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RESUMO  

 
Funcionograma é um sistema manual capaz de realizar a 
organização interna de uma empresa e detalhar tarefas 
realizadas por cada colaborador e setor de uma 
organização. Este artigo apresenta o desenvolvimento 
do Marcograma, um software voltado para o setor de 
Recursos Humanos (RH) que automatiza todas as 
funcionalidades do Funcionograma, melhorando a 
avaliação do desempenho de equipes/setores de 
empresas. Uma das consequências é uma melhor 
produtividade no desenvolvimento de métodos de 

remuneração dos colaboradores da organização. Assim, 
o Marcograma oferece subsídios para gerar benefícios 
reais, melhorando o desempenho de cada colaborador, 
evitando a rotatividade nas empresas. São descritos, 
neste trabalho, os aspectos de implementação do 
Marcograma, bem como sua interface de usuário. 
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MARCOGRAMA, AN AUTOMATED SYSTEM FOR EVALUATING EMPLOYEES AND BUSINESS 

ORGANIZATION  

ABSTRACT  
 

Funcionograma is a manual system capable of 
performing an internal organization of a company and 
detail tasks performed by each employee. This paper 
presents the development process of Marcograma, a 
software aimed to the sector of Human Resources (HR) 
that automates all the features of Funcionograma, 
improving the performance assessment on teams and 
business sectors. One of the results is the better 

productivity in developing methods of remuneration of 
employees from organizations, thus Marcograma 
provides grants to deliver real benefits by improving the 
performance of each employee, avoiding turnovers in 
enterprises. In this paper are described the 
implementation aspects of Marcograma as well as its 
user interface. 
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MARCOGRAMA, UM SISTEMA AUTOMATIZADO PARA AVALIAR COLABORADORES E A 

ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL 

 
INTRODUÇÃO 
 

Avaliação de desempenho é um conceito que utilizado ao se avaliar a defasagem entre a 
expectativa de desempenho do empregado definida pela organização e o seu desempenho real. 
Assim, a análise do gap entre os comportamentos ideal e o real do empregado é o foco essencial 
da avaliação de desempenho [10]. 

Um dos objetivos da avaliação de desempenho em uma empresa deve ser a promoção e 
orientação pessoal e profissional das pessoas. Ela deve, também, evitar a repreensão e a busca 
por culpados, considerando igualmente as necessidades e possibilidades do funcionário e da 
própria organização para a consecução das metas, padrões e expectativas definidas de parte a 
parte, procurando compatibilizá-las [3] [10]. 

Por meio da avaliação de desempenho é, portanto, possível identificar novos talentos 
dentro da própria organização, mediante a análise do comportamento e das qualidades de cada 
indivíduo. O resultado é a geração de novas possibilidades para remanejamento interno de 
colaboradores, além de poder oferecer bonificações e premiações aos funcionários que mais se 
destacarem na avaliação. Outra vantagem é a possibilidade de gerar um feedback mais fácil aos 
funcionários analisados e gestores envolvidos, uma vez que a avaliação de desempenho fornece 
informações relevantes, sólidas e tangíveis para um resultado eficiente [7]. 

O Funcionograma é uma metodologia manual clássica em Recursos Humanos das 
empresas. Ele aborda, inicialmente, a necessidade da organização interna de uma empresa, com 
intuito de detalhar as tarefas realizadas pelos colaboradores da empresa, que justificam um 
componente no organograma [1]. Além do controle necessário para evitar transtorno com 
funcionários negligentes, a sobrecarga de um funcionário e de estabelecer o detalhamento de 
uma determinada função, um dos aspectos mais importantes do Funcionograma é o controle da 
análise de situação da empresa. Pode-se, assim, achar soluções práticas para melhoria da 
empresa e constatar resultados lucrativos. 

Segundo Cury [2], o Funcionograma pode ter múltiplas utilidades de trabalho, inclusive 
para processos de racionalização, análise da distribuição do trabalho, padronização de atividades 
e fluxos, estudo de layout entre outros. Uma vez definido o Funcionograma desejado para a 
empresa, passa-se ao desenho do organograma. A essa altura, a discussão de papéis e 
responsabilidades de indivíduos específicos já estará subordinada à lógica definida para a nova 
organização.  

O Marcograma, proposto neste trabalho, faz uma análise fiel das competências de cada 
colaborador. Além disso, ele permite uma extraordinária economia em papéis e outros materiais 
por tratar-se de um sistema automatizado. Com base na análise de competências fornecida pelo 
Marcograma será possível entender como as pessoas interagem na empresa/instituição, quais as 
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melhores competências e as que precisam de maior atenção e saber o que pensam os 
colaboradores. Com essas informações, a empresa conhecerá melhor o perfil de cada 
colaborador, poderá estimular seus pontos fortes e mitigar seus pontos fracos. Ela poderá 
também ter melhores critérios para promoção, premiação e incentivos dos colaboradores com 
melhores avaliações de desempenho, a partir de dados reais. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção II apresenta trabalhos relacionados 
ao tema; a seção III descreve a arquitetura do Marcograma; a seção V detalha seus aspectos de 
implementação. Finalmente, a seção VI conclui o artigo e discute trabalhos futuros. 

 
TRABALHO RELACIONADO 
 

O Menvie Software fornece uma excelente solução neste nicho de mercado, pois utiliza 
um servidor que disponibiliza dados online, implantados no sistema sem perda de tempo com 
digitação. Além do inovador ranking de competências e cargos, metas e PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional), este software também disponibiliza planilhas e relatórios 
customizados na avaliação de desempenho [5]. 

O software da Menvie Software fornece, em poucos minutos, uma pesquisa de clima 
organizacional montada para os colaboradores e recursos humanos de empresas. Auxiliando na 
tomada de decisões gerenciais, os relatórios são completos e customizados, além dos gráficos, 
que dão embasamento e confiabilidade para todo o processo. 

A Avaliação 360º da Menvie Software é uma funcionalidade que auxilia no completo 
enquadramento dos superiores, pares e subordinado, com relatórios completos e fiéis. Ao 
concluir a avaliação, a empresa terá o inovador ranking de competências e cargos, metas e PDI, 
entre vários outros recursos para recursos humanos e gestores. 

Com a funcionalidade Avaliação 180º da Menvie Software, os subordinados e os 
superiores terão uma gama de funcionalidades e facilidades em avaliação e auto-avaliação. Com 
auxílio de gráficos, um consenso prático e PDI, o desenvolvimento de colaborador terá nova 
direção e os relatórios para o RH e diretores serão completos e fidedignos. 

 
ESPECIFICAÇÃO DO MARCOGRAMA 
 

O Marcograma, software voltado principalmente para o setor de Recursos Humanos (RH), 
proposto neste trabalho, tem como objetivo facilitar a manipulação das informações de 
funcionários que trabalham nas empresas. Ele mantem, remotamente, a ficha cadastral dos 
mesmos em uma base de dados tornando possível acessar as informações de qualquer ponto da 
Intranet da empresas. 

O sistema foi desenvolvido para reduzir a quantidade de registros em papéis onde a 
maioria das informações dos funcionários era armazenada e se desatualizava rapidamente com o 
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tempo. O Marcograma mantem o sigilo das informações, permitindo seu acesso apenas aos 
administradores do sistema. 

Desenvolvido como aplicação para desktop multiplataforma em linguagem Java [9], o 
projeto está todo formalizado do padrão Model-view-controller (MVC) [4] onde é realizada a sua 
divisão em três camadas de negócio (Modelo, Visual e Controle), tornando o código mais simples 
e organizado para o desenvolvimento de versões futuras. Para acesso à base de dados foi 
utilizado o Designer Pattern DAO [6], o qual possibilita a criação de objetos de acesso a dados e a 
separação de regras de manipulações ao banco de dados das outras camadas do sistema. A base 
de dados do Marcograma foi criada no SQL Server a qual deve possui um servidor dedicado na 
empresa/ instituição. 

  Seu funcionamento, de modo bem simplificado, inicia-se pela identificação clássica de 
usuário, inserindo-se o login e a senha. O sistema possui dois tipos de usuários: os 
Administradores de Usuários e Usuários Comuns. Um Administrador de Usuário ao se identificar 
no sistema o Marcograma aciona um subsistema permitindo inserir, alterar, excluir e dar a 
permissões de acesso aos usuários comuns. Um Usuário Comum ao realizar a identificação no 
sistema poderá ter acesso às seguintes funções: 

· Inserir registros de novos colaboradores; 

· Consultar registros de colaboradores; 

· Alterar e excluir colaboradores da base de dados; 

· Visualizar a ficha cadastral dos colaboradores existentes; 

· Gerar relatórios dos colaboradores desenvolvidos no iReport [11]; 

  O sistema receberá informações, tais como: nome e número do colaborador, descrições 
do cargo, setor responsável, missão do cargo, CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) e 
código do ponto. Serão também inseridas as especificidades e especificações do cargo como: 
salario base, carga horária, gradações de riscos, insalubridade, grau de instrução e 
conhecimentos específicos, habilidades e aptidões exigidas no cargo. 

O Marcograma conta com uma interface simples e intuitiva, com ícones tornando-o um 
sistema autoexplicativo. Além disso, conta com menu de interação de janelas que facilita a 
melhor visualização das informações entre as janelas abertas. Realiza também a troca de 
usuários sem a necessidade de reiniciar o sistema e conta com um painel sobre o sistema e todos 
os membros importantes para a realização do mesmo. 

 

ARQUITETURA DO MARCOGRAMA 

Java é, atualmente, uma das linguagens mais utilizadas em todo o mundo, em 
crescimento nas empresas. É importante mencionar que Java não é apenas uma linguagem, mas 
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sim uma plataforma de desenvolvimento. Uma de suas vantagens é a possibilidade de se 
desenvolver aplicações para desktop, celular, cartão, web, televisão digital, entre outros [9]. 

O código fonte do Marcograma está todo formalizado do padrão MVC. Com o aumento da 
complexidade das aplicações desenvolvidas torna-se fundamental a separação entre os dados 
(Model) e o layout (View). Desta forma, alterações feitas não afetam a manipulação de dados, e 
estes poderão ser reorganizados sem alterar o layout.  

A figura 1 mostra o diagrama simples exemplificando a relação entre Model, View e 

Controller. 

 

 

Figura 1 - Diagrama simples Model, View e Controller  
(as linhas sólidas indicam associação direta e as tracejadas indicam associação indireta). 

O MVC resolve este problema através da separação das tarefas de acesso aos dados e da 
lógica de negócio, lógica de apresentação e de interação com o utilizador, introduzindo um 
componente entre os dois: o Controller. MVC é usado em padrões de projeto de software. No 
entanto, ele abrange mais da arquitetura de uma aplicação do que é típico para um padrão de 
projeto [4]. 

Para acesso a base de dados foi utilizada o padrão Designer Pattern DAO, a qual possibilita 
a criação de objetos de acesso a dados e a separação de regras de manipulações ao banco de 
dados das outras camadas do sistema. Em termos de documentação, os design patterns são 
altamente estruturados. Eles são documentados a partir de um modelo que identifica a 
informação necessária para entender o problema do software e a solução em termos de 
relacionamentos entre as classes e objetos necessários para implementar essa solução [6]. 

O Marcograma utiliza o iReport para gerar relatórios virtuais. iReport Designer é um 
designer de relatório visual para JasperReports. A biblioteca é um mecanismo de relatório que 
pode ser integrado em aplicativos abertos ou comerciais para gerar os relatórios projetados com 
iReport Designer, exibi-las na tela ou exportá-los em um formato final como PDF, OpenOffice, 
DOCX e muitos outros. Alternativamente, você pode transmitir o resultado através de uma 
aplicação web ou enviar o documento final diretamente a uma impressora [11]. 
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ASPECTOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
 

Segundo Prates [8], antes de se declarar um software pronto para uso é importante saber 
se ele apoia adequadamente os usuários, nas suas tarefas e no ambiente em que será utilizado. 
Assim, como testes de funcionalidade são necessários para se verificar a robustez da 
implementação, a avaliação de interface é necessária para se analisar a qualidade de uso de um 
software. 

Em assim procedendo, a interface gráfica do Marcograma foi desenvolvida de forma 
simples e intuitiva com ícones tornando o sistema autoexplicativo. Ainda, segundo Prates [8], o 
fator facilidade de uso do sistema está relacionado não apenas com o esforço cognitivo para 
interagir com o sistema, mas também com o número de erros cometidos durante esta interação. 

 
A. Identificação de Usuários  

O Marcograma, como dito na seção de sua especificação, possui dois tipos de usuário: 
Administrador de Usuário e o Usuário Comum. Quando um Administrador de Usuário é 
identificado, o sistema aciona um subsistema que permitirá inserir, alterar, excluir e dar a 
permissões de acesso aos usuários comuns. 

Quando um Usuário Comum é identificado pelo sistema, ele poderá ter acesso ás funções 
permitidas pelos Administradores de Usuário, tais como: Inserir novos registros de 
colaboradores, consultar, alterar e excluir colaboradores da base de dados, além de visualizar a 
ficha cadastral dos mesmos em forma de relatório. 

A figura 2 mostra a interface do Cadastro de Informações. 

 

 
Figura 2 - Janela para cadastro de colaboradores do sistema Marcograma. 
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B. Aquisição de Dados 

Após a identificação de usuário, o avaliador fará o levantamento das informações dos 
colaboradores. O Marcograma receberá informações, tais como: 

 
1. INFORMAÇÕES SOBRE OS COLABORADORES 

a. Nome do Colaborador; 
b. Numero do Colaborador; 

2. DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
a. Cargo; 
b. Setor Responsável; 
c. CBO (Classificação Brasileira de Ocupações); 
d. Código do Ponto; 
e. Missão do Cargo; 

3. ESPECIFICIDADES DOS CARGOS 
a. Salário Base; 
b. Carga Horária; 
c. Classificação no Plano de Cargos e Salários; 
d. Gradação de Riscos: 

i. Risco Pequeno; 
ii. Risco Médio; 

iii. Risco Grande; 
e. Insalubridade (Agentes Causadores): 

i. Risco Físico; 
ii. Risco Químico; 

iii. Risco Biológico; 
iv. Risco Ergonômico; 
v. Risco Acidente; 

f. Benefícios; 
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

a. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
i. Credibilidade; 

ii. Comprometimento; 
iii. Qualidade do trabalho; 
iv. Comportamento Ético; 

b. COMPORTAMENTO DISCIPLINAR 
i. Absenteísmo; 

ii. Assiduidade; 
iii. Observância do Organograma; 
iv. Comportamento Ético; 
v. Advertência; 

vi. Boa Apresentação; 
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CONCLUSÃO 
 

A avaliação de desempenho é um importante instrumento que permite ao gestor 
conhecer mais profundamente seus subordinados, suas habilidades e conhecimentos, além de 
aproximar gestor e colaborador permite que ambos possam estabelecer planos de melhorias. 

Por isso, manter este tipo de avaliação pode trazer muitos benefícios e mudanças 
positivas na gestão de pessoas de uma organização, seja qual for o seu tamanho. Com ela o 
gestor pode avaliar melhor seus subordinados, melhorar o clima de trabalho, investir no 
treinamento de seus pares, melhorar a produtividade, desenvolver os métodos de remuneração, 
fazê-los trabalhar de forma mais eficiente etc. Todos ganham quando uma equipe é avaliada de 
forma satisfatória pelos gerentes. 

Segundo Periard [7], este novo serviço é importante, também, para eliminar “achismos” e 
palpites quando da avaliação de um funcionário. É um meio de obter informações reais e avaliar 
de perto as implicações de uma possível mudança na gestão de recursos humanos da empresa. 

O Marcograma, sistema automatizado proposto neste trabalho, tem como objetivo 
monitorar se o colaborador de uma empresa está alcançando, ou superando, as metas 
estabelecidas pela instituição. Ele vem sendo, desde então, utilizado em uma instituição de nível 
superior com excelentes resultados. O sistema trouxe mudanças visualmente perceptíveis, desde 
a redução do consumo de papel à importante mudança no clima organizacional, uma vez que 
permitiu à empresa colocar em prática uma política de recursos humanos mais justa e eficiente, a 
partir dos resultados obtidos com a automatização do processo.  

De acordo com os resultados obtidos, pode-se promover a criação de planos de promoção 
e remuneração, além de mudanças na infraestrutura, tornando o local de trabalho mais 
harmonioso e produtivo. 
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