para participar na organização como membro dela.” (Van Maan e Schein, 

1979 cit in Griffin, Colella e Goparaju, 2000: 453) Quando chegam à organização, a 

informação que os colaboradores mais procuram está relacionada com o clima 

organizacional, com o feedback, com as técnicas e as normas da organização. (Griffin 

et al, 2000:454). O ajustamento do colaborador prende-se com a transmissão de 

informação e pode ser medido de acordo com os seguintes indicadores: clareza da 

função, self-efficace e aceitação social (Bauer et al, 2002:708). Um bom ajustamento 

resulta num melhor desempenho, num aumento da satisfação no trabalho, num maior 

comprometimento organizacional e consequente vontade de permanecer na empresa, 

reduzindo o turnover. (Bauer et al, 2002:708). 

O acolhimento é a forma como são passadas normas, procedimentos e outros 

aspetos importantes da organização a um novo colaborador. Anthony et al definem a 

integração inicial como o “processo de acolhimento e boas vindas de um novo 

colaborador, inserindo-o na organização e encetando a sua familiarização com a 
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cultura e as operações organizacionais.” (cit in Cunha et al, 2012: 351) Os mesmos 

autores identificam as seguintes fases num programa de acolhimento e integração: 

boas vindas oficiais ao colaborador, encontro com as chefias e com os colegas, 

preenchimento da documentação, transmissão de informação acerca das políticas, 

dos procedimentos, das regras e dos aspetos disciplinares, visita às instalações da 

empresa, introdução nos deveres e incumbências da função e, por fim, seguimento do 

processo. 

O processo de integração tem duas vertentes, a formal e a informal, sendo que 

a formal são ações pensadas e desenvolvidas pela organização e a informal são 

comportamentos que o novo colaborador adquire através da interação entre com os 

colegas. 

Muitas vezes, são nomeados tutores, por forma a acompanhar melhor o novo 

colaborador. Estes tutores têm um papel de monitor e apoiam o colaborador nos 

primeiros meses na organização, dando-lhes formação on- the-job. 

É importante fazer uma avaliação do processo de acolhimento e integração, 

bem como do novo colaborador. O objetivo destas avaliações é conduzir a evolução 

do novo colaborador na empresa, levando a eventuais reajustamentos, tanto no 

processo de acolhimento e integração, como nas funções a desempenhar pelo novo 

colaborador, ou, até mesmo, determinar se este deve ou não continuar na empresa. 

Estas avaliações permitem ainda perceber as expetativas do novo membro e da 

empresa e analisar e discutir os aspetos menos positivos. Para realizar estas 

avaliações, Sousa et al identificam as fichas de acompanhamento e avaliação, a 

entrevista a meio do período experimental e as entrevistas no final do período 

experimental como instrumentos de avaliação. (2006:83) As fichas de 

acompanhamento são fichas de auto e hétero-avaliação, que permitem analisar os 

pontos fortes e fracos do novo colaborador. A entrevista a meio do período 
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experimental visa fazer um balanço a meio do período de avaliação, permitindo discutir 

a evolução do novo colaborador e aconselhá-lo sobre comportamentos a adotar ou 

corrigir. A entrevista no final do período experimental serve para fazer um balanço final 

sobre o período experimental e transmitir ao colaborador a se ficará ou não na 

empresa. 

 

2.3. Formação e desenvolvimento 

Cunha et al (2012: 381) definem formação como o “processo, seja ele formal 

ou informal, planeado ou não, através do qual as pessoas aprendem novos 

conhecimentos, capacidades, atitudes e comportamentos relevantes para a realização 

do seu trabalho.” Ou seja, formação é um conjunto de experiências que visa o 

desenvolvimento das competências dos indivíduos, de forma a que estes melhorem o 

seu desempenho. É um dos pilares basilares do desenvolvimento pessoal e 

organizacional, contribuindo para que o indivíduo mantenha ou aumente a sua 

empregabilidade, e se adapte e corresponda às necessidades de recursos humanos 

da organização. De acordo com Peretti, a formação dá resposta, aos desejos dos 

colaboradores e às necessidades da empresa, contribuindo fortemente para a 

obtenção dos seus objetivos: satisfação pessoal e performance económica. (2007: 

379) Acarreta benefícios, tanto para a organização, como para os colaboradores. 

Allenby e Jenkins (2003: 9) apontam os seguintes benefícios para a organização: 

reduz o tempo de aprendizagem de novos colaboradores, torna os colaboradores mais 

flexíveis e mais recetivos à mudança, aumenta a motivação dos colaboradores, pelo 

que estão mais dispostos a atingir os objetivos da organização, reduz os erros e 

problemas e, consequentemente, torna a organização mais rentável. Referem como 

benefícios para o colaborador o aumento da autoestima, por via do seu 

desenvolvimento profissional e aumento dos conhecimentos e capacidades, tornando-
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o mais valioso. É uma forma de criar oportunidades para o colaborador, mantendo, de 

certa forma, a sua empregabilidade. 

A formação permite desenvolver várias áreas. Cunha et al (2012: 383) separam 

três grandes áreas: “saber saber” que permite desenvolver capacidades cognitivas, 

conhecimentos gerais e específicos necessários para o exercício da função; “saber 

fazer” que permite adquirir e melhorar capacidades para realizar o trabalho; e “saber 

ser e estar” que permite adquirir e melhorar atitudes, comportamentos e modos de 

estar adequados à função e às necessidades da organização. Os autores consideram 

ainda os seguintes métodos formativos: métodos de conteúdo, cujo objetivo é 

transmitir conhecimentos e informações, através de técnicas expositivas e diretivas, 

como formação em sala, conferências e leituras; métodos de processos, que visam 

mudar atitudes e desenvolver capacidades interpessoais, utilizando técnicas como 

role-palying, jogos de gestão e exercícios de grupo; e métodos mistos, que visam 

transmitir conhecimentos e mudar atitudes simultaneamente, auxiliando-se de técnicas 

como a formação on-the-job, rotação de funções e coaching. 

Diversos autores consideram quatro fases do ciclo formativo. Cunha et al 

(2012: 408) consideram ainda uma fase preparatória (fase 0), em que se realiza o 

alinhamento entre as políticas de formação e a estratégia da organização. A primeira 

fase corresponde ao diagnóstico e identificação das necessidades de formação. 

Faulkner (2000: 26) considera que uma necessidade de formação existe quando um 

colaborador tem um fraco desempenho, como resultado de falta de capacidades ou 

conhecimentos inerentes à função ou, quando existem impedimentos à alteração da 

natureza da função por falta de conhecimentos. Cunha et al (2012: 409) apresentam 

outros fatores, como mudanças tecnológicas e estratégicas, entre outros. Nesta fase, 

é necessário avaliar o hiato entre o desempenho esperado e o desempenho real dos 

colaboradores, para identificar as necessidades de formação e, nela devem ficar 
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definidos os objetivos da formação. A segunda fase corresponde à programação da 

formação. Nela faz-se um planeamento de toda a formação: quem deve ser formado, 

quem é formador, em que espaço físico, qual o conteúdo da formação, os métodos de 

formação a aplicar, os recursos necessários, o timing da formação e os custos. A 

terceira fase corresponde à execução da formação, que consiste na realização da 

mesma. Para ser bem sucedida, esta fase depende da adequação dos programas às 

necessidades da empresa, da qualidade do material apresentado, da qualidade dos 

formadores e da motivação e qualidade dos formandos. (Cunha et al; 2012: 415). A 

quarta e última fase corresponde à avaliação da formação, como forma de melhorar 

ações formativas futuras. 

Existem diversos modelos de avaliação da formação, sendo o modelo de 

Kirckpatrick o mais conhecido. Este modelo considera quatro níveis da avaliação. O 

primeiro nível mede a reação dos participantes, avaliando como se sentem em relação 

a vários aspetos do programa de formação, como o conteúdo, o formador e os temas 

abordados. Neste nível, utilizam-se frequentemente questionários como instrumento 

de medição. O segundo nível mede a eficácia da formação através da aprendizagem, 

considerando o conhecimento adquirido, as capacidades melhoradas ou as atitudes 

alteradas como resultado da formação. O terceiro nível, avalia a formação através do 

comportamento, medindo como os formandos alteram o seu comportamento por via da 

formação. Está relacionado com a transferência de comportamentos e competências 

para o local de trabalho. O quarto e último nível considera os resultados finais como 

resposta aos programas de formação. Mede-se através de indicadores financeiros e 

operacionais como as vendas, a produtividade, o turnover, a qualidade, entre outros. 

(Kirkpatrick, 1996: 55-56) 
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2.4. Interligação com o enquadramento prático 

Um adequado e estruturado processo de recrutamento e seleção é essencial 

para assegurar a atração e retenção de colaboradores mais capazes. O acolhimento e 

integração são indispensáveis para dar continuidade a este processo, proporcionando 

aos novos colaboradores uma maior adaptação à empresa e à função. Por 

conseguinte, a formação surge como forma de dar aos colaboradores, quer durante o 

período de integração, quer ao longo do seu percurso na organização, os 

conhecimentos, competências e ferramentas necessárias para desempenhar 

satisfatoriamente as suas funções.  

O principal objetivo deste trabalho é descrever as atividades desenvolvidas ao 

longo do estágio na Fnac Colombo. Analisadas separadamente e na teoria, cada uma 

das áreas de recursos humanos acima referidas, surge a necessidade de as observar 

na prática, de forma interligada, indo assim de encontro ao objetivo deste trabalho: 

analisar à luz da teoria as principais práticas de recursos humanos da Fnac Colombo e 

de que forma se relacionam. Cada organização apresenta um ambiente único e com 

as suas particularidades. Torna-se necessário conhecer cada uma, por forma a 

verificar como a teoria ganha forma na prática, contextualizando as atividades 

desenvolvidas 

 

3. ENQUADRAMENTO PRÁTICO 

3.1. Caracterização da empresa 

3.1.1. Origem, história e ADN Fnac 

André Essel e Max Théret fundaram em 1954 a Fnac (Féderation Nationale 

d’Achats des Cadres), com o intuito de criar uma rede de lojas aprovada para a venda 

de artigos de fotografia. Tinham como objetivo criar uma loja diferente, destinada ao 
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maior número de pessoas possível, baseando-se na defesa dos consumidores, 

através da liberdade e responsabilidade dos vendedores. (Fnac.pt)  

Em 1957, em Boulevard Sébastopol, Paris, abre a primeira loja Fnac, onde 

apenas eram comercializados produtos de fotografia e som. O sucesso alcançado 

tornou inevitável o aumento do número de lojas, bem como o alargamento da gama de 

artigos. Introduz em 1961 os Discos, em 1965 a Bilheteira de Espetáculos, em 1974 os 

Livros, em 1978 abre uma Fnac Service e em 1980 introduz a secção da 

Microinformática. Em 1981 inicia-se a internacionalização da marca com a abertura de 

uma loja na Bélgica. Em 1998, dá-se a abertura da primeira loja em Portugal, no 

Centro Comercial Colombo em Lisboa. 

Atualmente, a Fnac é líder europeu na distribuição de bens tecnológicos e 

culturais, somando 153 lojas em sete países e empregando cerca de 14 000 

colaboradores. Desenvolve um conceito único, disponibilizando num só espaço 

produtos de literatura, música, imagem e som e tecnologias associadas. (Fnac.pt) 

O conceito Fnac pauta-se pela inovação, qualidade e diversidade da oferta, por 

colaboradores prescritores e isentos, por um espaço de lazer e descobertas, que 

funciona como agente cultural, onde o cliente tem liberdade de escolha. O conceito 

Fnac define-se em 3C’s: comércio, cultura e consumidor. Procura assegurar a 

liberdade de escolha, o melhor preço e o melhor serviço, tornar a cultura mais 

acessível e difundir a promoção artística, bem como tomar sempre o partido do cliente, 

aconselhando-o de acordo com as necessidades demonstradas, sem influências de 

marcas e fornecedores. (Manual de acolhimento Fnac) Em suma, faz parte do ADN 

Fnac a maior variedade, disponibilidade e qualidade de produtos tecnológicos 

culturais, a adesão e fidelização dos clientes, excelência na relação com o cliente e 

cultura e, inovação acessíveis ao maior número de pessoas. 
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3.1.2. Caracterização do grupo PPR 

Em 1994 a Fnac entra no grupo Pinault Printemps (a partir de agora designado 

PPR), tornando-se este em 1996 o seu acionista maioritário. O PPR é um dos 

principais atores mundiais da distribuição ao grande público, luxo e sport and lifestyle. 

O pólo da distribuição é constituído pelas insígnias Redcats Group, Conforama e Fnac; 

o ramo do luxo é constituído pelo Grupo Gucci que reúne diversas marcas do sector 

de luxo como Yves Saint Laurent e as marcas desportivas são a Puma e a Volcom. 

A Fnac é uma das empresas mais rentáveis do grupo, pelo que em 2009 

contribuiu com 26,4% para o volume de negócios do grupo. Ao fazer parte do PPR, “a 

Fnac beneficia da partilha alargada das melhores práticas, de experiências de 

marketing, bem como da racionalização de compras, da gestão em comum dos 

processos, e da elaboração de estratégias transversais no seio do Grupo”. (Fnac.pt) 

 

3.1.3. Missão, visão e valores 

 A Fnac tem como missão “ser a marca de referência e preferência para 

descobrir, viver e partilhar paixões”, ou seja, para a Fnac é imperativo que, para além 

de espaços comerciais, as lojas sejam espaços de lazer e descoberta, onde se 

distribui informação. Pretende-se que falar de cultura e tecnologia, seja 

inevitavelmente, falar Fnac. 

A Fnac definiu uma visão ambiciosa a concretizar até 2015. Propõe-se a um 

serviço sete estrelas, a um crescimento sustentável, baseado numa organização 

simples e eficaz, líder do mercado virtual, inovadora e irreverente, em que equipas e 

clientes sejam fãs Fnac. (Ver anexo 1) 
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Tanto a missão como a visão, assentam em valores éticos fulcrais nos 

relacionamentos Fnac. São esses valores feedback, respeito, verdade, entrega e 

confiança. 

3.1.4. A Fnac em Portugal 

Em Fevereiro de 1998, como resultado da política de expansão e 

internacionalização da empresa, abriu a primeira loja Fnac em Portugal, a Fnac 

Colombo. Logo de seguida, em Novembro do mesmo ano, abriu a Fnac Nortshopping. 

O crescimento da Fnac em Portugal não parou, pelo que atualmente soma 18 lojas, às 

quais se junta a loja online fnac.pt. A Fnac Online surgiu em Agosto de 1999 apenas 

com caráter institucional. Rapidamente se tornou também num site comercial, 

representando hoje, grande parte do volume de negócios da empresa. 

A Fnac Portugal conta com cerca de 1 430 colaboradores, sendo que 60% se 

encontra na faixa etária entre os 25 e os 35 anos e, 57% são do sexo masculino. 

Com vista a uniformizar os procedimentos em todas as lojas, a gestão da Fnac 

é centralizada, sendo que grande parte das direções (geral, recursos humanos, 

marketing e comunicação, etc) está sediada em Lisboa, no Edifício Amoreiras Plaza. 

Em Alverca situa-se o armazém e as restantes direções, tais como as de logística e 

informática. 

Presentemente, a Fnac Portugal é uma das mais rentáveis do grupo PPR pelo 

que pretende, até 2015, aumentar o número de lojas para vinte..  

Socialmente atenta, promove ações de sensibilização e solidariedade social, 

através de debates, exposições, lançamentos de livros, ações de loja, entre outros. 

Coopera ainda com variadas ONG’s. 
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3.1.5. Fnac Colombo 

O estágio realizou-se na Fnac Colombo, pelo que farei uma breve 

caracterização da loja. 

A Fnac Colombo é a loja que apresenta maior volume de vendas em Portugal. 

Atualmente conta com cerca de 150 colaboradores. Devido à elevada taxa de 

turnover, este número varia com muita frequência. No topo do organigrama da loja 

encontra-se o diretor de loja e, imediatamente a seguir a assistente de loja e a 

responsável de recursos humanos. O departamento de recursos humanos é 

constituído apenas pela responsável, que estabelece a ligação entre a direção de 

recursos humanos e a loja e apoia os restantes departamentos. Mais abaixo estão os 

departamentos de segurança e manutenção, comunicação, controlo e gestão e os 

responsáveis dos restantes departamentos: EGP (eletrónica de grande produto), 

microinformática, discos e entretenimento, livros, serviço ao cliente e SPV (serviço pós 

venda) e logística. Genericamente, à exceção dos departamentos de serviço ao cliente 

e de SPV e logística, abaixo de cada responsável de departamento (RD) encontram-se 

os vendedores qualificados 2 (VQ2), os vendedores qualificados 1 (VQ1) seguidos dos 

vendedores. No departamento do serviço ao cliente, abaixo da RD encontram-se as 

assistentes de serviço ao cliente, as supervisoras e os operadores; no departamento 

de SPV e logística, abaixo do RD está a assistente de SPV, a assistente de logística e 

os operadores de armazém. (Ver anexo 2) 

 

3.1.6. Apresentação do estágio 

O estágio teve a duração de cinco meses em regime de part time, pelo que 

trabalhei cinco horas diárias, no horário das 9h às 14h. Durante esse período, recolhi a 

informação que considerei necessária e pertinente para a elaboração deste trabalho, 

através do recurso à intranet, assim como através da observação das atividades 
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desenvolvidas pela responsável de recursos humanos e pela execução das tarefas 

que me eram atribuídas. Ainda assim, sempre que necessário, questionei a minha 

orientadora, que sempre prontamente esclareceu as minhas dúvidas. 

 

 

3.2. Atividades desenvolvidas 

3.2.1. Recrutamento e Seleção 

Um dos primeiros fatores de sucesso de um processo de recrutamento e 

seleção é a análise e descrição de funções. Deste modo, a Fnac tem bem definido o 

perfil funcional de todas as funções. Cada perfil funcional indica a missão e as 

responsabilidades do titular da função, bem como as competências comportamentais e 

técnicas necessárias para o exercer.  

Geralmente, na Fnac Colombo os processos de recrutamento e seleção tinham 

origem sempre que eram identificadas necessidades de substituição, ou perante um 

acréscimo excecional da atividade da empresa, como por exemplo na época natalícia. 

Por norma, era o responsável de cada departamento que comunicava aos recursos 

humanos a necessidade de contratar novo(s) colaborador(es). Mais tarde, o diretor de 

loja avaliava esta necessidade e, caso aprovasse, iniciava-se o processo de 

recrutamento e seleção. O passo seguinte era a procura de candidatos, com base na 

respetiva descrição de funções.  

A Fnac privilegia o recrutamento interno, uma vez que o vê como 

oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento profissional e de carreira para os 

colaboradores, aumentando o compromisso com a empresa e minimizando os riscos. 

Deste modo, sempre que possível, antes de partir para o recrutamento externo, dá-se 

prioridade ao recrutamento interno através da afixação de anúncios internos, 
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denominados de Fnac Propõe. Tendo em conta a natureza das funções, durante o 

meu período de estágio apenas foi afixado um Fnac Propõe, onde se anunciava uma 

vaga para a fnac.pt, pelo que o acompanhamento desse processo de recrutamento 

não foi realizado pelos recursos humanos da Fnac Colombo.  

Optando-se pelo recrutamento externo, surgia a necessidade de escolher as 

fontes de recrutamento. As mais frequentes eram as curricula (a partir de agora 

designadas por CVs) entregues em loja, os CVs recebidos via e-mail, os CVs 

entregues por colaboradores (fazendo uso do networking) e as agências de trabalho 

temporário. Já quando se pretendia recrutar para estágios, as fontes de recrutamento 

eram as universidades, pelo eram enviados anúncios para algumas universidades. Por 

outro lado, diversas escolas entravam em contacto com a Fnac Colombo a fim de 

obterem estágios para os seus alunos finalistas. Para estes alunos, o estágio 

constituía a prova final para alcançarem equivalência ao 12º ano. 

Semanalmente, a Fnac Colombo recebia dezenas de candidaturas 

espontâneas que eram analisados tendo em conta as várias áreas da loja, bem como 

os diversos perfis funcionais. As consideradas válidas eram separadas de acordo com 

a área a que melhor se adequavam (exemplo: serviço ao cliente, microinformática). De 

seguida eram arquivadas, constituindo uma extensa base de CVs. A essa base 

curricular juntavam-se os CVs provenientes das agências de trabalho temporário. 

Após reunidas todas as candidaturas válidas, selecionava-se um pequeno 

conjunto de CVs mais aptos, que seriam chamados à entrevista de seleção. A 

entrevista era sempre feita pela responsável de recursos humanos, estando também 

presente o responsável do departamento para o qual se está a recrutar. Nestas 

entrevistas, procurava-se perceber o motivo da candidatura, as experiências 

profissionais anteriores, a disponibilidade horária dos candidatos, bem como o seu 

entusiasmo, dinamismo, auto-confiança e expectativas.  
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Quando se tratavam de estágios curriculares, em que os candidatos chegavam 

até à Fnac Colombo através das escolas ou de candidaturas espontâneas, 

selecionavam-se os candidatos a chamar para entrevista com base nos cursos que 

frequentavam e no período de estágio a que se propunham. Consoante o número de 

alunos, eram realizadas entrevistas individuais ou de grupo, onde o principal objetivo 

era conhecer o percurso académico e expectativas futuras dos candidatos.  

A última fase do processo de recrutamento e seleção na Fnac Colombo é dar 

ao candidato feedback. Caso a resposta seja negativa é-lhe enviado um e-mail 

agradecendo a candidatura e a informar que não foi selecionado; caso seja positiva, 

contacta-se telefonicamente o candidato a agendar o primeiro dia. (Ver anexos 3 e 4) 

Em suma, o processo de recrutamento e seleção na Fnac Colombo inicia-se 

com a identificação da necessidade de entrar uma pessoa nova. De seguida, fazem-se 

triagens curriculares dos CVs que chegam à loja ou selecionam-se candidatos 

escolhidos em triagens anteriores. O passo seguinte são as entrevistas que levam à 

escolha do candidato considerado mais apto. Na Fnac Colombo, o processo de 

recrutamento é simples. Habitualmente socorre-se apenas de um instrumento de 

seleção, a entrevista, o que pode ser insuficiente para prever comportamentos futuros 

do candidato. Por norma, estas entrevistas são semiestruturadas. Como lacuna 

identifica-se a ausência da avaliação do processo de recrutamento e seleção. 

A nível de recrutamento e seleção, tendo em conta a extensa base curricular, 

realizei diversas vezes análises e triagens curriculares. Tive ainda a oportunidade de 

acompanhar as entrevistas de seleção, em que o meu papel era apontar os aspetos 

mais importantes da entrevista, preenchendo os formulários de entrevistas. Os 

formulários eram uma ferramenta simples e organizada para apontar os aspetos mais 

relevantes do candidato. Diferiam consoante a entrevista fosse para emprego ou para 

estágio. No primeiro caso, o formulário centrava-se no percurso e experiências 
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profissionais passadas; no segundo, destacava o percurso académico dos candidatos. 

(Ver anexo 5) Pontualmente, na ausência da responsável de recursos humanos, tive 

oportunidade de participar mais ativamente nas entrevistas. No final das entrevistas, 

discutia os candidatos com a responsável de recursos humanos e com o responsável 

do departamento em questão, até chegar à escolha do candidato mais apto.  

Acompanhar este processo, ensinou-me a ler com minúcia CVs, permitiu-me 

apreender noções de como conduzir uma entrevista de seleção e, de certa forma, 

ensinou-me a ler os comportamentos dos candidatos, pelo que considero ter sido uma 

mais-valia. 

 

3.2.2. Acolhimento e integração 

3.2.2.1. Fnacticos em construção 

A Fnac considera a integração o início do caminho, que corretamente 

conduzido leva à direção certa. Deste modo, a Fnac estruturou recentemente um 

programa de integração, designado por Fnacticos em Construção. Este programa faz 

uma analogia com as peças da Lego, em que se pode construir tudo o que pretende, 

sendo que os novos colaboradores são aquilo que se faz deles e peças importantes 

que fazem a estrutura funcionar. 

A palavra Fnactico foi escolhida a partir da junção das palavras Fnac com 

fanático, trocadilho alusivo ao facto dos colaboradores Fnac serem fãs Fnac. A palavra 

Construção prende-se com o desenvolvimento do colaborador e com a evolução de 

toda a estrutura, que está em constante alteração com a participação de todos os que 

dela fazem parte. 
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A cada novo colaborador é atribuído um consTrUTOR (tutor), sendo a pessoa 

responsável por uniformizar, facilitar e acelerar o processo de integração dos novos 

colaboradores a nível institucional, social, espacial e operacional. 

 

3.2.2.2. Etapas do processo de acolhimento e integração 

O processo de acolhimento e integração tem a duração de um mês em funções 

operacionais e de três meses em funções de gestão. É composto pelas seguintes 

etapas: preparação, acolhimento por parte dos recursos humanos, acolhimento por 

parte da chefia e tutor, formação e balanço. (Ver anexo 6) 

Após a contratação do novo colaborador e antes da sua chegada, surge a 

necessidade de preparação do processo de acolhimento. Nesta etapa, juntamente 

com a chefia do departamento do novo colaborador, nomeia-se o tutor e os timings 

das etapas futuras. Prepara-se ainda o Dossier do Bem-Vindo, que vai ser entregue ao 

colaborador na fase seguinte. Este dossier inclui o manual de acolhimento, os 

documentos de explicação da academia Fnac, o descritivo funcional e respetivo 

percurso de formação, os quick guides da avaliação de desempenho e do blog dos 

fnacticos, os standards de serviço (normas e orientações que o novo colaborador deve 

seguir no desempenho da sua função) e as FAQs dos colaboradores. 

No primeiro dia do colaborador é feito o acolhimento pelos recursos humanos. 

Nesta etapa trata-se do processo administrativo, como o preenchimento da ficha de 

admissão de novos colaboradores e fotocópia dos documentos de identificação. É feita 

uma breve apresentação da Fnac e do funcionamento da intranet, bem como um 

enquadramento do programa Fnacticos em Construção. É entregue ao colaborador um 

colete e um pin com uma imagem da Lego a dizer “Fnactico em Construção”. Este pin 

identifica o colaborador como estando em formação. Posteriormente, findo o período 

de integração, este pin é trocado por um que diga “Fnactico por …”, identificando o 
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departamento do colaborador. Por exemplo, se o colaborador pertencer ao 

departamento dos livros, o seu pin diz “Fnactico por livros”.  

Ainda nesta etapa é feita uma visita guiada por toda a loja, indicando ao novo 

colaborador a área social, os cacifos, os escritórios e as diferentes áreas da loja. Posto 

isto, encaminha-se o novo colaborador ao tutor. 

Na fase do acolhimento pelo tutor, este apresenta o novo colaborador à equipa, 

comunica-lhe as expectativas para a função e orienta-o no início das suas funções. 

Idealmente, durante o primeiro mês no caso de funções operacionais, ou 

durante os três primeiros meses no caso de funções de gestão, realiza-se a formação 

inicial e cumpre-se on-the-job o plano de integração com a orientação do tutor e o 

acompanhamento da equipa. No primeiro mês o colaborador frequenta a academia de 

integração e, nos meses seguintes, frequenta as ações previstas no respetivo 

percurso de formação. Cabe ao tutor (in)formar, fornecendo ao colaborador a 

informação necessária para o desenvolvimento das tarefas, demonstrar como se faz, e 

experimentar, colocando o novo colaborador perante situações reais, mostrando-lhe a 

aplicação prática do que aprendeu.  

A última fase do programa de acolhimento e integração é o balanço do 

processo de integração. Passado um mês da entrada do no colaborador na Fnac, este 

avalia o processo de integração e o tutor avalia o seu grau de integração. Esta 

avaliação permite aos recursos humanos/ tutor analisar a integração do colaborador e, 

caso necessário, desenvolver esforços para uma melhor integração do novo 

colaborador, ou de colaboradores vindouros. Para o efeito, tanto o colaborador como o 

tutor preenchem questionários de avaliação da integração. (Ver anexo 7) 

É primordial que todas as etapas deste processo sejam cumpridas, uma vez 

que uma boa integração traz benefícios como o desenvolvimento de competências, o 

aumento da motivação e a melhoria dos resultados. 
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Na Fnac Colombo, o acolhimento e integração assume grande importância, 

sendo que é um processo que está muito bem estruturado, onde se cumprem todas as 

etapas referidas na revisão de literatura.  

Era minha função certificar-me que o responsável do departamento do novo 

colaborador tinha tudo pronto para o receber, bem como organizar o dossier do Bem-

Vindo. No início do estágio, tive a oportunidade de acompanhar a realização do 

acolhimento aos novos colaboradores por parte da minha orientadora. Depois de 

assistir a alguns acolhimentos e sentir que estava preparada, fiquei responsável por 

receber os novos colaboradores no seu primeiro dia de trabalho. 

 

3.2.3. Formação e Desenvolvimento 

3.2.3.1. Academia Fnac 

Uma das principais características da Fnac é ser especialista, destacando-se 

pela qualidade do serviço e pelo conhecimento do produto. Neste sentido, surgiu o 

projeto Academia Fnac como forma de reforçar a imagem da Fnac junto dos seus 

clientes, promovendo a formação, a motivação e o desenvolvimento de competências 

dos colaboradores. Na Fnac a formação assume um eixo estratégico na política de 

gestão de recursos humanos, sendo um meio de atrair, desenvolver e reter talentos. É 

esta a missão da academia Fnac. 

A academia é uma ferramenta que permite organizar todas as atividades 

formativas num framework, coerente e alinhado com as necessidades de cada pessoa 

e departamento. Foi concebida com base nos perfis funcionais de todas as funções, 

sendo estes os pilares de toda a academia. Cada perfil funcional indica a missão e as 

responsabilidades do titular da função, bem como as competências a ela associadas. 

O modelo de competências da Fnac engloba as competências core (exs: orientação 
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para o cliente, orientação para os resultados, proatividade, etc.); de liderança (exs: 

visão estratégica, gestão de equipas, etc.); específicas (exs: impacto e influência, 

capacidade de negociação, planeamento e organização, etc.); e técnicas (exs: 

comercial, contabilidade, finanças, marketing, etc).  

Definidos os perfis funcionais, identificaram-se as ações de formação indicadas 

para o desenvolvimento das respetivas competências. Os cursos estão agrupados em 

cinco academias: Academia de integração - formação inicial, indicada para integrar os 

novos colaboradores. Visa promover o conhecimento da Fnac; Academia técnica – 

visa o desenvolvimento de competências comportamentais e técnicas críticas para o 

desenvolvimento do colaborador e melhoria do seu desempenho; Academia de 

negócio – visa a aquisição e desenvolvimento do conhecimento da empresa e dos 

seus produtos e serviços. Esta academia fomenta o alinhamento com o negócio, 

organização, processos e “bestpractices”; Academia comercial e serviço – visa o 

desenvolvimento de competências comportamentais e técnicas direcionadas 

especificamente para as áreas comercial e de serviço ao cliente; e, por fim, Academia 

liderança e equipa – visa o desenvolvimento das competências de liderança e trabalho 

em equipa de uma forma integrada. 

Cada função ou grupo funcional associa-se a um percurso de formação, que 

indica quais as respetivas formações obrigatórias e optativas. (Ver anexo 8) Deste 

modo, estruturou-se a formação numa referência comum, que permite associar o 

processo de formação às funções e aos modelos de competências.  

A partir da intranet da Fnac ou do Portal RH (ferramenta de comunicação dos 

recursos humanos), é possível aceder à Academia Fnac podendo consultar a 

apresentação do projeto, descrições de funções, portfólios de competências, 

percursos de formação, portfólios de formação e os manuais de formação. (Ver anexo 

9) 
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Na sequência deste programa e para responder às necessidades de formação, 

é criado pela sede o plano de formação central para o primeiro e segundo semestres 

de cada ano, nos quais estão programadas diversas formações, a realizar 

alternadamente na sede, Fnac Colombo, Fnac Vasco da Gama e Fnac Chiado. Todos 

os colaboradores podem frequentar estas ações de formação, independentemente da 

loja a que pertencem. 

 

3.2.3.2. Formação na Fnac Colombo 

Na Fnac Colombo, a formação é ministrada de forma a ir ao encontro dos 

percursos de formação. No entanto, sempre que detetadas outras lacunas ou 

necessidades de formação, ministram-se mais formações, independentemente de 

estarem ou não inscritas na Academia Fnac. Exemplo disso são formações de coesão 

de equipa e de inventário, provando que é realizado um grande investimento em 

formação. 

As técnicas de formação utilizadas são formação on-the-job e formação em 

sala, sendo que a formação em sala pode ser interna, quando ministrada por 

colaboradores Fnac, externa, quando ministrada por formadores externos e de 

produto, quando ministradas pelos fornecedores. 

O meu papel ao nível da formação era, à medida que as formações eram 

programadas, comunicar as formações aos colaboradores, gerir as inscrições das 

mesmas no software utilizado pela Fnac. Esse software permite gerir central e 

eficazmente as formações, possibilitando emitir listagens das formações realizadas e 

dos formandos que nelas participaram, gerir as presenças e o absentismo e organizar 

centralizadamente todas as formações internas, externas e de produto realizadas, 

independentemente do local da formação. Sempre que as formações eram realizadas 

no Colombo, no dia da formação, cabia-me emitir a folha de presenças e as folhas de 
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avaliação da formação a partir do software utilizado e, garantir que a sala estava 

preparada para as formações (canetas, papel, águas, copos). No final da formação, 

lançava as presenças no software e analisava a avaliação atribuída pelos formandos 

ao curso, através de um questionário. (Ver anexo 10) Por fim, também através do 

software, emitia os certificados de formação. 

A formação, à semelhança do acolhimento e integração, é uma prática também 

muito bem estruturada. Responde aos objetivos funcionais e organizacionais, utiliza 

sobretudo métodos de conteúdo e cumpre todas as fases do ciclo formativo. (Ver 

anexo 11) Porém, tendo em conta o modelo de Kirkpatrick, a avaliação da formação 

está incompleta, cumprindo apenas a fase da reação. No sentido de melhorar ações 

futuras, é aconselhável cumprir as quatro fases deste modelo de avaliação. Na Fnac 

existem formações específicas para cada uma das áreas referidas na literatura: “saber 

saber”, “saber fazer” e “saber ser e estar” a que correspondem, respetivamente, as 

academias de integração e de negócio, a academia técnica e as academias comercial 

e de serviço e de liderança e equipa. 

O trabalho que desenvolvi relacionado com formação foi muito administrativo, 

mas permitiu-me ter um grande contacto com a Academia Fnac e compreender a sua 

estrutura. 
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4. CONCLUSÃO 

Na Fnac Portugal e em particular na Fnac Colombo atribui-se grande 

importância à gestão de recursos humanos, sendo prova disso o modo como os 

pilares da gestão de recursos humanos estão estrategicamente estruturados. 

 O recrutamento e seleção realiza-se com base nas análises e descrições de 

funções e nos perfis de competências relativos à função. As entrevistas são em duo, 

aumentando a probabilidade da seleção de candidatos mais adequados; o processo 

de acolhimento e integração comporta várias etapas previamente estabelecidas, 

assumindo uma grande importância, na medida em que, para além de indicar aos 

novos colaboradores o comportamento a seguir e alinhá-los com a missão Fnac, fá-los 

sentir uma “peça” da organização, aumentando a sua satisfação; a nível de formação, 

a Fnac tem definidos os percursos de formação para cada função e, para lhes dar 

resposta, tem estruturadas cinco academias, pelo que anualmente é realizado um 

grande investimento em formação.  

Cada um destes processos apresenta, todavia, algumas lacunas. A nível de 

recrutamento e seleção identificaram-se as seguintes lacunas: por vezes, tendo 

conhecimento prévio de vagas futuras, o recrutamento iniciava-se tardiamente, 

aumentando a pressão e diminuindo o número de candidatos entrevistados; não era 

realizada uma avaliação do recrutamento, impedindo eventuais melhorias futuras. 

A nível de acolhimento e integração, aponta-se apenas o facto de 

pontualmente, ocorrerem atrasos no preenchimento das fichas do balanço do 

processo de integração, não cumprindo o prazo estipulado de um mês. 

No que respeita a formação e desenvolvimento, identificaram-se as seguintes 

lacunas: por vezes, as formações eram comunicadas muito próximas das datas em 

que eram ministradas e, frequentemente, eram canceladas devido a um reduzido 
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número de inscrições; a avaliação da formação só é realizada ao nível da reação, não 

medindo a aprendizagem nem as alterações comportamentais dos formandos. 

Apesar das lacunas referidas, diariamente realiza-se um esforço com vista à 

melhoria destes procedimentos. A gestão de recursos humanos detém um papel 

fulcral na Fnac Colombo. Através dela, a Fnac tem colaboradores satisfeitos, 

motivados, com conhecimento e alinhados com os objetivos da organização. 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de observar na prática a forma como 

alguns procedimentos de recursos humanos são desenvolvidos, consolidando 

conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado. Como resultado, conheci o dia-a-dia 

de um departamento de recursos humanos: o que deve ser valorizado num CV, a 

dinâmica de uma entrevista de seleção, a importância do acolhimento e integração e 

da formação contínua para atingir resultados. Contudo, a aprendizagem mais 

relevante que retirei deste estágio foi a importância das pessoas e o impacto que a 

comunicação pode ter na satisfação do trabalho 

Foi com muito orgulho que integrei a equipa da Fnac Colombo. Ainda assim, 

não poderia deixar de referir que quando iniciei o estágio tinha expectativas de realizar 

um trabalho mais ativo e estratégico, o que não aconteceu, principalmente devido à 

natureza do trabalho dos recursos humanos na loja. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Visão Fnac 
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Anexo 2. Organigrama Fnac Colombo 
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Anexo 3. Processo de recrutamento e seleção 
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Anexo 4. Processo de triagem curricular 
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Anexo 5. Formulário de entrevistas 
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Anexo 6. Etapas do processo de acolhimento e integração 

 

 

 

Anexo 7. Balanços Fnacticos em Construção 
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Anexo 7. Balanços Fnacticos em Construção 
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Anexo 8. Exemplo de percurso de formação 

 

Anexo 9. Academia Fnac 
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Anexo 10. Questionários da avaliação de formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


