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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE 

COLABORADORES EM UM AMBIENTE HOSPITALAR – ON THE JOB 

RESUMO 

A tecnologia da informação para gestão e decisões gerenciais convergem para vários 

setores do inovador mercado de software. O projeto ON THE JOB – tem o objetivo de 

suprir a necessidade de um sistema que gerencie o setor de educação e pesquisa em 

um ambiente hospitalar. Foram utilizadas, além das consultas a periódicos e obras da 

área, as técnicas de elicitação de requisitos reuniões, entrevistas estruturadas e não 

estruturadas com o intuito de coletar todos os requisitos necessários para a 

implementação do sistema, assim, mapeando o desenvolvimento de cada colaborador 

possibilitando a tomada de decisão. É utilizada a linguagem de programação PHP e 

banco de dados MySQL sendo acessado pelo SGBD MySQL Front. Utilizando-se UML 

(Unified Modeling Language) projetamos o diagrama de casos de uso com a 

ferramenta Astah Community 7.0.0/846701, definindo o ator e seus processos. O 

Sistema ON THE JOB gera as informações necessárias para o gerenciamento deste 

setor hospitalar com o desenvolvimento de indicadores em recursos humanos, o 

controle de desempenho gerado está orientando os gestores hospitalares na 

condução dos diversos setores gerando produtividade e aporte nas tomadas de 

decisão. 

Palavras chaves: Software, Desempenho profissional, Sistema gerencial.  

 

INTRODUÇÃO 

Sistema de informação é um conjunto organizado de pessoas, hardware, 

software, redes de comunicações e recursos de dados que coleta, transforma e 

dissemina informações em uma organização. (O’BRIEN, 2004) 

Uma empresa é um sistema organizacional no qual os recursos econômicos 

(entrada) são transformados por vários processos organizacionais (processamento) 

em bens e serviços (saída). Os sistemas de informação fornecem para a 

administração informações (feedback) sobre as operações do sistema para a sua 



direção e manutenção (controle), enquanto ele troca entradas e saídas com seu 

ambiente. (O’BRIEN, 2004) 

A instituição hospitalar, foco deste projeto necessita de informatização em 

determinado setor para o armazenamento de informações que traçam tomadas de 

decisão precisas e de grande importância no controle de qualidade do atendimento 

prestados pelos funcionários. 

A informatização da gestão empresarial tem ganhado espaço por isso a 

necessidade de informatizar operações de determinados setores será importante para 

facilitar e agilizar o processo que age com medidas de decisões precisas. 

O sistema – ON THE JOB armazena as informações com base nos dados 

fornecidos pelo gestor encarregado das avaliações de desempenho dos 

colaboradores, e os processa permitindo uma análise à nível gerencial, mapeando e 

avaliando o rendimento e o comportamento organizacional de cada colaborador.  

 

OBJETIVOS 

O sistema tem o objetivo de suprir a necessidade de organização hospitalar e 

armazenar os dados de aporte na tomada de decisão e gerenciamento profissional, 

contribuindo para escalar a experiência do profissional avaliado. Os objetivos 

específicos necessários a conclusão são: 

 Através da técnica de elicitação de requisitos reuniões, entrevistas estruturadas 

e não estruturadas coletar todos os requisitos necessários para a 

implementação do sistema. Mapear o desenvolvimento de cada colaborador 

tomando decisões mais justas com base lógica; 

 Analisar “in loco” os documentos e processos fornecidos por esta instituição 

hospitalar; 

 Mensurar o desempenho dos funcionários graficamente; 

 Analisar a evolução dos funcionários perante os cursos ministrados.  



 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste projeto é a qualitativa, com a consulta a 

referenciais bibliográficos, artigos, periódicos. As técnicas utilizadas para elicitação de 

requisitos são as observações de documentos e processos fornecidos pelo gestor da 

instituição de saúde em questão. 

Toda implementação é open source, utilizando a linguagem de programação 

PHP 5.6.21 código digitado através do NotePad++ e o banco de dados MySQL 

acessado pelo SGBD MySQL Front. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Conforme Pressman (2006), a definição de software é:  

1. Instruções que quando executadas fornecem as características, função e 

desempenho desejados; 

2. Estruturas de dados que permitem aos programas manipular adequadamente a 

informação; e 

3. Documentos que descrevem a operação e o uso dos programas. Software oferece 

o mais importante produto dessa época – a informação. Ele transforma, organiza e 

proporciona meios para se conseguir informações de várias formas. 

Para que um software tenha qualidade e evolução precisa passar por uma ou mais 

das seguintes razões, (Pressman, 2006): 

·         O software precisar ser adaptado para satisfazer às necessidades do novo 

ambiente ou tecnologia computacional; 

·         O software precisa ser aperfeiçoado para implementar novos requisitos do 

negócio; 

·         O software precisa ser estendido para torná-lo interoperável com os sistemas 

ou bancos de dados mais modernos; 

·         O software precisa ser rearquitetado para torná-lo viável em um ambiente de 

rede. 



Segundo Miranda e Marin(2013), o fato é que os avanços tecnológicos em 

especial em TI, nos mais diversos setores, exigem um alto investimento, têm um custo 

operacional e de manutenção altos e tornam-se obsoletos rapidamente. É por isso 

que uma gestão competente, que compreenda a dinâmica deste cenário e que tome 

decisões assertivas alinhadas às estratégias de curto e longo prazo da organização, 

é fundamental. Neste cenário a gestão da Tecnologia da Informação nas organizações 

hospitalares tem papel determinante, uma vez que a TI é hoje o foco das maiores 

inovações, permeia toda a organização e vai além, estabelecendo uma nova dinâmica 

de relacionamento com todos os participantes deste mercado.  

O crescimento populacional exige dos órgãos de saúde agilidade e organização 

nos processamentos de documentos e serviços. Com isso, a tecnologia da informação 

(TI) está presente representando uma forma de suporte à administração para o 

alcance de seus objetivos, agilizando os fluxos de informações e seu acesso nas áreas 

prioritárias da organização. Proporciona mecanismos produtivos e eficazes para 

empresas de pequeno, médio e grande porte reduzirem seus custos, facilitando os 

atendimentos aos seus usuários. 

De acordo com Turban (2004), um sistema de informação (SI) coleta, processa, 

armazena, analisa e dissemina informação para uma finalidade específica. 

Um sistema de informação baseado em computador (SIBC) é um sistema de 

informação que utiliza a tecnologia de computador para realizar algumas ou todas as 

tarefas planejadas. 

Stair (2006), conclui que desenvolver sistemas é criar ou transformar sistemas 

já existentes a fim de melhorar os processos realizados em determinada atividade. É 

muito complexa a tarefa de atender todas as necessidades de uma organização, por 

isso são seguidas algumas etapas cada uma com sua respectiva função. 

  Utiliza-se neste projeto conceitos de Interface Humano Computador (IHC), pois 

a mesma investiga o “projeto(designe), avaliação e implementação de sistemas 

computacionais interativos para uso humano, juntamente com os fenômenos 

associados a este uso” (HEWETT apud Prates, Barbosa(2002)). 

Utilizando-se UML (Unified Modeling Language) projetamos o diagrama de 

casos de uso com a ferramenta Astah Community 7.0.0/846701, definindo o ator e 

seus processos. 



 

Figura 1 - Diagrama de casos de uso                

 É utilizado o modelo ER (Entidade e Relacionamento) para gerar o modelo de 

banco de dados. 

A modelagem do banco de dados foi realizada com o auxílio da ferramenta 

PowerDesign da empresa SyBase, com base no modelo, foi gerado um banco de 

dados no gerenciador MySQL. 

 



SISTEMA EM PLANÍLHA ON THE JOB 

Planilha desenvolvida para fazer a avaliação do colaborador, com perguntas 

chaves, para medidas de decisão e vendo se há ou não possibilidade de ministrar 

algum curso ao colaborador para a prevenção de acidentes de trabalho. 

TELA DE LOGIN 

Layout conceitual da tela de login do sistema. Será necessário efetuar o login 

no sistema para liberar todas as funções permitidas ao usuário cadastrado.  

 

Figura 2 – Planilha de avaliação do colaborador 

Figura 3 - Tela de Login 



TELA DE CADASTRO DE COLABORADORES 

Layout conceitual da tela de cadastro de colaboradores. Todos os dados 

preenchidos nesta tela serão salvos no banco de dados para consultas e para as 

utilizações futuras.  

Figura 4 – Tela de cadastros dos colaboradores. 

TELA DE CADASTRO DE AVALIAÇÃO 

Layout conceitual da tela de cadastro de avaliação. Todos os dados 

preenchidos nesta tela serão salvos no banco de dados para consulta e utilização 

posterior em mapeamentos de ocorrências por setor, colaboradores, cargo e turno. 

Além de registrar treinamentos realizados com os mesmos. 

 

Figura 5 - Tela de cadastro de avaliação 



RESULTADOS  

O sistema cumpre satisfatoriamente todos os seus objetivos com relação as 

funcionalidades administrativas, operacionais, de controle e de planejamento com 

uma interface seguindo os conceitos de IHC e usabilidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento de indicadores em recursos humanos é imprescindível ao 

crescimento e melhorias ao setor gerencial hospitalar. O sistema com o controle de 

desempenho está orientando os gestores na condução dos diversos setores gerando 

produtividade e aporte nas tomadas de decisão.   

Como possíveis trabalhos futuros, pode-se apontar a implementação de uma 

solução para mobile, baseada na estrutura proposta. A estrutura apresenta algumas 

características que podem ser utilizadas para resolver problemas nesta área de apoio 

ao hospital. 
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