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RESUMO 

 

Introdução: A gestão de pessoas é um importante desafio para o alcance das metas 

almejadas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), de maneira que 

a implantação de normas a partir do desenvolvimento de mecanismos que permitam 

a tomada de decisão no momento oportuno é elemento essencial para uma maior 

inserção e integração dos colaboradores, para a educação permanente e para a 

formação de profissionais, além do aprimoramento dos processos de gestão. O 

Dashboard é uma ferramenta que possibilita a rápida visualização de dados de forma 

integrada, atendendo a critérios de transparência, proporcionando a sistematização e 

a melhoria das informações prestadas. Percebe-se como fator essencial a elaboração 

e a disponibilização do Manual para a utilização dessa ferramenta que auxiliará os 

atores (alta gestão da empresa) a extrair as informações para a tomada de decisão 

de forma mais eficaz. Objetivo: Construir manual para a utilização da ferramenta 

Dashboard no gerenciamento de gestão de pessoas da Rede Ebserh. Metodologia: 

Trata-se de pesquisa tecnológica, com o método de revisão integrativa de literatura e 

com o método de pesquisa exploratória, a partir do desenvolvimento do Dashboard 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) (Levantamento de Diagnóstico: análise de 

dados, definição de layout e criação de páginas) e da elaboração do Manual (fase 

prévia – uso do Dashboard, importância de instituição do Manual e seleção de 

manuais da Rede – e fase executória – definição de objetivos e do conteúdo, descrição 

de siglas, criação da lista de figuras, elaboração do texto e organização de figuras e 

dados). Resultados: Manual do Dashboard DGP e Minuta de Artigo. Conclusão: 

Este estudo traz importantes contribuições para a área de políticas públicas de saúde 

no Brasil ao inovar na promoção de políticas direcionadas aos profissionais da Rede 

Ebserh perante critérios transparentes e informações sistematizadas. Espera-se que 

o Manual permita a operacionalização dos dados do Dashboard de forma clara e 

objetiva para os atores que o utilizam, melhorando o fluxo de gerenciamento e gerando 

a otimização da tomada de decisão das políticas a serem implantadas na empresa. 

 

Palavras-chave: Dashboard, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Gestão de 

Pessoas, Manual e Políticas Públicas. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Human resource management is a big challenge to achieve goals 

desidered by Ebserh, in a manner that the implementation rules from the development 

of mechanisms for the making decision on the right moment is an essential element to 

greater insertion and integration of employees, for lifelong learning and for training of 

professionals, besides the improvement of management process. Dashboard is a tool 

that makes possible a quick view of data in integrated manner, considering criteria for 

transparency, providing systematization and improvement of provided information. 

Realize such as essential factor the elaboration and the provision of Manual 

Dashboard’s DGP to use this tool, due to help the actors (Chief Executive Officer –

CEO’s) to extracting relevant information for more efficient making decision. Goal: 

Develop a manual for the use the tool of Dashboard on management human resource 

on Ebserh Network. Methodology: It is a technological research, with method of  

Integrative Literature Review (about Dashboards developed like a tool of management 

to subsidise the making decision’s improvement) and method of exploratory research 

for the development of panel tools (with a Diagnostic Survey: data analysis from 

Ebserh, layout definition and creating pages) and development of the Manual (with a  

preliminary phase – Dashboard’s development, importance of Manual’s establishment 

and delection of Network’s manuals – and a enforceable phase – definition of goals 

and content, description of abbreviations, creation of picture’s list, elaboration of the 

text and organizing figures and data). Results: Manual Dashboard’s DGP and Article. 

Conclusion: This study brings major contributions for health public policies in Brazil, 

inovating on promotion of policies targeted to professionals of Ebserh Network in front 

of transparent criteria and systematic information. It is expected that the Manual allows 

a clearly and objectively operationalization of Dashboard’s information to actors that 

use these, improving manager workflow and making decision of public policies that wil 

be implanted on Ebserh Network. 

 

Keywords: Dashboard, Brazilian hospital services company, Human Resource 

Management, Manual and e Public Policies. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O campo de Dashboards – Painel de Controle, em português – surgiu em 1990, 

quando organizações começaram a testar formas de entregar, em tempo oportuno, a 

informação integrada diretamente aos usuários (BUGWANDEEN; UNGERER, 2019). 

O Dashboard é uma ferramenta de inteligência artificial utilizada em diferentes tipos 

de negócios, que mostra dados de forma interativa por meio de gráficos e tabelas, 

podendo ser apresentados num conjunto de telas, sendo que em cada uma há um 

conjunto de dados para analisar determinadas informações (FEW, 2007). A 

implementação de Dashboard traz benefícios para as organizações, dentre eles: 

informação confiável e consistente; dados organizacionais transformados em 

conhecimento usufruível; prognósticos eficientes; resposta rápida para as tendências 

de mercado; rastreamento contínuo de desvios; poucas pessoas nos processos de 

tomada de decisão; aumento no número de resultados almejados; e alta taxa de 

retorno de investimento (FURMANKIEWICZ; FURMANKIEWICZ; ZIUZIANUSKI, 

2015). 

Segundo Moya (2010), em 1974 (mil novecentos e setenta e quatro) houve o 

primeiro registro dos Observatórios de Saúde (OSP), em Paris-França, que tem por 

objetivo o uso e a análise das informações para favorecer ao incremento das políticas 

e programas de saúde. Em 1990 e em 1996, o autor salienta que foram criados OSP, 

respectivamente, na Universidade de Liverpool e no Brasil (parceria do Ministério da 

Saúde com a OPAS, o que gerou a Rede Interagência de Informações para Saúde). 

Desde o início dos anos 90 (noventa), a Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) vem participando de Salas de 

Situação de Saúde (SDSS) – na Nicarágua e, mais precisamente, no ano de 1994 (mil 

novecentos e noventa e quatro), no Brasil – que é uma ferramenta (física e/ou virtual), 

com acesso restrito ou público, que favorece o uso da informação para a tomada de 

decisões dos atores envolvidos na gestão em saúde, isto é, uma outra denominação 

encontrada para os Dashboards (MOYA, 2010).  

Considera-se que Dashboards têm sido fundamentais para a melhoria dos 

processos em diversas áreas do conhecimento, pelo mundo, como geografia 

(GOUVEIA, 2010), agronegócio (FERREIRA et al., 2018), engenharia ambiental 

(MANUAL..., 2009), tecnologia da informação (BILICKI et al, 2016) e educação 

(EINHARDT; TAVARES; CECHINEL, 2016). Na área da saúde, esse tipo de 
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ferramenta está sendo utilizado crescentemente, especialmente no monitoramento de 

doenças epidêmicas (ZIUZIAŃSKI; FURMANKIEWICZ; SOŁTYSIK-PIORUNKIEWICZ 

FURMANKIEWICZ, 2014). Já na área educacional, percebe-se a importância tanto no 

aprendizado dos alunos, quanto no ensinamento dos professores, contribuindo para 

a mudança comportamental e novos entendimentos, permitindo o empoderamento 

dos atores e melhoria nas decisões a serem adotadas por estes (VERBERT, 2013). 

Sabe-se que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada 

por meio da Lei 12.550 (doze mil quinhentos e cinquenta) de 15 (quinze) de dezembro 

de 2011 (dois mil e onze) visando a prestação efetiva e oportuna de serviços 

assistenciais pelos hospitais universitários federais (HUF) no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS). A empresa, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), possui uma 

Sede, no nível federal, e unidades filiadas distribuídas pelo território nacional, os HUF 

– que, em conjunto, formam a Rede Ebserh. O quadro de pessoal da Rede é um 

importante desafio para o alcance das metas da instituição, de maneira que a 

implantação de normas de Gestão de Pessoas a partir do desenvolvimento de 

mecanismos que permitam a tomada de decisão no momento oportuno é elemento 

essencial para uma maior inserção e integração dos colaboradores à empresa, para 

a educação permanente e para a formação de profissionais de saúde, além do 

aprimoramento dos processos de gestão.  

Dentre os desafios na área de políticas de gestão de pessoas a serem 

enfrentados pela Ebserh, destaca-se a necessidade de consolidação das diversas 

fontes de informação, como planilhas e sistemas, tanto pelas Divisões de Gestão de 

Pessoas (DivGP) nos hospitais quanto pelos serviços da Diretoria de Gestão de 

Pessoas (DGP) na Sede, em tempo adequado. A partir deste cenário, optou-se pelo 

desenvolvimento da ferramenta de Dashboard pelo Serviço de Análise e Estudo de 

Pessoal (SAEP) – disponibilizado por meio de um link – considerando que esta 

possibilita a rápida visualização desses dados pelos usuários (alta gestão da empresa, 

tanto na Sede – como o Presidente e os Diretores – quanto nos HUF – pelos 

Superintendentes), atendendo a critérios de transparência, proporcionando a 

sistematização e a melhora das informações prestadas. Cabe destacar, que a equipe 

do SAEP é uma equipe multiprofissional, formada por analista administrativo, analistas 

de tecnologia da informação e Chefia do Serviço – responsáveis, respectivamente, 

pelas discussões acerca daquilo que compõe o Dashboard (inteligência), pela sua 
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programação e seu desenvolvimento (técnica) e, por fim, pela validação do que fora 

elaborado. 

Considerando a necessidade de se qualificar as ações de 

planejamento, monitoramento e avaliação dos dados referentes à gestão de pessoas 

da Rede Ebserh, o Serviço de Análise e Estudo de Pessoal desenvolveu o Dashboard 

da Diretoria de Gestão de Pessoas. Verifica-se que há o objetivo de tomar decisões 

mais claras e rápidas para a melhoria da qualidade de vida dos empregados, assim 

como ações que devam ser adotadas para melhorar a qualidade do serviço a ser 

prestado para a população. 

A partir da criação e da utilização do Dashboard de Gestão de Pessoas no ano 

de 2020 (dois mil e vinte), surgiu, então, a questão da pesquisa: como elaborar um 

instrumento que auxilie na utilização do Dashboard no gerenciamento de pessoas da 

Rede Ebserh? Acredita-se que para que esse Dashboard funcione como ferramenta 

de gestão é necessário que os gestores compreendam a totalidade de suas 

funcionalidades de forma rápida e isso será possível a partir da criação e 

disponibilização do artefato do Manual que possibilitará que as informações 

disponíveis por meio dessa tecnologia da informação sejam melhor absorvidas e 

utilizadas pelos seus usuários. Dentre os benefícios da instituição do Manual, destaca-

se ainda a possibilidade de otimizar a qualidade da tomada decisória e a rapidez no 

gerenciamento de processos de gestão de pessoas na empresa. Portanto, percebe-

se como fator essencial a elaboração e a disponibilização deste Manual para utilização 

da referida ferramenta, dado que auxiliará os atores envolvidos (alta gestão da Rede) 

a extrair as informações necessárias para a tomada de decisão de forma mais eficaz.  

Ressalta-se que este trabalho vai ao encontro das ações estratégicas da 

empresa, possibilitando o aprimoramento de gestão a partir da utilização do 

Dashboard desenvolvido, do manual (produto principal constante do Apêndice A) e do 

artigo de revisão integrativa (produto secundário, Apêndice B). Acredita-se, ainda, que 

este estudo traz importantes contribuições para a área de políticas públicas de saúde 

no Brasil, porque demonstra uma das frentes de atuação da DGP, ao inovar na 

promoção de políticas direcionadas aos profissionais da saúde que atuam tanto na 

Sede quanto nos HUF perante critérios transparentes, sistematizando as informações, 

melhorando o fluxo de gestão de pessoas e gerando a otimização da tomada de 

decisão das políticas a serem implantadas pela alta gestão da empresa. 

2 OBJETIVOS 
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2. 1 Objetivo geral 

 

Construir Manual para a utilização da ferramenta Dashboard no gerenciamento 

de gestão de pessoas da Rede Ebserh. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Auxiliar os usuários do Dashboard a extrair as informações necessárias para 

otimizar a tomada de decisão relativa às políticas e ao quadro de pessoal da 

empresa; 

• Aperfeiçoar a cooperação quanto ao acesso a dados relevantes de pessoal 

possibilitando o aprimoramento da coordenação entre a Diretoria de Gestão de 

Pessoas na Ebserh-Sede e as Divisões de Gestão de Pessoas nos hospitais 

universitários federais que compõe a Rede Ebserh;  

• Propiciar agilidade no gerenciamento de processos de gestão de pessoas; 

• Realizar revisão integrativa de literatura acerca da utilização de Dashboards na 

gestão. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Rede EBSERH 

 

Sabe-se que a Lei 12.550 (doze mil quinhentos e cinquenta) de 15 (quinze) de 

dezembro de 2011 (dois mil e onze) permitiu a criação da Ebserh enquanto empresa 

pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, sendo 

100% (cem por cento) dependente da União e vinculada ao MEC. Destaca-se que a 

empresa possui dois objetivos principais que são grandes desafios para o país, quais 

sejam: a prestação de serviços de assistência à saúde por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a formação profissional na área da saúde (EMPRESA BRASILEIRA 

DE SERVIÇOS HOSPITALARES, 2021). 

A Ebserh é formada por uma Sede, a nível central, e pelos hospitais 

universitários federais contratualizados – perfazendo um total de 40 (quarenta) HUF. 

De acordo com o Regimento Interno da empresa, a Sede é responsável pela 

articulação, coordenação, monitoramento, avaliação, planejamento e a gestão das 

finalidades da empresa; enquanto os HUF devem, prioritariamente, apoiar e prestar 

diretamente a atenção à saúde e integrá-la ao ensino e à pesquisa. 

Pode-se dizer que a Ebserh é a maior rede de hospitais públicos existente no 

Brasil, sendo referência para a média e alta complexidade na saúde pública. Percebe-

se que após a contratualização entre a empresa e os hospitais, realiza-se um estudo 

criterioso de dimensionamento da força de trabalho e da capacidade operacional, 

permitindo que estes alcancem mais transparência e eficiência na prestação dos 

serviços de alta qualidade à população, assim como possibilitando a formação 

profissional e a pesquisa de alta performance, gerando, ainda, uma maior 

economicidade destes. 

Acrescenta-se que a Rede Ebserh possibilita que haja um aumento dos 

serviços ofertados à sociedade, com a possibilidade de sua utilização em locais que 

anteriormente não existiam, com a ampliação das áreas de alcance do SUS, 

atendendo tanto as diversas demandas da população, quanto dos gestores SUS. 
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3.1.1 Diretoria de gestão de pessoas 

 

Sabe-se que os dispositivos do Regimento Interno, assim como o Estatuto 

Social e outras disposições legais, regem as competências e delimitam o 

funcionamento da Ebserh e de seus órgãos internos, quais sejam: Assembleia Geral; 

Conselho de Administração; Conselho Fiscal; Conselho Consultivo; Diretoria 

Executiva; Presidência; Diretorias; Comitê de Auditoria; Comitê de Elegibilidade, 

Indicação e Remuneração; Comitê de Partes Relacionadas; Comitê de Compras e 

Contratações; Comitê de Ética; Auditoria Interna; Ouvidora-Geral; e, Corregedoria-

Geral.  

A Sede da Empresa é composta, atualmente, pelas seguintes diretorias: 

Diretoria de Administração e Infraestrutura, Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção 

à Saúde, Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Orçamento e Finanças, 

Diretoria de Tecnologia da Informação e Diretoria Vice-presidência Executiva. 

Cabendo a cada diretoria elaborar seu regulamento que será apreciado e validado 

pela Diretoria Executiva. 

O artigo 55 (cinquenta e cinco) do Regimento Interno da Ebserh traz o rol de 

competências da DGP. Dentre essas, cabe destaque às seguintes: 

 

I – propor e gerir a Política de Gestão de Pessoas da Ebserh, em 
articulação com as demais Diretorias e órgãos da Presidência, de 
acordo com as necessidades da Empresa; 
II – planejar, administrar e desenvolver a força de trabalho própria e 
cedida da Ebserh, em articulação com as demais Diretorias e de 
acordo com as necessidades de serviço no âmbito de cada uma das 
unidades da instituição; 
III – articular com todas as instâncias de gestão da Ebserh, de acordo 
com as respectivas atribuições, o processo de planejamento, 
desenvolvimento de atividades e avaliação das ações relativas à 
gestão de pessoas; 
IV – articular, desenvolver e implementar, em conjunto com outras 
entidades públicas ou privadas, projetos e ações, bem como quaisquer 
outras contribuições que possibilitem melhoria dos processos de 
gestão de pessoas na Ebserh; [...] 
VI – dimensionar, de acordo com as necessidades dos processos de 
trabalho a serem realizados, e em articulação com as demais 
Diretorias e Equipes de Governança das filiais ou unidades 
descentralizadas, as características e quantidades de recursos 
humanos; 
VII – formular, propor e implementar política e processos de 
contratação de recursos humanos para a Ebserh, incluindo a 
elaboração de editais de concurso público, realização de processos 
seletivos e divulgação dos respectivos resultados, em articulação com 
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as demais Diretorias e a Consultoria Jurídica; [...]. XIX – gerir 
Programa de Estágio não obrigatório da Ebserh (EMPRESA 
BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, 2016, p.23-24). 

 

Considera-se como integrantes do quadro de pessoal da empresa os 

empregados públicos contratados por meio de concurso público, os servidores e 

empregados públicos a ela cedidos. Entretanto, o corpo funcional é formado por 

empregados públicos contratados sob a égide da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), por servidores públicos no Regime Jurídico Único (RJU) e por funcionários com 

vínculos de relação precária – terceirizados contratados por intermédio das fundações 

de apoio das universidades, que desempenham atividades-fim do hospital. A política 

de pessoal da empresa prevê o incremento da participação dos celetistas com a 

correspondente redução gradual dos demais vínculos (EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES, 2020). 

De acordo com o Regimento Interno da empresa, as formas e requisitos de 

ingresso, a política de desenvolvimento na carreira, as políticas de remuneração e os 

benefícios sociais a serem concedidos aos empregados são disciplinados pelos 

Planos de Cargos, Carreiras e Salários; de Benefícios; pelos Planos de Cargos em 

Comissão e Funções Gratificadas e pelo Regulamento de Pessoal da Ebserh. 

Ressalta-se, ainda, que os empregados temporários não fazem parte do quadro de 

pessoal próprio da Ebserh e não poderão integrar o Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários da Empresa. 

Por fim, salienta-se que as normas e legislações atualmente afetas à área de 

gestão de pessoas estão dispostas nas páginas da intranet e da internet da empresa, 

com vistas à máxima publicização e transparência das práticas adotadas. 

 

3.2 Dashboard 

 

Nos dias atuais o Dashboard tem sido bastante utilizado pelas empresas. Neste 

sentido é importante compreender a definição da ferramenta, bem como os tipos e 

campos de atuação. Os estudos trazem os critérios necessários ao seu 

desenvolvimento, assim como os elementos que são considerados essenciais para 

que essa ferramenta obtenha o sucesso almejado.  

Segundo a literatura sobre Business Intelligence (BI), o campo de Dashboards 

surgiu em 1990 (mil noveventos e noventa), quando organizações começaram a testar 
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formas de entregar, em tempo oportuno, a informação integrada diretamente aos 

usuários. BI é definido, por alguns autores, como capturar, acessar, entender, analisar 

e modificar os dados em informação para empoderar a tomada de decisão e aprimorar 

o desempenho do negócio. Portanto, pode-se dizer que Dashboards abrangem a 

pesquisa, o armazenamento e a análise de dados, como tecnologias fundamentais 

para dar apoio à adaptação e sucesso de longo prazo às organizações 

(BUGWANDEEN; UNGERER, 2019). 

Essa ferramenta de tecnologia da informação proporciona a correta informação 

aos seus usuários, otimizando as decisões tomadas e melhorando a eficiência 

organizacional nas diferentes esferas (BUGWANDEEN; UNGERER, 2019). Percebe-

se que essa ferramenta permite que sejam realizadas comparações entre diferentes 

operações e períodos dentro da organização, assim como propicia a priorização de 

ações com a consequente alocação dos recursos, seguindo o planejamento 

estratégico (BISSACOT; OLIVEIRA, 2016). Portanto, os Dashboards demonstram de 

forma clara, objetiva e de intuitiva utilização, uma forma de se apoiar políticas e 

estratégias das empresas ao realizar o compartilhamento de informação entre os 

atores, com a devida coordenação e comunicação (KOURTIT; NIJKAMP, 2018). 

Sendo assim, é cada vez mais comum a utilização de Dashboards pelos 

gestores, já que traduzem a estratégia em objetivos, índices, iniciativas e tarefas que 

são customizadas para grupos e indivíduos de uma organização. Além disso, 

aprimoram a forma de comunicação e coordenação estratégica, ocasionando 

melhorias no desempenho da empresa.  

A depender da forma de utilização do Dashboard pela organização, a literatura 

o categoriza em três tipos que podem ocorrer puros ou de maneira simultânea 

(BUGWANDEEN; UNGERER, 2019). O primeiro tipo de Dashboard elencado é o 

Operacional, que se caracteriza por dar apoio ao monitoramento, à gestão e ao 

controle de atividades específicas e de processos ao utilizar dados detalhados, sendo, 

habitualmente, usados por trabalhadores da linha de frente. O segundo tipo são os 

chamados Dashboards Táticos, que permitem a mensuração do progresso em 

iniciativas chaves e processos departamentais. Por fim, há os Dashboards ditos 

estratégicos, pois estreitam o alinhamento organizacional a metas estratégicas e são 

tipicamente usados por gestores para revisar o desempenho – seja semanal, mensal 

ou anual. 

3.2.1 Critérios para o desenvolvimento de Dashboards 
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De acordo com a literatura, Dashboards são importantes ferramentas que 

apresentam as principais informações em telas únicas, permitindo que se meça, 

monitore, analise e gerencie ao combinar os fatores de desempenho com os objetivos 

organizacionais. A literatura revela critérios obrigatórios e opcionais para o desenho 

do Dashboard (vide Quadro 1) e destaca que alguns critérios são essenciais em sua 

construção, como a utilização de indicadores chave de desempenho, a fonte e a 

produção de dados, além da integração entre Dashboards existentes na organização. 

Desta forma, os gestores poderão obter relatórios dinâmicos que os auxiliarão a medir 

o desempenho, detectar as causas dos problemas encontrados e planejar o futuro 

impactando na melhoria de qualidade da tomada decisória nos níveis operacionais, 

táticos e/ou estratégicos organizacionais (COLLINS; DRAYCOTT, 2015). 

 

Quadro 1 - Critérios para o desenvolvimento de Dashboards 
 Dashboard 

Conteúdo Análise de 
dados 

Efeitos Visuais Funcionalida
de 

Plataformas 

O 
B 
R 
I 
G 
A 
T 
Ó 
R 
I 
O 

- Indicadores 
de 
Desempenho 
- Consulta 
dos 
Utilizadores 
- Precisão 
- Útil 
- Relevante 
- Tempo 
oportuno 

- Detalhamento 
- Predição 
- Tendência 
Histórica 
- Sinergia 

- Atrativo 
- Tela única 
- Único 
- 
Conhecimentos 
e cores 
apropriados 
- Itens 
posicionados 
corretamente 
- Gráficos 
- Cores para os 
parâmetros 

 - Base WEB 
ou Excel 
- Responsivo e 
Oportuno 
- Intuitivo, 
Seguro 
- Automatizado 
- Fácil acesso 
- Interativo 

O 
P 
C 
I 
O 
N 
A 
L 

 - Análise de 
variações 
- Análise 
estatística  
 

 -Customização 
- Interação 
- Abas e filtros 
- Colaborativo 
- Rastreável 

- Localização 
única da 
informação 
- 
Acessibilidade 
móvel 

Fonte: Adaptado de Bugwandeen e Ungerer (2019). 

 

 

3.2.2 Quesitos de sucesso em Dashboards 
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Além dos elementos considerados essenciais para a construção de 

Dashboards, a literatura destaca que estes devem estar alicerçados tanto em Sistema 

de Gestão da Propriedade (SGP) – que envolve o que se deve mensurar e como 

estruturar o sistema – quanto em Sistema de Informação Empresarial (SIE) – que 

abrange desde a criação, a coleta, a análise até a apresentação da informação. 

Ademais, identificou-se mais quatro itens necessários para garantir o sucesso dessa 

ferramenta (GHAZISAEIDI et al., 2015).  

O primeiro é o chamado desenvolvimento de KPIs (Indicadores Chave de 

Desempenho). Recomenda-se que o seu número seja limitado e atrelado às áreas de 

alta prioridade da organização, com base em evidências científicas para ser 

considerado válido, além de ser alinhado às metas estratégicas organizacionais. 

Esses indicadores devem possuir medidas interconectadas, o que auxiliará na 

mensuração das informações com base nos parâmetros pré-estabelecidos, de forma 

a mostrar o progresso e indicar onde se deve adotar ações corretivas.  

O segundo item é a identificação das fontes de dados e os seus processos de 

geração, visando garantir a qualidade e a confiabilidade dos dados no 

desenvolvimento de Dashboards. Já o terceiro quesito é a integração de Dashboards 

aos diferentes sistemas de fonte da informação organizacional, considerando que a 

arquitetura envolve a hospedagem, a captura e a entrega dos dados, a partir da 

linguagem query mais apropriada, de forma que a taxa e o intervalo de atualização 

das informações, que dependem da velocidade desse processamento de dados, seja 

o menor possível.  

O quarto e último conteúdo elencado como necessário em Dashboards de alta 

performance é a interface de apresentação dos dados. O formato de visualização 

disponível da tela e a informação útil prestada devem estar equilibrados e serem 

flexíveis para que haja uma interpretação de dados mais eficiente por parte dos 

usuários do Dashboard. Segundo Ghazisaeidi (2015), a visualização efetiva de 

Dashboards requer considerar interações entre quesitos visuais com os tipos de 

tarefas: o conhecimento do usuário, o perfil cognitivo e suas habilidades analíticas, 

assim como a complexidade do ambiente de decisão. De acordo com a teoria cognitiva 

adequada, gráficos são mais úteis para tarefas que requerem identificação de 

relacionamentos – comparação, agregação, ranking, prospecção e reconhecimento 

de padrões –, enquanto tabelas são melhores para tarefas que requerem a extração 
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de valores específicos e a combinação deles numa apreciação global. A depender da 

interatividade adotada, o usuário pode classificar, expandir e ocultar os dados 

enquanto estiver utilizando o Dashboard. Destaca-se que a função apresentada no 

Dashboard deve estar alinhada ao seu propósito para evitar que sejam tomadas 

decisões incorretas pelos gestores – caso o propósito seja monitorar, então pode ser 

utilizada a notificação em tempo real, se for planejar, a análise de cenário é indicada, 

mas se for detalhar, então os dados devem ser prestados para permitir esse tipo de 

análise. 

Normalmente, os Dashboards são apresentados nas páginas das empresas – 

internet ou intranet, a depender das informações exibidas e objetivos de tais 

ferramentas de tecnologia da informação. Destaca-se, apenas, que a plataforma 

escolhida deve seguir as experiências e as políticas da própria organização 

(BUGWANDEEN; UNGERER, 2019). 

Por fim, merece destaque os estudos de alguns autores, que mencionam que 

há determinados itens que merecem atenção porque podem dificultar que este 

sucesso ocorra. O primeiro seria o desenho adotado, já que a aparência não atrativa 

aos usuários e as tecnologias complexas de serem utilizadas prejudicam a utilização 

da ferramenta, como a dificuldade de acesso à plataforma.  O segundo fator seria 

referente aos dados em si, como a entrada manual destes ao invés de atualização 

automática, a demora na atualização, a perda de indicadores e o tipo de detalhamento 

realizado para a tomada decisória. Por último, pode-se considerar os fatores 

gerenciais e de liderança, como a perda dos responsáveis pelo seu desenvolvimento, 

o que pode acarretar perda da construção tecnológica ou a mudança governamental, 

com a consequente mudança dos elementos constituintes da ferramenta e, por vezes, 

do próprio Dashboard (BUGWANDEEN; UNGERER, 2019). 
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3.3 Processo decisório em políticas públicas 

 

Acredita-se que o Dashboard DGP auxiliará na tomada de decisão dos atores 

da Diretoria de Gestão de Pessoas e dos demais atores estratégicos envolvidos na 

arena decisória a respeito das políticas de gestão de pessoas da Rede Ebserh. Para 

tanto, essa ferramenta será instrumentalizada por meio do Manual – produto deste 

projeto – que foi desenvolvido considerando a bibliografia na temática do processo 

decisório em políticas públicas (conforme tópicos subsequentes) com o intuito de 

qualificar e otimizar as ações envolvidas em todo o processo, especialmente em 

questões consideradas essenciais como a tomada de decisão, coordenação e 

cooperação.  

A tomada de decisão é a função de política pública em que se decide tomar um 

curso de ação – inclusive a de manter o status quo – para tratar de um problema 

(FRITZEN et al., 2014). De acordo com o autor, normalmente a tomada de decisão 

envolve um grupo pequeno de agentes de alto nível que consideram análises técnicas 

e políticas para vincular o governo a um curso específico de ação. Ressalta-se que 

apesar de as decisões envolverem atores distintos e contextos diferentes, há alguns 

padrões utilizados que permitem que seja previsto o curso a ser adotado. 

De acordo com o estudo de Fritzen et al. (2014), a base para a tomada de 

decisão de políticas públicas é a integração dos aspectos políticos, técnicos e 

organizacionais, cabendo aos gestores a garantia de integração entre esses três 

elementos, o que possibilitará a eficácia de determinada política pública. Apesar de a 

tomada de decisão ser altamente política, o estudo de Fritzen demonstra que não 

apenas as considerações políticas dominam, mas tanto o conhecimento técnico 

quanto a análise profissional influem no processo, de modo que as políticas públicas 

adotadas tendem a ser mais técnica e menos política – sendo que os gestores 

públicos estão envolvidos de diversas formas neste processo, causando um impacto 

considerável na decisão final. Salienta-se, ainda, a importância dos órgãos 

governamentais no processo da tomada de decisão, já que estes são responsáveis 

pela sua implementação e monitoramento, o que usualmente impacta sobre a análise 

da viabilidade do que está sendo adotado.  

Para Fritzen et al. (2014), algumas estratégias podem ser adotadas para que 

ocorra melhorias na decisão a ser tomada. A primeira estratégia destacada é a adoção 

de critérios, que devem ser específicos e explícitos, de forma a propor normas 
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mensuráveis, passíveis de comparação e com objetivos claros nas diversas áreas 

temáticas, eficiência, eficácia, equidade, viabilidade e aceitabilidade política, bem 

como, sustentabilidade. Uma segunda estratégia apontada pelo autor é o 

estabelecimento de uma linha de base, que caracteriza o que ocorreria se o status 

quo fosse mantido e as tendências atuais persistissem, possibilitando verificar os 

efeitos daquilo que está sendo proposto. A terceira e última estratégia defendida pelo 

autor é que se faça uma avaliação sobre o que fora definido, pois esta é capaz de 

fornecer informações sobre a provável direção das mudanças, evidências sobre a 

natureza e a ordem de magnitude destas, assim como sobre a duração e a sua 

reversibilidade. 

Por fim, o autor sugere que os gestores adotem critérios quantitativos e 

qualitativos, considerem impactos positivos e negativos, estudem impactos nos 

setores envolvidos (identificando possíveis oportunidades e sinergias) e fortaleçam a 

análise de políticas dentro e fora do governo, com o devido suporte institucional. A 

partir dos estudos analisados, acredita-se que com mais comunicação e cooperação 

entre os atores envolvidos no processo de tomada de decisão, seja possível a 

obtenção de decisões mais sólidas nas políticas públicas a serem adotadas. 

 

3.3.1 Dilemas sociais – falhas de coordenação 

 

Quando se analisa a temática de coordenação em tomada de decisão de 

políticas públicas, destaca-se que cabe ao Estado o papel de coordenar as variadas 

ações em determinados objetivos para o alcance de maiores resultados pelos atores 

envolvidos na política pública, sobrepondo os interesses individuais em prol de um 

maior objetivo comum almejado (FIANI, 2013). Caso haja a falha de coordenação, 

Fiani diz que a tendência que se observa é a do jogo da caça ao cervo – para que o 

melhor resultado seja alcançado, todos os entes devem cooperar, entretanto, se 

algum agir com mais imediatismo, aqueles que se mantiveram fiéis ao acordo inicial, 

terão um resultado pior. Em vários casos históricos, a necessidade de coordenação 

levou o próprio Estado a assumir algumas funções de agentes privados, para garantir 

que os investimentos específicos fossem realizados nas atividades das sociedades 

em questão, pelo elevado grau de complexidade e incerteza dessas atividades. 

Os dilemas sociais mostram a falta de incentivos para a cooperação em 

contextos sociais em que não se pode prever a ação do outro. Nesses casos, todos 
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os atores buscam maximizar seus ganhos, evidenciando a tendência para um cenário 

de “Ótimo de Pareto” em que um indivíduo ganha, enquanto o outro necessariamente 

perde. Desta forma, muitos dos mais importantes desafios enfrentados pela sociedade 

são percebidos como Dilemas Sociais e alguns programas governamentais visam 

evitar os problemas desencadeados por tais dilemas. 

 

3.3.2 Racionalidade limitada 

 

Ampliando o escopo das ações dos indivíduos para o ambiente organizacional, 

nos estudos de Jones (2003) e de March (2010), acerca da Teoria da Racionalidade 

Limitada, percebe-se que a forma como as ações individuais ocorrem reflete-se nas 

ações organizacionais também. 

Neste viés, os autores destacam alguns princípios que demonstram que os 

indivíduos possuem racionalidade limitada em contraposição a teoria da escolha 

racional. O primeiro princípio abordado indica que a dinâmica das rotinas 

organizacionais se assemelha à memória de longo prazo do indivíduo, enquanto 

ações mais pontuais – como a definição de agenda – estão mais próximas à memória 

de curto prazo do indivíduo. Um segundo princípio considera que as informações são 

processadas tanto de forma paralela (quando as organizações almejam que várias 

atividades sejam realizadas ao mesmo tempo em sua rotina) quanto de forma serial 

(quando é necessário tomar uma decisão importante). Por fim, um outro princípio 

verificado é o de que as organizações consideram as informações dos indivíduos para 

tomar a sua decisão, sendo que os indivíduos tendem a se identificar com o ambiente 

onde estão e podem agir de forma emocional – sendo positivo ou negativo e ambos 

tendem a influenciar os outros indivíduos dentro da organização, assim como 

impactam fortemente iniciativas de formação de políticas.  

 

 

 

 

3.3.3 Modelo de múltiplos fluxos 

 

Este modelo se relaciona à Teoria da Racionalidade Limitada – nas questões 

sobre limitações cognitivas, computacionais e organizacionais –, mas são distintos – 
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já que enfatiza, adicionalmente, o significado e a criação de identidade, assim como a 

legitimação através de participantes e ativação de problemas (ZAHARIADIS, 2016). 

O autor salienta que ambos afetam a orientação de políticas públicas, demonstrando 

que: o processo influencia nos resultados; as limitações à racionalidade humana estão 

relacionadas às capacidades individuais e aos ambientes organizacionais; e, por fim, 

a ambiguidade em processos conduzem a políticas não racionais. 

Zahariadis (2016) destaca como benefícios dessa abordagem o fato de que 

fornece uma boa explicação de questões políticas sob condições específicas: dissocia 

e, às vezes, reverte a sequência de problema-solução racional; sintetiza a agência e 

a estrutura, mas evita vieses de agregação em ação coletiva; é adaptável, 

metodologicamente, a múltiplas técnicas analíticas; ambiguidade é um facilitador da 

produção de políticas, já que explica tanto a mudança quanto a inércia política; 

aplicável em nível local, nacional e supranacional, assim como em vários setores de 

políticas públicas; não dá muita atenção à construção de significados, rituais, mitos, 

interpretação e simbolismo. 

 

3.3.4 Redes de políticas públicas 

 

A análise de redes surge como resposta às diversas vertentes com o fim de 

superar algumas de suas limitações e estabelecer um ponto de união entre as teorias 

centradas nas análises do Estado e nas instituições (BONAFONT, 2004). 

Para Marques (2006), a rede de política pública possui estruturas relacionais 

que direcionam as decisões dos atores e instituições, tornam alguns bens e 

instrumentos de poder mais acessíveis, permitem determinadas alianças e conflitos, 

além de possibilitar o acontecimento de alguns resultados políticos. Segundo Kickert, 

Klijn e Koppenjan (1997), o processo de institucionalização nas redes de políticas 

públicas é consequência da repetição frequente da interação entre esses atores, em 

que informações são compartilhadas, metas e recursos são trocados, assim como a 

participação e as regras são desenvolvidas e formalizadas. 

De acordo com o enfoque adotado por Fleury e Ouverney (2007), a rede de 

política pública consiste num arranjo policêntrico em que ocorre a institucionalização 

da interdependência que há entre os atores que fazem parte desta. A partir dessa 

interdependência, a rede pode ser explorada com a combinação e potencialização 

das atitudes de seus atores – como monitorar as políticas em questão, conhecer os 
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interesses dos outros membros da rede para diminuir as incertezas, além do prévio 

planejamento quanto ao que será desenvolvido – por meio de pactos tornando 

crescente a representatividade dos atores. Pode-se dizer que a institucionalização 

está completa quando insere em seu contexto os atores externos que também 

compõem a rede. Segue quadro relativo à evolução da interdependência em rede. 

 

Quadro 2 - Critérios acerca de Cooperação e Coordenação em Políticas Públicas 
Critérios Cooperação  Coordenação 

Regras e formalidade Sem regras formais Construção coletiva de 
regras formais 

Metas e atividades 
enfatizadas 

Ênfase nas ações e 
objetivos individuais 

Ênfase nas ações e 
objetivos conjuntos 

Implicações em termos de 
articulações verticais e 
horizontais 

Sem implicações Transformações das 
articulações verticais ou 
horizontais 

Nível dos recursos 
envolvidos 

Baixo nível de intercâmbio 
de recursos 

Alto nível de intercâmbio 

Atores diretamente 
envolvidos 

Poucos atores – presença 
de atores dos níveis 
operacional e tático (pouco 
frequente) 

Grande quantidade de 
atores – envolvimento de 
atores dos níveis tático e 
estratégico 

Compartilhamento de poder Pouco compartilhamento Maior grau de 
compartilhamento 

Fonte: Rogers e Whetten (1982) apud Fleury, Ouverney (2007). 

 

De acordo com a tipologia de redes de Massardier (2006), há três tipos de redes 

de políticas públicas: a primeira é a chamada Rede de Projeto; a segunda, 

Comunidades de Políticas Públicas; e, a terceira, Comunidades Epistêmicas. 

Percebe-se que mais se adequa à realidade da Ebserh seria a segunda, visto que é: 

a mais densa (os atores possuem uma “razão para agir” sobre a política pública que 

os reúne); muito fechada (já que é elevada a seleção para a entrada e permanência); 

e, a mais estável (já que as relações entre os atores são mais estreitas e duráveis, ao 

produzir compromissos sobre os resultados e políticas públicas em comum). Ressalta-

se que, para Kickert, Klijn e Koppenjan (1997), há três questões relativas aos 

processos de elaborar políticas públicas: conceitos que podem ser utilizados para 

análise; tipos de administração que facilitam a interdependência entre os atores; e, 

critério avaliativo que pode ser usado na avaliação das redes de políticas públicas – 

sendo, pois, o interesse comum o melhor critério que poderia ser utilizado para avaliar 

os resultados e as políticas da rede. 



25 
 

 
 

Segundo Bonafont (2004), a análise de redes explica apenas uma parte do 

processo da continuidade e troca das políticas públicas, pois se completa com outros 

enfoques que realizam análises setoriais e compartilham um mesmo objetivo. As 

diferenças nos enfoques encontram-se com relação às principais variáveis utilizadas 

para explicar a continuidade e a troca nas políticas. Entende-se, na análise de redes, 

que o modo em que ocorre a troca das políticas depende das características da 

estrutura institucional em que se desenvolve a ação, assim como também depende 

do contexto político, econômico e social e das propostas para abordar a troca. 

De acordo com Marques (2006), a política no Brasil está concentrada nos 

órgãos estatais e estes possuem uma baixa institucionalização. A estrutura no Estado 

forma-se pela rede entre pessoas e diversas organizações. Tal estrutura compõe-se 

pelas várias redes temáticas que possuem atores dirigidos para uma política que 

realizam contínuas negociações entre si e com os atores que estão fora do Estado. 

Segundo o autor, pode-se dizer que a rede de políticas públicas dá certa estabilidade 

institucional ao Estado, pois possibilita que seus elementos estruturais, como os 

administrativos e os técnicos, sejam mantidos mesmo nos momentos em que há a 

troca de governo. 

 

  



26 
 

 
 

4 METODOLOGIA 

    

De acordo com Vargas (2003), a tecnologia só existe se for realizada a 

pesquisa tecnológica, que apesar de ser muito semelhante à metodologia da pesquisa 

científica, possui certas diferenças nas finalidades. Segundo o autor, enquanto a 

pesquisa científica tende a aprimorar o conhecimento sobre determinado assunto, a 

pesquisa tecnológica parte dos conhecimentos específicos adquiridos para resolver 

um problema prático. A partir da análise sobre as diferenças entre a pesquisa científica 

e a pesquisa tecnológica, Freitas Junior et al. (2014) elaborou um quadro com as 

principais características acerca da pesquisa tecnológica, que será apresentado a 

seguir. 

 
Quadro 3- Características da Pesquisa Tecnológica 

Pesquisa Tecnológica 

Definição Tecnologia pode ser vista como o campo do conhecimento 
relativo ao projeto de artefatos e ao planejamento de sua 
realização, operação, ajuste, manutenção e monitoramento, à 
luz do conhecimento científico (BUNGE, 1985). 

Teorias Aplicação limitada, pois o conhecimento tecnológico é 
específico para uma determinada tarefa. Dois tipos: 
substantivas (conhecimento sobre a ação tecnológica) e 
operativas (conhecimento sobre as ações de que dependem o 
funcionamento dos artefatos) (CUPANI, 2006). 

Resultado  Criação de algo novo. O produto não é nem pode ser neutro. É, 
no mínimo, ambivalente (CUPANI, 2006; 2011). 

Conhecimento Prescritivo. Específico. Peculiar. Conhecimento tácito, do 
saber-como (CUPANI, 2006; 2011).  

Desafios Factibilidade, confiabilidade, eficiência dos inventos, relação 
custo-benefício (CUPANI, 2006). 

Limitação Ditada pela tarefa imposta (CUPANI, 2006). 

Origem dos Dados Experiência não científica (CUPANI, 2006). Dados relativos às 
exigências que o artefato deve satisfazer (CUPANI, 2011). 

Tipos de Leis Regras de ação para dar origem aos fenômenos naturais 
artificiais (CUPANI, 2006). 

Pensamento Analógico e visual (CUPANI, 2006). 

Origens das Variáveis Metas a alcançar (CUPANI, 2006). 

Objetivos dos 
Experimentos 

Conhecimento prático (CUPANI, 2006). Controlar a realidade 
(CUPANI, 2006). 

Explicações Funcionais (CUPANI, 2006) 

Noção de Conhecimento Admitem apreciação de sua verdade, podendo-se afirmar que 
o artefato desempenha bem ou mal sua função. Superior em 
relação ao científico por sua certeza e eficácia (CUPANI, 2006). 

Mudança de Paradigma Ocorre devido a anomalias funcionais ou presumíveis. A 
necessidade da mudança é percebida mais diretamente. 
(CUPANI, 2011). 
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Revoluções Não implicam necessariamente em uma seleção radical, não 
supõem forçosamente uma nova comunidade e são 
compatíveis com a continuidade da tecnologia "normal". 
(CUPANI, 2011). 

Fonte: Adaptado de Freitas Junior et al. (2014). 

 

Segundo Martelli et al. (2020), há algumas metodologias para a realização de 

pesquisas tecnológicas, sendo que há a prevalência do método indutivo (parte-se do 

pensamento particular para o geral). O autor afirma que há três métodos em pesquisas 

tecnológicas, sendo que o ideal é utilizar ao menos um desse associado ao método 

indutivo: a pesquisa bibliográfica (deve ser sempre realizada com o intuito de ampliar 

o conhecimento na temática pretendida); a pesquisa exploratória (possibilita que se 

obtenha a solução sobre o problema pouco conhecido ao ampliar o conhecimento 

contínuo sobre a temática com a obtenção dos dados pretendidos, orientando o texto 

descritivo com o histórico encontrado e estabelecendo os objetivos almejados); e, o 

estudo de caso (possibilita o aperfeiçoamento dos processos e os tornam mais 

eficazes). 

Considera-se que a pesquisa tecnológica possibilita que artefatos sejam 

construídos visando a mehoria das funcionalidades de determinado produto 

(VARGAS, 2003). Sendo assim, com vistas à criação do Manual que instrumentalizará 

e otimizará a utilização do Dashboard de Gestão de Pessoas da Rede Ebserh, optou-

se por desenvolver esta dissertação por meio da pesquisa tecnológica com a adoção 

da metodologia de revisão integrativa de literatura e de pesquisa exploratória. De 

forma a facilitar a visualização das etapas metodológicas adotadas, elaborou-se o 

fluxograma apresentado na figura abaixo – cabe destacar que essas etapas serão 

discutidas com maior aprofundamento nos tópicos a seguir.  
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Figura 1 - Fluxograma da metodologia adotada 

 
Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

4.1 Revisão integrativa de literatura 

 

Conforme tópico anterior, realizou-se a revisão integrativa de literatura para se 

obter conhecimento científico acerca de Dashboards desenvolvidos como ferramenta 

de gestão que possam subsidiar a melhoria dos processos e da tomada decisória em 

gestão de pessoas na Rede Ebserh.  Destaca-se que, no ano de 2020 (dois mil e 

vinte), foi realizada a primeira revisão integrativa, mas pelo fato de ter se observado 

lacunas na pesquisa, percebeu-se, como necessária, a realização de nova pesquisa 

com o intuito de aprimorar o conhecimento já obtido. A pesquisa realizada no ano de 

2020 (dois mil e vinte) compõe apenas parte do tópico de Revisão da Literatura desta 

dissertação; já a deste ano gerou uma minuta de artigo, com maior detalhamento 

sobre o assunto, que será submetida à revista científica. 

Considerando-se que o objetivo da pesquisa foi conhecer a produção científica 

no período de 2011 (dois mil e onze) a 2020 (dois mil e vinte) acerca de Dashboard 

de Gestão de Pessoas, elaborou-se a seguinte questão que guiou a abordagem: Qual 

o conhecimento tem sido produzido sobre Dashboards que possam subsidiar a 

melhoria dos processos e da tomada decisória em gestão de pessoas na Rede 

Ebserh? 

Com base nos preceitos éticos e os adotados na literatura sobre a revisão 

integrativa, elaborou-se o protocolo para o desenvolvimento deste trabalho. Destaca-

se que as línguas utilizadas para a execução da pesquisa, no dia 06 (seis) de abril de 

2021 (dois mil e vinte um), foram a inglesa e a portuguesa. Os descritores utilizados 
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foram Dashboard, Gestão e Gestão de Pessoas, pesquisados em artigos publicados 

entre os meses de janeiro de 2011 (dois mil e onze) a dezembro de 2020 (dois mil e 

vinte).   

A seguir, definiram-se os critérios de inclusão: artigos publicados entre janeiro 

de 2011 (dois mil e onze) a dezembro de 2020 (dois mil e vinte), nas bases de dados 

selecionadas – Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), Science Direct e Web of Science – do Portal 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas línguas 

inglês e português, que apresentassem as palavras-chave “Dashboard” e “Gestão” ou 

“Gestão de Pessoas” (dashboard AND management OR human resource 

management). Já os critérios de exclusão foram: artigos de revisão, relatos de 

experiência, teses, dissertações e monografias. 

Destaca-se que a coleta de dados ocorreu no mês de abril de 2021 (dois mil e 

vinte um). Após a seleção dos artigos científicos, tabelas no Microsoft Excel foram 

construídas com o objetivo de organizar os estudos. A seguir, realizou-se a leitura dos 

títulos, dos resumos e dos objetivos das publicações selecionadas de acordo com a 

pergunta norteadora. Posteriormente, os dados foram sistematizados e procedeu-se 

à leitura criteriosa dos artigos na íntegra para avaliar se os objetivos propostos foram 

contemplados. A partir das categorias verificadas nos artigos, as informações foram 

analisadas e os dados agrupados, por similaridade, nessas categorias. 

A seguir, mostra-se o fluxograma que ilustra como ocorreu a seleção dos 

artigos conforme mencionado acima. 
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Figura 2 - Fluxograma da seleção dos estudos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 

4.2 Pesquisa exploratória 

 

Conforme dito anteriormente, a pesquisa exploratória foi o segundo método 

adotado na realização desta pesquisa tecnológica. Numa primeira fase da pesquisa 

exploratória, fez-se o levantamento de diagnóstico com a análise de dados da Rede 

Ebserh, a definição de layout do Dashboard e a criação das páginas que o iriam 

compor. Na segunda fase, elaborou-se o Manual com um momento prévio (o 

desenvolvimento do Dashboard, a conscientização sobre a importância de instituição 

do Manual e a seleção de manuais da Rede) e o momento executório (definição de 

objetivos e do conteúdo, descrição de siglas, criação da lista de figuras, elaboração 

do texto e organização de figuras e dados). 

 

 

 

Busca pelos termos “Dashboard” E “Gestão” OU “Gestão de Pessoas” ou "Dashboard" AND "Management" OR "Human Resource Management”

86.789 artigos 
encontrados na pesquisa

Scielo: 31

IEEE: 48.764

Science Direct: 23.554

Web of Science: 14.440

498 artigos após a 
seleção pelos critérios 

de inclusão

artigos científicos publicados: 25.476

janeiro de 2011 a dezembro de 2020: 

línguas inglês ou português: 16.621

ligados ao tema de pesquisa: "public administration", "health care sciences services", "decision sciences" 
("Decision support systems" e international journal of accounting"), ciências da saúde, ciências humanas, 

ciências sociais aplicadas, multidisciplinar ("health”, “sciences”, “policy” e “public"): 498

13 artigos após a 
aplicação dos critérios 

de exclusão

artigos duplicados: 497

resumos não atendem à questão norteadora: 25

artigo não disponível gratuitamente: 20

artigo eliminado após leitura crítica por apresentar estratégia repetida: 13
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4.2.1 Primeira fase: levantamento de diagnóstico 

 

O intuito da etapa de levantamento de diagnóstico foi verificar quais são os 

tópicos mais importantes para o bom andamento Dashboard e do Manual que 

instrumentaliza a sua utilização, além de priorizar aquilo que deveria ser realizado. 

Inicialmente, foram analisados os dados selecionados que compõe o Dashboard 

construído pela equipe do SAEP, a definição do layout e a construção das telas para 

que, no momento oportuno, o Dashboard e o Manual sejam divulgados para Rede 

Ebserh. Destaca-se que nesse diagnóstico, as seguintes ações foram cumpridas: 

• identificação de quais os sistemas e as planilhas utilizados para a obtenção de 

dados pelos serviços da DGP (Serviço de Documentação e Registro, Serviço 

de Pagamento de Pessoal, Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do 

Trabalho, Serviço de Capacitação e Avaliação de Desempenho, Serviço de 

Relações do Trabalho, Serviço de Dimensionamento de Pessoal e Serviço de 

Seleção e Provimento de Pessoal) na Intranet e na página oficial da empresa; 

• realização de ao menos uma reunião técnica com cada um desses serviços 

que compõem a DGP, no mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte), para 

aprofundar o conhecimento sobre o que é possível se obter por meio dos 

sistemas e planilhas já em utilização; 

• verificação, junto ao analista de tecnologia da informação do Serviço de Análise 

e Estudo de Pessoal, a possibilidade de transmissão desses dados para o 

Power BI;  

• análise de quais os dados que integrarão o Dashboard, considerando as 

principais demandas acerca de gestão de pessoas na empresa; 

• checagem com os serviços da DGP, no mês de maio do ano de 2020 (dois mil 

e vinte), se os dados apresentados estão de acordo com o que está nas 

planilhas e nas bases de dados dos sistemas e utilizadas; e, 

• definição do layout de cada página do Dashboard, a partir do tipo de informação 

que se deseja obter de cada um dos dados apresentados, identificando qual a 

melhor forma de visualização dos dados, isto é, se os dados devem ser 

apresentados por meio de gráficos ou de tabelas, com quais cores, dentre 
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outras características necessárias para obter-se a informação almejada pelos 

usuários. 

 

Ressalta-se, ainda, que na análise dos dados extraídos das diversas planilhas 

dos serviços da DGP, prosseguiu-se com as seguintes subetapas necessárias para a 

validação e uso do Dashboard, viabilizando, assim, o desenvolvimento do Manual: 

 

• definição de Layout do Dashboard, isto é, a forma que o conjunto de todas as 

páginas que o compõem serão apresentadas; 

• confecção da página com os dados dos serviços e validação das informações 

geradas para conferir se a informação reflete o que o dado propõe; 

• apresentação, pela Chefia do Serviço, à Governança da DGP por meio de 

reunião para validação do Dashboard; e, 

• construção do Manual para otimizar a utilização do Dashboard. 

 

4.2.2 Segunda fase: elaboração do manual 

 

Cumpre destacar que para o desenvolvimento do Manual do Dashboard DGP, 

seguiu-se duas etapas – uma prévia e uma executória. Entretanto, há ainda uma etapa 

futura, que ocorrerá após a validação deste instrumento, sendo o momento da 

divulgação do Manual no próprio Dashboard. Com o intuito de facilitar a visualização 

dessas etapas que culminaram na construção do Manual, elaborou-se a figura abaixo 

que demonstra o que foi seguido. 
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Figura 3 - Fluxograma do processo de desenvolvimento do manual 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Na Etapa Prévia, ocorreu o desenvolvimento do Dashboard pela equipe 

multidisciplinar do SAEP – entre os meses de fevereiro e junho do ano de 2020 (dois 

mil e vinte) – assim como a percepção da importância da instituição de um manual 

que facilitasse a sua operacionalização, tornando as políticas a serem criadas mais 

fáceis de serem observadas e a tomada de decisão mais dinâmica. Houve ainda a 

seleção de manuais da Rede Ebserh para a construção desse Manual (como o Modelo 

aprovado pela empresa e o Manual desenvolvido do Sistema do Projeto Consultórios 

Itinerantes), assim como a prévia expertise pessoal na elaboração de manuais para a 

empresa – Manual sobre o Projeto Consultórios Itinerantes, Manual do Sistema do 

Projeto Consultórios Itinerantes (SISPCI), dentre outros – optou-se por utilizá-los 

como disparadores para o desenvolvimento do Manual do Dashboard da DGP, assim 

como incorporar alguns dos quesitos levantados para ser incorporado no corpus deste 

manual. Salienta-se, ainda, que a Coordenadoria de Comunicação da Presidência da 

Empresa instituiu um Modelo de Manual (Anexo A) a ser seguido com as orientações 
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técnicas a serem adotadas pela Rede e que as mesmas foram devidamente 

consideradas neste trabalho. 

A etapa de execução do Manual do Dashboard DGP, deu-se a partir da análise 

dos componentes dos manuais da Rede, assim como se refere a questões de 

padronização estabelecidas pela Ebserh. Primeiramente, definiu-se o objetivo geral 

do Manual (fornecer subsídios para a utilização do Dashboard DGP no âmbito da 

Rede Ebserh), a seguir definiu-se os objetivos específicos (informar e orientar acerca 

do funcionamento das páginas contidas na ferramenta; esclarecer possíveis dúvidas 

ao longo do processo de funcionamento do Dashboard DGP; possibilitar a troca de 

experiências sobre a temática em questão; e, fornecer subsídios para a aplicação 

operacional).  Num segundo momento, estabeleceu-se o conteúdo de composição do 

Manual, que são as páginas do Dashboard DGP com as devidas descrições. 

Percebeu-se, ainda, a necessidade em descrever os significados das siglas existentes 

nas figuras e no próprio texto, o que resultou na criação de uma seção para a 

descrição das siglas e outra para a listagem das figuras apresentadas. Por fim, 

elaborou-se o texto do Manual, assim como a organização das figuras e dos dados 

que o compõem para otimizar a compreensão pelos usuários do Dashboard DGP. 

 

4.3 Aspectos éticos e legais 

 

Considera-se que as informações a serem extraídas do Manual são de cunho 

administrativo, visando agilizar o processo decisório – visualização em tempo real de 

dados, geração de relatórios, políticas para a área de gestão de pessoas, dentre 

outros – e o público-alvo que terá acesso é o da alta gestão da empresa – tanto na 

Sede quanto nos HUF. 

A elaboração do Manual do Dashboard de Gestão de Pessoas não envolveu 

pesquisa assistencial com pessoas e nem a divulgação de dados sensíveis para o 

público externo da Ebserh. Ademais, os dados que serão extraídos do Dashboard não 

permitem que pessoas sejam identificadas e não são identificáveis, assim como não 

se fez o uso de questionário. Portanto, conforme orientação da Lei de Acesso à 

Informação (LAI), não havendo a obrigatoriedade de submissão deste trabalho ao 

Comitê de Ética. 

Entretanto, após a apresentação desta dissertação à Banca de Qualificação do 

Mestrado, os membros acordaram que o estudo e os produtos elaborados deveriam 
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passar pela anuência desse comitê, visando obter maior transparência sobre o que 

fora produzido. 

Por fim, destaca-se que a Comissão de Ética da Ebserh-Sede, por 

unanimidade, aprovou a publicação deste trabalho por considerar que não há qualquer 

infração ética cometida, assim como parabeniza a conduta ética da discente no 

decorrer do trabalho. Destaca-se que todos os documentos referentes a esse 

processo constam no Anexo B desta dissertação. 
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5  RESULTADOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se a metodologia da pesquisa 

tecnológica com o método de revisão integrativa de literatura e com o método de 

pesquisa exploratória. A revisão integrativa de literatura é um método de pesquisa que 

faz a análise de estudos já realizados sobre a temática em questão, gerando uma 

sinopse sobre o que já foi desenvolvido, seguindo uma metodologia determinada com 

obtenção clara e objetiva de resultados tanto para o estudo quanto para os leitores 

(MENDES et al., 2008). Essa revisão fez a busca acerca de Dashboards 

desenvolvidos como ferramenta de gestão para subsidiar a melhoria na tomada 

decisória, com vista a qualificar e dar uma melhor compreesensão sobre o estado da 

arte na temática, além de possibilitar o aprimoramento do que será adotado – cabe 

destacar que essa revisão possibilitou a elaboração da minuta de Artigo sobre Revisão 

Integrativa que consta no Apêndice B. A partir da pesquisa exploratória foi possível 

desenvolver o Dashboard da DGP e a criação do Manual propriamente dito (vide 

Apêndice A), com a definição dos objetivos, do seu conteúdo e a elaboração do 

material. A partir da revisão integrativa, pode-se concluir que o Dashboard é uma 

ferramenta de tecnologia da informação que possibilita a rápida visualização de 

dados, proporciona a sistematização e a melhora das informações prestadas, além de 

atender a critérios de transparência. Ao ser desenvolvido com a comunicação e a 

coordenação mínimas necessárias, permite que os dados sejam transformados 

corretamente em informações estratégicas de fácil visualização para os gestores, 

tornando ótima a tomada de decisão adotada e melhorando a eficiência nos escopos 

organizacionais. 

Com a aplicação da pesquisa exploratória no momento seguinte da realização 

da revisão integrativa de literatura, pode-se conhecer o estado da arte que subsidiou 

a criação do Dashboard de Gestão de Pessoas, como levantamento dos dados 

necessários e da criação das páginas almejadas para a tomada decisória. Diante do 

exposto, acredita-se o Manual desta ferramenta permitirá que a operacionalização das 

informações pertinentes no Dashboard ocorra de forma clara e objetiva para todos os 

atores que o utilize. Neste sentido, argumenta-se sobre a importância da instituição 

desse Manual que instrumentalizará o Dashboard DGP para qualificar a estratégia de 

monitoramento e avaliação dos dados afetos à gestão de pessoas a nível nacional, 
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além de subsidiar, de forma oportuna, para a otimização da tomada de decisão na 

área de gestão de pessoas na Rede Ebserh. 

Pode-se dizer, por fim, que a partir do desenvolvimento desta Dissertação, 

elaborou-se o Manual para a utilização do Dashboard de Gestão de Pessoas da Rede 

Ebserh como produto principal e uma minuta de Artigo sobre Revisão Integrativa.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que a instituição de normas de gestão de pessoas baseadas em dados 

fidedignos, atualizados e de fácil acesso é essencial para se obter as metas 

almejadas, uma vez que possibilita a otimização da tomada de decisão e a melhoria 

dos processos de gestão. Alguns serviços que compõem a DGP sinalizaram a 

dificuldade em se obter esses dados em tempo hábil, pela ausência de ferramenta 

informatizada de dados que pudesse subsidiar a tomada de decisões, assim como 

alguns hospitais da Rede, que chegaram a desenvolver sistemas para utilizá-los de 

acordo com as suas necessidades. No ano de 2020 (dois mil e vinte), o SAEP 

desenvolveu, de forma coordenada e com a cooperação dos demais serviços que 

compõem essa diretoria, o Dashboard de Gestão de Pessoas para integrar os 

numerosos dados referentes ao quadro de pessoal da empresa, melhorando a 

qualidade das informações prestadas e utilizadas na tomada de decisão da alta gestão 

da Ebserh. 

Pode-se concluir que este estudo traz importantes contribuições para a área de 

políticas públicas de saúde no Brasil ao inovar na promoção de políticas direcionadas 

aos profissionais da Rede perante critérios transparentes e informações 

sistematizadas. Espera-se que o Manual permita a operacionalização das 

informações pertinentes nesse Dashboard de forma clara e objetiva para os atores 

que o utilizam, melhorando o fluxo de gerenciamento e gerando a otimização da 

tomada de decisão das políticas a serem implementadas na Rede Ebserh. 
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APÊNDICE A – MANUAL PARA UTILIZAÇÃO DO DASHBOARD  
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APÊNDICE B – ARTIGO SOBRE A REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

UTILIZAÇÃO DE DASHBOARDS ENQUANTO FERRAMENTA DE GESTÃO – 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 

RESUMO 

Objetivo: conhecer as experiências científicas acerca de Dashboard desenvolvidos 

como ferramenta de gestão de forma a poder se aplicar as melhores práticas 

observáveis na melhoria dos processos e tomada de decisão. Método: baseou-se na 

revisão integrativa da literatura com pesquisas realizadas, via Portal CAPES, nas 

bases de dados SciELO, IEEE, Science Direct e Web of Scince para categorização 

dos conteúdos via análise de categorias temáticas. Resultados: após a pesquisa 

inicial com 86.789 (oitenta e seis mil setecentos e oitenta e nove) artigos, foram 

aplicados critérios de inclusão que resultaram em 498 (quatrocentos e noventa e ooito 

artigos) e de exclusão, chegando-se à seleção de 13 (treze) artigos que foram 

analizados criticamente. Observou-se a seguinte categorização de temas: a definição 

sobre o que é o Dashboard; a características que este possui; como a ferramenta foi 

desenvolvida; a importância do Dashboard de Performance; a correlação existente 

entre o Dashboard e a Inteligência Humana; e, os impactos de sua utilização na área 

da saúde. Conclusão: verificou-se que a utilização de Dashboard otimiza os 

processos de gestão, assim como a tomada decisória nas diversas áreas abordadas, 

sendo possível o sucesso de sua implementação na gestão de pessoas. Descritores: 

Dashboard; gestão; gestão de pessoas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Criou-se a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) por meio da 

Lei 12.550 (doze mil quinhentos e cinquenta) de 15 (quinze) de dezembro de 2011 

(dois mil e onze), vinculada ao Ministério da Educação, com uma Sede, no nível 

federal, e unidades filiadas distribuídas pelo território nacional, os hospitais 

universitários federais (HUF), visando à prestação efetiva e oportuna de serviços 

assistenciais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Compreende-se o quadro 

de pessoal da Ebserh como essencial para o alcance das metas almejadas, de 
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maneira que a implantação de normas de Gestão de Pessoas a partir do 

desenvolvimento de mecanismos que permitam a tomada de decisão no momento 

oportuno é elemento base para uma maior inserção e integração dos colaboradores, 

para a educação permanente e para a formação de profissionais de saúde, além do 

aprimoramento dos processos de gestão de uma forma geral. 

Considera-se, como desafio, a consolidação das diversas fontes de informação, 

em tempo oportuno, pelas Divisões de Gestão de Pessoas (DivGP) nos 40 (quarenta) 

hospitais universitários federais que compõe a Rede e pelos serviços da Diretoria de 

Gestão de Pessoas (DGP) na Sede. Sabe-se que o Dashboard é uma ferramenta de 

inteligência artificial amplamente utilizada em vários tipos de negócios que mostra 

dados analíticos de forma interativa, podendo ser apresentados num conjunto de 

telas, sendo que em cada há um conjunto de dados utilizados para analisar 

determinadas informações (FEW, 2007).  

Demonstra-se, por meio de estudos, que a implementação de Dashboard traz 

benefícios para as organizações, dentre eles: informação confiável e consistente; 

dados organizacionais transformados em conhecimento usufruível; prognósticos 

eficientes; resposta rápida para as tendências de mercado com a detecção de 

oportunidades e ameaças; rastreamento contínuo de desvios; poucas pessoas 

envolvidas nos processos de tomada de decisão; aumento na quantia de decisões 

acertadas; e, alta taxa de retorno de investimento. (FURMANKIEWICZ; 

FURMANKIEWICZ; ZIUZIAŃSKI, 2015). 

Revela-se que o Dashboard tem sido fundamental para a melhoria dos 

processos em diversas áreas do conhecimento, como geografia (GOUVEIA, 2010), 

agronegócio (FERREIRA et al., 2018), engenharia ambiental (MANUAL..., 2009), 

tecnologia da informação (BILICKI et al., 2016) e educação (EINHARDT; TAVARES; 

CECHINEL, 2016). Na área da saúde, esse tipo de ferramenta está sendo utilizada 

crescentemente, especialmente no monitoramento de doenças epidêmicas 

(ZIUZIAŃSKI; FURMANKIEWICZ; SOŁTYSIK-PIORUNKIEWICZ, 2014). Já na área 

educacional, percebe-se a importância tanto no aprendizado dos alunos, quanto no 

ensinamento dos professores, contribuindo para a mudança comportamental e novos 

entendimentos, permitindo o empoderamento dos atores e melhora nas decisões a 

serem adotadas por estes (VERBERT, 2013). 

Sabe-se que a revisão integrativa é um método de pesquisa de revisão de 

literatura utilizado na área da saúde, que possibilita a obtenção de conhecimento 
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detalhado sobre determinado assunto a partir da análise do que já foi produzido, 

seguindo uma metodologia determinada com obtenção clara e objetiva de resultados. 

Acredita-se que o Dashboard é uma ferramenta que possibilitará uma rápida 

visualização de dados, atendendo a critérios de transparência, proporcionando, assim, 

a sistematização e a melhora das informações prestadas, assim como a agilidade na 

tomada de decisão. Considera-se como necessário um conhecimento sólido sobre o 

uso da ferramenta de Dashboard na gestão para que seja realizada a sua utilização 

de forma segura; sendo assim, optou-se por utilizar a o método de revisão integrativa 

visando a utilização da referida ferramenta de tecnologia da informação para que a 

tomada de decisão possa ser otimizada, especialmente, pela alta gestão da 

organização. 

 

2 OBJETIVO 

 

Este artigo tem por objetivo utilizar a metodologia da Revisão Integrativa para 

conhecer as experiências científicas acerca de Dashboard desenvolvidos como 

ferramenta de gestão de forma a poder se aplicar as melhores práticas observáveis 

na melhoria dos processos e tomada de decisão da Ebserh, especialmente no que 

concerne à área de Gestão de Pessoas. 

 

3 MÉTODO  

Este estudo baseou-se na revisão integrativa da literatura, que une o que foi 

produzido sobre o tema nas bases de dados selecionadas, possibilitando a imersão 

no tema buscado, a ampliação do conhecimento sobre o assunto e a implantação do 

que foi apreendido na realidade, conforme desejado. 

Considerando-se que o objetivo deste estudo é conhecer a produção científica 

sobre o Dashboard na Gestão de Pessoas no período de janeiro de 2011 (dois mil e 

onze) a dezembro 2020 (dois mil e vinte), elaborou-se a seguinte questão que guiou 

a abordagem: “Qual o conhecimento tem sido produzido sobre o Dashboard de 

Gestão de Pessoas no período de 2011 (dois mil e onze) a 2020 (dois mil e vinte)?”. 

A seguir, definiram-se as palavras-chave “Dashboard” e “Gestão” ou “Gestão 

de Pessoas” (dashboard AND management OR human resource management) para 

a execução da pesquisa nas bases de dados – Scientific Eletronic Library Online 
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(SciELO), Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), Science Direct e Web 

of Science – por meio do Portal Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), que resultou no encontro de 86.789 (oitenta e seis mil setecentos 

e oitenta e nove) registros. 

No momento seguinte, definiu-se os critérios de inclusão (CI) que 

resultaram, respectivamente, nos seguintes resultados: 

• CI 01 – artigos científicos publicados: 25.476 (vinte e cinco mil quatrocentos e 

setenta e seis); 

• CI 02 – período de janeiro de 2011 (dois mil e onze) a dezembro de 2020 (dois 

mil e vinte): 16.820 (dezesseis mil oitocentos e vinte); 

• CI 03 – nas línguas inglesa ou portuguesa: 16.621 (dezesseis mil seiscentos e 

vinte e um); e 

• CI 04 – ligados ao tema de pesquisa: public administration, health care sciences 

services, decision sciences (decision support systems e international journal of 

accounting), ciências da saúde, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, 

multidisciplinar (health, sciences, policy e public): 498 (quatrocentos e noventa 

e oito). 

Por fim, aplicaram-se os critérios de exclusão (CE), que resultaram, 

respectivamente em: 

• CE 01 – artigos duplicados: 497 (quatrocentos e noventa e sete); 

• CE 02 – resumos não atendem à questão norteadora 25 (vinte e cinco); 

• CE 03 – artigo não disponível gratuitamente: 20 (vinte); e 

• CE 04 – artigo eliminado após leitura crítica por apresentar estratégia repetida: 

13 (treze). 

A seguir, mostra-se o fluxograma que ilustra como ocorreu a seleção dos 

artigos conforme mencionado (Figura 1). 
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Figura 1 - Fluxograma da seleção dos estudos 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

Destaca-se que a coleta de dados ocorreu no mês de abril do ano de 2021 (dois 

mil e vinte e um). Após a seleção dos artigos científicos, tabelas no Microsoft Excel 

foram construídas com o objetivo de organizar os estudos. A seguir, realizou-se a 

leitura dos títulos, dos resumos e dos objetivos das publicações selecionadas de 

acordo com a pergunta norteadora. Posteriormente, os dados foram sistematizados e 

procedeu-se à leitura criteriosa dos artigos na íntegra para avaliar se os objetivos 

propostos foram contemplados. As informações encontradas foram analisadas a partir 

das categorias relacionadas, sendo os dados agrupados por similaridade dentro de 

cada uma destas e, depois, fez-se uma síntese. As categorias temáticas observadas, 

foram as seguintes: a definição sobre o que é o Dashboard; a características que este 

possui; como a ferramenta foi desenvolvida; a importância do Dashboard de 

Performance; a correlação existente entre o Dashboard e a Inteligência Humana; e, 

os impactos de sua utilização na área da saúde. 

Com base nos preceitos éticos e os adotados na literatura sobre a revisão 

integrativa abordado acima, elaborou-se o protocolo (Quadro 1) para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 
 

Busca pelos termos “Dashboard” E “Gestão” OU “Gestão de Pessoas” ou "Dashboard" AND "Management" OR "Human Resource Management”

86.789 artigos 
encontrados na pesquisa

Scielo: 31

IEEE: 48.764

Science Direct: 23.554

Web of Science: 14.440

498 artigos após a 
seleção pelos critérios 

de inclusão

artigos científicos publicados: 25.476

janeiro de 2011 a dezembro de 2020: 

línguas inglês ou português: 16.621

ligados ao tema de pesquisa: "public administration", "health care sciences services", "decision sciences" 
("Decision support systems" e international journal of accounting"), ciências da saúde, ciências humanas, 

ciências sociais aplicadas, multidisciplinar ("health”, “sciences”, “policy” e “public"): 498

13 artigos após a 
aplicação dos critérios 

de exclusão

artigos duplicados: 497

resumos não atendem à questão norteadora: 25

artigo não disponível gratuitamente: 20

artigo eliminado após leitura crítica por apresentar estratégia repetida: 13
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Quadro 1 - Protocolo desenvolvido para Revisão Integrativa deste artigo 

                                                                                                                   
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE 

 

 
PROTOCOLO PARA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 
UTILIZAÇÃO DE DASHBOARDS ENQUANTO FERRAMENTA DE GESTÃO 

 

 
I. RECURSOS HUMANOS 
 
1. Mestranda Flávia Regina Buzar Perroni Magalhães de Oliveira 
2. Professora Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim Costa 
 

 
II. PARTICIPAÇÃO DOS PESQUISADORES 
 
- Elaboração do protocolo: 1, 2 
- Avaliação do protocolo: 2 
- Coleta de dados: 1 
- Seleção dos estudos: 1 
- Checagem dos dados coletados: 1 
- Avaliação crítica dos estudos com base no objetivo proposto: 1 
- Síntese dos dados: 1 
- Análise dos dados, resultados e elaboração do tópico para dissertação: 1, 2 
- Apreciação final, avaliação e sugestões: 1, 2 
- Revisão final a partir de sugestões do orientador: 1 
- Inserção na dissertação: 1,2 
 
*Os números relacionam-se aos nomes dos pesquisadores apresentados no item I. 
 

 
III.VALIDAÇÃO EXTERNA DO PROTOCOLO 
 
Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim Costa 
 

 
IV. PERGUNTA 
 
Qual o conhecimento tem sido produzido sobre o Dashboard de Gestão de Pessoas no período de 
2011 a 2020? 
 

 
V. OBJETIVO 
 
Conhecer a produção científica sobre o Dashboard na gestão no período de 2011 a 2020 com 
vistas a aplicar as melhores práticas observáveis na melhoria dos processos e tomada de decisão 
da Ebserh, especialmente no que concerne à área de Gestão de Pessoas. 
 

 
VI. DESENHO DO ESTUDO 
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Revisão Integrativa de Literatura 
 

 
VII. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 
Artigos científicos publicados, no período de janeiro de 2011 (dois mil e onze) a dezembro de 2020 
(dois mil e vinte), nas línguas inglesa ou portuguesa, de estudos realizados no contexto mundial, 
desenvolvidos pelas diversas áreas de conhecimento ligados ao tema de pesquisa: public 
administration, health care sciences services, decision sciences (decision support systems e 
international journal of accounting), ciências da saúde, ciências humanas, ciências sociais 
aplicadas, multidisciplinar (health, sciences, policy e public). 
 

 
VIII. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 
Artigos duplicados; resumos que não atendem à questão norteadora desta pesquisa; artigo que 
não se encontra disponível gratuitamente; e, artigo eliminado após leitura crítica por apresentar 
estratégia repetida. 
Concomitantemente, ocorreu a construção de tabelas em excel para quantificação da série histórica 
do que estava sendo encontrado e dos dados mínimos necessários para a realização da análise 
crítica e da discussão dos resultados. 
 

 
IX. ESTRATÉGIAS DE BUSCA (Pesquisa Avançada) 
 
A partir dos descritores “Dashboard” e “Gestão” ou “Gestão de Pessoas” (“Dashboard” AND 
“management” OR “human resource management”) procedeu-se à pesquisa, por meio do Portal 
CAPES, nas seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Institute of 
Electrical and Electronic Engineers (IEEE), Science Direct e Web of Science. 
 

 
X. COLETA DOS DADOS 
 
A coleta de dados ocorreu no mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um). Após a seleção dos 
artigos científicos, foi realizada a leitura dos títulos, resumos e textos completos das publicações 
que atendiam aos critérios de inclusão e de exclusão e objetivos descritos neste protocolo. 
Posteriormente, os dados foram sistematizados em quadros para a realização de leitura criteriosa. 
Os trabalhos que atenderem os objetivos propostos pelo estudo serão submetidos à etapa de 
avaliação. 
 

 
XI. CAPTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Os trabalhos serão lidos criteriosamente após a fase de seleção. 
 

 
XII. AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS 
 
A avaliação crítica dos estudos adota o modelo de Ganong (1987) para Revisão Integrativa da 
Literatura. Com o intuito de constatar a aderência ao objetivo deste estudo será realizada a leitura 
dos trabalhos na íntegra. Assim, os achados serão organizados em um quadro no Microsoft Excel 
e em seguida analisados a partir das categorias relacionadas. Os dados serão agrupados por 
similaridade dentro de cada categoria, e em seguida será realizada uma síntese. 
 

 
XIII. INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DAS PRODUÇÕES 
 
- Título 
- Autor (es) 
- Periódico 
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- Estado/País 
- Ano de publicação 
- Idioma 
- Base de Dados 
- Resumo 
- Link de acesso 
 

 
XIV. DIVULGAÇÃO 
 
Em forma de minuta por meio da Dissertação de Mestrado e possivelmente, a posteriori, em 
publicação em revista científica. 
 

 
XV. CRONOGRAMA 
 

Atividade Período 

Abril Maio Junho 

Elaboração do protocolo    

Validação do protocolo    

Busca dos estudos    

Seleção dos estudos    

Organização dos estudos em quadro    

Avaliação crítica dos estudos    

Análise dos dados coletados    

Discussão e Conclusões    

Elaboração tópico Revisão Integrativa    

Finalização do tópico     
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Este protocolo foi elaborado com base no Protocolo para Revisão Integrativa da Literatura, 
elaborado por Elaine Cristina Novatzki Forte, mestranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da UFSC. 
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Enfermagem. Texto contexto - enferm. 2008, vol.17, n.4, pp.758-764. ISSN 1980-265X.  
https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018  
 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

4 RESULTADOS 

 

A partir da aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão destacados acima, 

foram realizadas, por meio do Portal CAPES, as pesquisas no SciELO, no IEEE, no 

Science Direct e no Web of Science, sendo encontrados, respectivamente, 31 (trinta 

https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018
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e um), 48.764 (quarenta e oito mil setecentos e sessenta e quatro), 25.476 (vinte e 

cinco mil quatrocentos e setenta e seis) e 14.440 (quatorze mil quatrocentos e 

quarenta) artigos. Dentre o período elencado na execução da pesquisa (janeiro de 

2011 – dois mil e onze – a dezembro de 2020 – dois mil e vinte), ressalta-se, foram 

encontrados artigos publicados nos seguintes anos: 2012 (dois mil e doze), 2014 (dois 

mil e quatorze), 2015 (dois mil e quinze), 2016 (dois mil e dezesseis), 2017 (dois mil e 

dezessete), 2019 (dois mil e dezenove) e 2020 (dois mil e vinte), – selecionados para 

a realização da execução da pesquisa no Portal, o que pode indicar uma lacuna de 

conhecimento sobre o tema, assim como a relevância e a atualidade do tema inovativo 

na literatura nas diversas áreas de conhecimento. 

De forma a permitir uma melhor visualização dos principais dados de literatura 

encontrados, elaborou-se o quadro a seguir para facilitar a visualização dos dados 

verificados – vide (Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Organização dos estudos selecionados 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS (PORTAL CAPES) 

Título Periódico País Ano Idioma 
Base de 
Dados 

 
An interactive web-based 
dashboard to track 
COVID-19 in Colombia. 
Case study: five main 
cities 

Revista de 
Salud 

Pública 
Colômbia 2020 Inglês SciELO  

Taking progress on the 
health status and service 
delivery outcomes for 
neonates and children in 
the Metro West 
geographic service area 
of the Cape Metropole, 
2010-2015 

South 
African 

Journal of 
Child Health 

África do 
Sul 

2019 Inglês SciELO  

Impact of an educational 
intervention and clinical 
performance dashboard 
on neonatal bloodstream 
infections 

South 
African 
Medical 
Journal 

África do 
Sul 

2015 Inglês SciELO  

Onsite training of doctors, 
midwives and nurses in 
obstetric emergencies, 
Zimbabwe 

Bulletin of 
the World 

Health 
Organization 

Zimbábue 2015 Inglês SciELO  

Elimination of mother-to-
child transmission of HIV 
in South Africa: Rapid 
scale-up using quality 
improvement 

South 
African 
Medical 
Journal 

África do 
Sul 

2014 Inglês SciELO  



87 
 

 
 

A review of dashboards in 
performance 
management: 
Implications for design 
and research 

International 
Journal of 
Accounting 
Information 

Systems 

Não 
mencionado 

2012 Inglês Science Direct  

Business information 
visualization intellectual 
contributions: An 
integrative framework of 
visualization capabilities 
and dimensions of visual 
intelligence 

Decision 
Support 
Systems 

Não 
mencionado 

2016 Inglês Science Direct  

The effect of interactive 
analytical dashboard 
features on situation 
awareness and task 
performance 

Decision 
Support 
Systems 

Não 
mencionado 

2020 Inglês Science Direct  

A rapidly deployed, 
interactive, online 
visualization system to 
support fatality 
management during the 
coronavirus disease 2019 
(COVID-19) pandemic 

J Am Med 
Inform 
Assoc 

Não 
mencionado 

2020 Inglês Web of Science  

An informatics-based 
approach to reducing 
heart failure all-cause 
readmissions: the 
Stanford heart failure 
dashboard 

J Am Med 
Inform 
Assoc 

Não 
mencionado 

2017 Inglês Web of Science  

Atrial fibrillation 
dashboard evaluation 
using the think aloud 
protocol 

BMJ Health 
& Care 

Informatics  

Não 
mencionado 

2020 Inglês Web of Science  

Developing an Intranet-
Based Lymphedema 
Dashboard for Breast 
Cancer Multidisciplinary 
Teams: Design Research 
Study 

J Med 
Internet Res 

Não 
mencionado 

2020 Inglês Web of Science  

Hospital performance 
dashboards: a literature 
review 

J Health 
Organ 
Manag.  

Não 
mencionado 

2017 Inglês Web of Science  

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Destaca-se, quanto ao idioma dos estudos, que todos os artigos em análise 

foram a publicados na língua inglesa. Salienta-se que os países que foram 

mencionados na publicação dos artigos foram – entre parênteses, segue o número de 

artigos respectivos a cada país: África do Sul (três), Colômbia (um) e Zimbábue (um). 
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Percebe-se que todos os estudos foram publicados em âmbito internacional – 

isso pode sugerir a pouca utilização da ferramenta de Dashboard na gestão no Brasil 

ou pouco estudo publicado sobre a referida temática em âmbito nacional. 

Nota-se que, dos treze artigos selecionados que foram publicados no âmbito 

internacional, um foi no BMJ Health & Care Informatics, um no Bulletin of the World 

Health Organization, dois no Decision Support Systems, um no International Journal 

of Accounting Information Systems, dois no J Am Med Inform Assoc, um no J Med 

Internet Res, um no J Health Organ Manag., um na Revista de Salud Pública, um no 

South African Journal of Child Health e doi no South African Medical Journal. 

A seguir, fora realizada a avaliação crítica dos dados (Quadro 3) com a análise 

dos dados coletados e, no momento seguinte, foi realizada a leitura na íntegra de cada 

um dos artigos elencados, o que possibilitou a análise e a categorização dos dados 

coletados, conforme descrito no tópico “Discussão”. 

 

Quadro 3 - Avaliação Crítica dos Estudos 

AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS (PORTAL CAPES) 

Título Resumo 

An interactive web-based 
dashboard to track 
COVID-19 in Colombia. 
Case study: five main 
cities 

Objective Design and implement an interactive web-based 
dashboard to track COVID- 19 in Colombia. 
Methods A tool was designed and implemented to analyze the 
data of Covid-19 posi- tive cases in Colombia and published by 
the Instituto Nacional de Salud. The tool is based on the 
implementation of business intelligence methods with which 
you can understand the behavior of the pandemic in Colombia 
and generate structured data for decision-making by 
government levels. The tool displays, on a single screen, 
informa- tion on the number of cases, patient status, age 
ranges, city, location department, and gender. This information 
can be dynamically filtered and focus analyzes on the natio- 
nal, departmental, or municipal order. Additionally, methods are 
implemented for trend analysis, both on a linear and semi-log 
scale, as well as for calculating the case fatality rate in each of 
the municipalities. 
Results A web-based data analysis dashboard is implemented 
for semi-continuous monitoring of the COVID-19 pandemic in 
Colombia. With the use of the tool, a situatio- nal analysis is 
carried out for five of the most important cities in Colombia. 
Conclusions The application is effective, flexible, and easy to 
use. The situational analysis reflects that public policies for the 
control of the disease have been favorable for Medellín, but for 
Cartagena, Bogotá, Barranquilla, and Cali, complementary 
mea- sures are required. 

Taking progress on the 
health status and service 
delivery outcomes for 

BACKGROUND: Monitoring the health status of populations of 
children is one of the building blocks of the health system. The 
provision of an indicator dashboard with disaggregated data 
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neonates and children in 
the Metro West 
geographic service area of 
the Cape Metropole, 
2010-2015 

that are collected over time can be used to gauge the 
performance of the health system, guide the allocation of 
resources and prioritise health interventions within districts  
OBJECTIVES: To determine neonatal and child mortality, 
morbidity and health service outcomes over a 6-year period in 
the Metro West geographic service area (GSA) of the Cape 
Town metropole  
METHODS: A dashboard with key indicators was developed 
using existing data  
RESULTS: From 2010 to 2015, there was a decrease in the 
perinatal mortality rate from 31.7 to 24.8 per 1 000 deliveries, 
and the early neonatal and neonatal mortality rates from 7.8 
and 8.6 to 7.0 and 8.2 per 1 000 live births, respectively. The 
main obstetric causes of early neonatal deaths were 
antepartum haemorrhage (22 - 24%) and unexplained 
intrauterine death (13 - 16%); the main neonatal causes were 
immaturity (17 - 34%), congenital abnormalities (23 - 29%) and 
hypoxia (23 - 26%). Under-five mortality decreased in 2013 
from 25 to 22 per 1 000 live births, with the main causes being 
neonatal conditions (32%), pneumonia (25%), congenital 
abnormalities (9%), injuries (8%) and diarrhoea (8%). Fifty 
percent of child deaths were out of hospital, with pneumonia 
and diarrhoea accounting for more than half of these. There 
was an improvement in health service coverage rates in 2015: 
immunisation <1 year old (99%); measles second dose (85%), 
pneumococcal third dose (100%) and rotavirus second dose 
(100%); maternal antiretroviral coverage (90%); HIV testing in 
mothers (93%); HIV DNA polymerase chain reaction testing in 
babies (97%); and a decrease in HIV transmission (2%). 
Exclusive breastfeeding coverage rates at 14 weeks, and 
vitamin A supplementation at 12 - 59 months, were only 30% 
and 44%, respectively, across the GSA  
CONCLUSION: There was a decrease in perinatal, early 
neonatal, infant and under-five mortality in Metro West over the 
6 years. Further reductions in under-five mortality will require 
focusing on interventions to reduce neonatal and out-of-
hospital deaths across the service delivery platform. Home 
visits to at-risk mothers and infants by community health 
workers could prevent out-of-hospital deaths and improve 
exclusive breastfeeding and vitamin A coverage. This will 
require increasing the number of community health workers 
and broadening their scope of practice 

Impact of an educational 
intervention and clinical 
performance dashboard 
on neonatal bloodstream 
infections 

BACKGROUND: Blood cultures are the most direct method of 
detecting bacteraemia. Reducing contamination rates improves 
the specificity and positive predictive value of the blood culture. 
Clinical performance dashboards have been shown to be 
powerful tools in improving patient care and outcomes.  
OBJECTIVES: To determine whether prospective surveillance 
of bloodstream infections (BSIs), introduction of an educational 
intervention and the use of a clinical performance dashboard 
could reduce BSIs and blood culture contamination rates in a 
neonatal nursery.  
METHODS: We compared two time periods, before and after 
an intervention. Blood culture data were extracted from the 
local microbiology laboratory database. The educational 
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intervention included the establishment of hand-washing 
protocols, blood culture techniques and video tools. A clinical 
performance dashboard was developed to demonstrate the 
monthly positive blood culture and contamination rates, and 
this was highlighted and referred to weekly at the unit staff 
meeting.  
RESULTS: Before the intervention, 1 460 blood cultures were 
taken; 206 (14.1%) were positive, of which 104 (7.1% of the 
total) were contaminants. In the period following the 
intervention, 1 282 blood cultures were taken; 131 (10.2%) 
were positive, of which 42 (3.3% of the total) were 
contaminants. The number of positive blood cultures and 
contamination rates after the intervention were both statistically 
significantly reduced (p=0.002 and p<0.001, respectively.  
CONCLUSION: This study demonstrates that adopting a 
relatively simple educational tool, making use of a clinical 
performance dashboard indicator and benchmarking practice 
can significantly reduce the level of neonatal sepsis while also 
reducing contaminated blood cultures. 

Onsite training of doctors, 
midwives and nurses in 
obstetric emergencies, 
Zimbabwe 

Problem: In Zimbabwe, many health facilities are not able to 
manage serious obstetric complications. Staff most commonly 
identified inadequate training as the greatest barrier to 
preventing avoidable maternal deaths. 
Approach: We established an onsite obstetric emergencies 
training programme for maternity staff in the Mpilo Central 
Hospital. We trained 12 local staff to become trainers and 
provided them with the equipment and resources needed for 
the course. The trainers held one-day courses for 299 staff at 
the hospital. 
Local setting: Maternal mortality in Zimbabwe has increased 
from 555 to 960 per 100 000 pregnant women from 2006 to 
2011 and 47% of the deaths are believed to be avoidable. Most 
obstetric emergencies trainings are held off-site, away from the 
clinical area, for a limited number of staff. 
Relevant changes; Following an in-hospital train-the-trainers 
course, 90% (138/153) of maternity staff were trained locally 
within the first year, with 299 hospital staff trained to date. Local 
system changes included: the introduction of a labour ward 
board, emergency boxes, colour-coded early warning 
observation charts and a maternity dashboard. In this hospital, 
these changes have been associated with a 34% reduction in 
hospital maternal mortality from 67 maternal deaths per 9078 
births (0.74%) in 2011 compared with 48 maternal deaths per 
9884 births (0.49%) in 2014. 
Lessons learnt: Introducing obstetric emergencies training and 
tools was feasible onsite, improved clinical practice, was 
sustained by local staff and associated with improved clinical 
outcomes. Further work to study the implementation and effect 
of this intervention at scale is required. 

Elimination of mother-to-
child transmission of HIV 
in South Africa: Rapid 
scale-up using quality 
improvement 

BACKGROUND. South Africa (SA) is committed to achieving 
the goal of eliminating mother-to-child transmission (MTCT) of 
HIV by 2015. To achieve this, universal coverage of quality 
antenatal, labour, delivery and postnatal services for all women 
has to be attained. Over the past decade, the prevention of 
mother-to-child transmission (PMTCT) programme has been 
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scaled up to reach all healthcare facilities in the country. 
However, challenges persist in achieving 100% coverage and 
access to the programme.  
OBJECTIVES. We describe the process undertaken by the 
National Department of Health (NDoH), in collaboration with 
partners, to develop, implement and monitor a data-driven 
intervention to improve facility, district, provincial and national 
PMTCT-related performance.  
METHODS. Between 2011 and 2013, the NDoH developed 
and implemented an intervention using data-driven 
participatory processes to understand facility-level bottlenecks 
to optimise PMTCT implementation and to scale up priority 
PMTCT actions nationally.  
RESULTS. There was remarkable improvement across all key 
indicators in the PMTCT cascade over the 3 years 2011 - 2013. 
Simple monitoring tools such as a visual dashboard and data 
for action reports were successfully used to improve the 
performance of the PMTCT programme across SA. MTCT has 
shown a significant downward trend.  
CONCLUSIONS. It is feasible to implement district-level, data-
driven quality improvement processes at a national scale to 
improve the performance of the PMTCT programme at the local 
level. 

A review of dashboards in 
performance 
management: Implications 
for design and research, 

Dashboards are expected to improve decision making by 
amplifying cognition and capitalizing on human perceptual 
capabilities. Hence, interest in dashboards has increased 
recently, which is also evident from the proliferation of 
dashboard solution providers in the market. Despite 
dashboards' popularity, little is known about the extent of their 
effectiveness, i.e. what types of dashboards work best for 
different users or tasks. In this paper, we conduct a 
comprehensive multidisciplinary literature review with an aim to 
identify the critical issues organizations might need to consider 
when implementing dashboards. Dashboards are likely to 
succeed and solve the problems of presentation format and 
information load when certain visualization principles and 
features are present (e.g. high data-ink ratio and drill down 
features). We recommend that dashboards come with some 
level of flexibility, i.e. allowing users to switch between 
alternative presentation formats. Also some theory driven 
guidance through pop-ups and warnings can help users to 
select an appropriate presentation format. Given the dearth of 
research on dashboards, we conclude the paper with a 
research agenda that could guide future studies in this area. 

Business information 
visualization intellectual 
contributions: An 
integrative framework of 
visualization capabilities 
and dimensions of visual 
intelligence, 

Modern organizations treat data as an IT infrastructure based 
upon which business processes and strategy can not only be 
informed but shaped. One important step in this process deals 
with the way users consume data through visual display and 
how those visualization-reliant technologies could impact 
decision making. Motivated by business information 
visualization's (BIV) practical relevance and disjointed nature of 
academic literature, this research summarizes relevant BIV 
research landscape; by explicating and clarifying visualization 
terminology and definitions, and condensing relevant literature 
using a framework that describes and links essential visual 
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elements of business intelligence (BI) platforms to the 
dimensions of the well-known visual intelligence quotient (IQ) 
dimensions. The paper identifies gaps and suggests future 
research opportunities. 

The effect of interactive 
analytical dashboard 
features on situation 
awareness and task 
performance, 

In recent years, new types of interactive analytical dashboard 
features have emerged for operational decision support 
systems (DSS). Analytical components of such features solve 
optimization problems hidden from the human eye, whereas 
interactive components involve the individual in the optimization 
process via graphical user interfaces (GUIs). Despite their 
expected value for organizations, little is known about the 
effectiveness of interactive analytical dashboards in operational 
DSS or their influences on human cognitive abilities. This paper 
contributes to the closing of this gap by exploring and 
empirically testing the effects of interactive analytical 
dashboard features on situation awareness (SA) and task 
performance in operational DSS. Using the theoretical lens of 
SA, we develop hypotheses about the effects of a what-if 
analysis as an interactive analytical dashboard feature on 
operational decision-makers' SA and task performance. The 
resulting research model is studied with a laboratory 
experiment, including eye-tracking data of 83 participants. Our 
findings show that although a what-if analysis leads to higher 
task performance, it may also reduce SA, nourishing a potential 
out-of-the-loop problem. Thus, designers and users of 
interactive analytical dashboards have to carefully mitigate 
these effects in the implementation and application of 
operational DSS. In this article, we translate our findings into 
implications for designing dashboards within operational DSS 
to help practitioners in their efforts to address the danger of the 
out-of-the-loop syndrome. 

A rapidly deployed, 
interactive, online 
visualization system to 
support fatality 
management during the 
coronavirus disease 2019 
(COVID-19) pandemic 

Objective: To create an online visualization to support fatality 
management in North Carolina. Materials and Methods: A web 
application aggregates online datasets for coronavirus disease 
2019 (COVID-19) infection rates and morgue utilization. The 
data are visualized through an interactive, online dashboard. 
Results: The web application was shared with state and local 
public health officials across North Carolina. Users could adjust 
interactive maps and other statistical charts to view live reports 
of metrics at multiple aggregation levels (eg, county or region). 
The application also provides access to detailed tabular data 
for individual facilities. Discussion: Stakeholders found this tool 
helpful for providing situational awareness of capacity, 
hotspots, and utilization fluctuations. Timely reporting of facility 
and county data were key, and future work can help streamline 
the data collection process. There is potential to generalize the 
technology to other use cases. Conclusions: This dashboard 
facilitates fatality management by visualizing county and 
regional aggregate statistics in North Carolina. 

An informatics-based 
approach to reducing 
heart failure all-cause 
readmissions: the 
Stanford heart failure 
dashboard 

Background: Reduction of 30-day all-cause readmissions for 
heart failure (HF) has become an important quality-of-care 
metric for health care systems. Many hospitals have 
implemented quality improvement programs designed to 
reduce 30-day all-cause readmissions for HF. Electronic 
medical record (EMR)-based measures have been employed to 
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aid in these efforts, but their use has been largely adjunctive to, 
rather than integrated with, the overall effort. Objectives: We 
hypothesized that a comprehensive EMR-based approach 
utilizing an HF dashboard in addition to an established HF 
readmission reduction program would further reduce 30-day all-
cause index hospital readmission rates for HF. Methods: After 
establishing a quality improvement program to reduce 30-day 
HF readmission rates, we instituted EMR-based measures 
designed to improve cohort identification, intervention tracking, 
and readmission analysis, the latter 2 supported by an 
electronic HF dashboard. Our primary outcome measure was 
the 30-day index hospital readmission rate for HF, with 
secondary measures including the accuracy of identification of 
patients with HF and the percentage of patients receiving 
interventions designed to reduce all-cause readmissions for 
HF. Results: The HF dashboard facilitated improved 
penetration of our interventions and reduced readmission rates 
by allowing the clinical team to easily identify cohorts with high 
readmission rates and/or low intervention rates. We 
significantly reduced 30-day index hospital all-cause HF 
readmission rates from 18.2% at baseline to 14% after 
implementation of our quality improvement program (P = .045). 
Implementation of our EMR-based approach further 
significantly reduced 30-day index hospital readmission rates 
for HF to 10.1% (P for trend = .0001). Daily time to screen 
patients decreased from 1 hour to 15 minutes, accuracy of 
cohort identification improved from 83% to 94.6% (P=.0001), 
and the percentage of patients receiving our interventions, such 
as patient education, also improved significantly from 22% to 
100% over time (P<.0001). Conclusions: In an institution with a 
quality improvement program already in place to reduce 30-day 
readmission rates for HF, an EMR-based approach further 
significantly reduced 30-day index hospital readmission rates. 

Atrial fibrillation dashboard 
evaluation using the think 
aloud protocol 

Background Atrial fibrillation (AF) is a common cardiac 
arrhythmia which is a major risk factor for stroke, transient 
ischaemic attacks and increased mortality. Primary care 
management of AF can significantly reduce these risks. We 
carried out an evaluation to asses the usability of an AF 
dashboard developed to improve data quality and the quality of 
care. Method We developed an online dashboard about the 
quality of AF management for general practices of the Oxford 
Royal College of General Practitioners Research and 
Surveillance Centre network. The dashboard displays (1) case 
ascertainment, (2) a calculation of stroke and haemorrhage risk 
to assess whether the benefits of anticogulants outweigh their 
risk, (3) prescriptions of different types of anticoagulant and (4) 
if prescribed anticoagulant is at the correct dose. We 
conducted the think aloud evaluation, involving 24 dashboard 
users to improve its usability. Results Analysis of 24 transcripts 
received produced 120 individual feedback items (ie, verbalised 
tasks) that were mapped across five usability problem classes. 
We enhanced the dashboard based on evaluation feedback to 
encourage adoption by general practices participating in the 
sentinel network. Conclusions The think aloud evaluation 
provided useful insights into important usability issues that 
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require further development. Our enhanced AF dashboard was 
acceptable to clinicians and its impact on data quality and care 
should be assessed in a formal study. 

Developing an Intranet-
Based Lymphedema 
Dashboard for Breast 
Cancer Multidisciplinary 
Teams: Design Research 
Study 

Background: A large quantity of data is collected during the 
delivery of cancer care. However, once collected, these data 
are difficult for health professionals to access to support clinical 
decision making and performance review. There is a need for 
innovative tools that make clinical data more accessible to 
support health professionals in these activities. One approach 
for providing health professionals with access to clinical data is 
to create the infrastructure and interface for a clinical 
dashboard to make data accessible in a timely and relevant 
manner. Objective: This study aimed to develop and evaluate 2 
prototype dashboards for displaying data on the identification 
and management of lymphedema. Methods: The study used a 
co-design framework to develop 2 prototype dashboards for 
use by health professionals delivering breast cancer care. The 
key feature of these dashboards was an approach for 
visualizing lymphedema patient cohort and individual patient 
data. This project began with 2 focus group sessions 
conducted with members of a breast cancer multidisciplinary 
team (n=33) and a breast cancer consumer (n=1) to establish 
clinically relevant and appropriate data for presentation and the 
visualization requirements for a dashboard. A series of 
fortnightly meetings over 6 months with an Advisory Committee 
(n=10) occurred to inform and refine the development of a 
static mock-up dashboard. This mock-up was then presented to 
representatives of the multidisciplinary team (n=3) to get 
preliminary feedback about the design and use of such 
dashboards. Feedback from these presentations was reviewed 
and used to inform the development of the interactive 
prototypes. A structured evaluation was conducted on the 
prototypes, using Think Aloud Protocol and semistructured 
interviews with representatives of the multidisciplinary team 
(n=5). Results: Lymphedema was selected as a clinically 
relevant area for the prototype dashboards. A qualitative 
evaluation is reported for 5 health professionals. These 
participants were selected from 3 specialties: surgery (n=1), 
radiation oncology (n=2), and occupational therapy (n=2). 
Participants were able to complete the majority of tasks on the 
dashboard. Semistructured interview themes were categorized 
into engagement or enthusiasm for the dashboard, user 
experience, and data quality and completeness. Conclusions: 
Findings from this study constitute the first report of a co-design 
process for creating a lymphedema dashboard for breast 
cancer health professionals. Health professionals are 
interested in the use of data visualization tools to make 
routinely collected clinical data more accessible. To be used 
effectively, dashboards need to be reliable and sourced from 
accurate and comprehensive data sets. While the co-design 
process used to develop the visualization tool proved effective 
for designing an individual patient dashboard, the complexity 
and accessibility of the data required for a cohort dashboard 
remained a challenge. 
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Hospital performance 
dashboards: a literature 
review 

Purpose - The purpose of this paper is to give a comprehensive 
and updated analysis of the available literature on hospital 
dashboards. Design/methodology/approach - A search of the 
current literature was performed by searching electronic 
databases, including Google Scholar, EBSCO and Medline, as 
well as books. Findings - In all, 48 manuscripts consisting of 
peer reviewed articles, conference proceedings, case reports 
and text books were included in this review. Practical 
implications - Despite the numerous advantages of 
performance dashboards, several authors have mentioned a 
number of challenges. It was evident from the literature that 
any setting requires significant effort, especially to ensure the 
quality of data being collected. In fact, significant investment, 
both in terms of financial and human resources, is required to 
achieve an effective dashboard. Furthermore, most of the 
studies available in the literature were individual case reports or 
anecdotal accounts rather than empirical studies. Thus, further 
research is required to ascertain the effectiveness of 
performance dashboards. In view of these findings, each 
organisation should make its own decisions whether or not to 
adopt performance dashboards. Originality/value - Most of the 
literature is fragmented as it reports the use of different types of 
dashboards, namely strategic, tactical and operational, as 
separate tools. This literature review contributes to knowledge 
as it brings together the different types of dashboards and the 
cascading effect of one dashboard onto another in order to 
achieve and retain organisational alignment with the overall 
strategic goals. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Verificou-se que os principais temas abordados nos artigos selecionados, foram 

os seguintes: a definição sobre o que é o Dashboard; a características que este 

possui; como a ferramenta foi desenvolvida; a importância do Dashboard de 

Performance; a correlação existente entre o Dashboard e a Inteligência Humana; e, 

os impactos de sua utilização na área da saúde. Sendo assim, seguiu-se essa 

categorização de forma a elucidar mais claramente sobre o assunto, conforme os 

próximos tópicos deste artigo. 

 

5.1 Definição 

 

De acordo Bačić e Fadlalla (2016) um importante passo nos processos de 

Business Intelligence (BI) é lidar entre a forma como os usuários desejam visualizar 
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dados e como que as tecnologias podem impactar a tomada de decisão. O mercado 

de Tecnologia da Informação (TI) tem evidenciado que, hoje em dia, Dashboards são 

de extrema importância às organizações já que essa ferramenta possibilita que os 

gestores tomem decisões mais efetivas e possibilitam que a organização aja conforme 

almejado. 

Outros autores destacam, ainda que Dashboards possibilitam que dados 

forneçam informações de fácil visualização pelos seus usuários, de forma interativa e 

quase em tempo real, o que facilita a leitura e interpretação dos dados apresentados 

(ARISTIZÁBAL-TORRES; PEÑUELA-MENESES; BARRERA-RODRÍGUEZ, 2020). 

 

5.2 Características 

 

Alguns autores acreditam que a utilização de ferramentas de inteligência, como 

Dashboards, tem recebido especial atenção dos gestores organizacionais pelo fato de 

facilitarem a visualização das informações por meio de atributos simples como o 

formato, a posição, a coloração, os gráficos, os símbolos e os textos, ocasionando 

melhores decisões tomadas. Esses autores salientam que os Dashboards podem 

ajudar os usuários a identificar rapidamente se um indicador está dentro do parâmetro 

almejado e proporcionam a análise das informações de forma mais eficiente. Para 

tanto, afirma-se que as preferências individuais dos gestores devem ser consideradas 

– mas não sobrepostas às características organizacionais – para que a ferramenta 

alcance o sucesso almejado (YIGITBASIOGLU; VELCU, 2012). 

Nos últimos anos, novos tipos de recursos interativos analíticos foram criados 

nos Dashboards para auxiliar na tomada de decisão. Esses recursos, como gráficos 

e filtros, permitem que certas informações sejam visualizadas de forma mais clara, 

demonstrando certos problemas que não eram verificados facilmente. Autores 

sugerem que as ferramentas analíticas tenham um alto grau de automação, 

garantindo uma interação cognitiva ideal entre o usuário e a ferramenta para otimizar 

a visualização das informações almejadas (NADJ; MAEDCHE; SCHIEDER, 2020). 

Outros autores realizaram seus estudos com foco no design adotado no 

desenvolvimento de Dashboard, especialmente naqueles utilizados nos cuidados de 

câncer. O interativo e complexo processo de design foi utilizado para identificar as 

prioridades e refinamentos que deveriam estar presentes de forma a atender aos 

propósitos da equipe clínica no uso de ferramentas de visualização de dados que 
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tornem a sua coleta mais acessível. Percebe-se, neste estudo, que para que o 

Dashboard seja usado de forma efetiva precisa ser considerado como ferramenta 

confiável pelos seus usuários e ter recursos que refinem a compreensão das bases 

de dados utilizadas (JANSSEN et al., 2020). 

Destaca-se como case de sucesso o layout do Dashboard desenvolvido na 

Colômbia para o monitoramento da Pandemia ocasionada pela COVID-19 no país. 

Essa ferramenta apresenta, em apenas uma página, o número de casos de Covid-19, 

o número de testes da doença realizados, a cidade, o local de atendimento, a situação 

do paciente, a sua idade e o seu gênero. Essas informações podem ser filtradas a 

depender do foco que o usuário deseje obter. Criou-se uma plataforma na internet 

para a visualização do Dashboard desenvolvido na Colômbia, com a atualização diária 

das informações apresentadas, que pode ser acessado pelos usuários por meio de 

celular, notebook ou computador (ARISTIZÁBAL-TORRES; PEÑUELA-MENESES; 

BARRERA-RODRÍGUEZ, 2020). 

 

5.3 Desenvolvimento da ferramenta 

 

No estudo realizado na Colômbia optou-se por desenvolver o Dashboard por 

meio do Microsoft Power BI, já que esse programa permite a visualização dos dados 

e a implementação de elementos de forma simples e eficiente. O processo deu-se 

pela extração dos de arquivos Excel e importação para o Power BI, de forma que a 

conexão entre as bases de dados torna-se permanente e os testes operacionais são 

constantemente realizados (ARISTIZÁBAL-TORRES; PEÑUELA-MENESES; 

BARRERA-RODRÍGUEZ, 2020). 

Já no Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, autores 

discursam sobre o desenvolvimento de Dashboard para a análise dos dados 

referentes à Pandemia do Coronavírus a partir da colaboração entre pesquisadores 

acadêmicos locais, profissionais de saúde pública governamentais e organizações de 

gestão. Criou-se, então um Dashboard na internet que integra múltiplos fluxos para a 

visualização e suporte de gestão. Essa ferramenta, desenvolvida em menos de 5 

(cinco) dias, possibilitou realizar a identificação de requisitos, a consolidação das 

bases de dados, o desenvolvimento de códigos fonte para dar suporte à gestão 

durante a pandemia. Destaca-se, por fim, que a comunicação efetiva e o 

comportamento de cooperação adotado pelos atores envolvidos foram essenciais 
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para que a ferramenta almejada obtivesse o devido sucesso (KAUL; COMELAN; 

GOTZ, 2020). 

 

5.4 Dashboards de performance 

 

No estudo realizado por Buttigieg, Pace e Rathert (2017), verificou-se que 

Dashboard de Performance tem por propósito auxiliar os gestores na tomada de 

decisão ao destacar os dados de interesse da organização e, consequentemente, 

provendo a informação almejada. 

Dentre os tipos Dashboards de Performance encontrados, esses autores 

destacam três: 

• Dashboards Estratégicos: usados pela alta gestão para monitorar a execução 

de objetivos estratégicos e enfatizar a gestão, mais do que monitorar e analisar; 

são normalmente divididos em níveis organizacionais para que as metas 

estratégicas da organização apareçam para todos; são designados para 

suportar reuniões executivas em que são realizadas revisões de estratégias e 

operações; 

• Dashboards Táticos: podem ser utilizados por gestores de departamento no 

rastreio de processos e para enfatizar análises, permitindo que os usuários 

monitorem a performance e o progresso em razão do orçamento e outras 

metas; são atualizados periodicamente, diariamente ou semanalmente; e 

• Dashboards Operacionais: possibilita aos usuários, principalmente os da frente 

clínica, monitorar a performance do processo do cerne operacional em tempo 

real; são utilizados dados atualizados relevantes; provê à equipe médica o 

acesso relevante em tempo oportuno para assistir a decisão tomada e melhorar 

a qualidade do cuidado ao paciente. 

Segundo esses autores, os indicadores chave de desempenho são tidos por 

métricas organizacionais e ajudam as organizações a mensurar o seu progresso com 

relação às metas estratégicas estabelecidas. Os tipos de indicadores chaves de 

desempenho que são frequentemente utilizados, especialmente na área da saúde, 

são o clínico, o operacional e o financeiro – sendo que a forma em que estes aparecem 

no Dashboard dependerá do usuário que o está utilizando. 

Ainda na área da saúde, os autores salientam que o uso de benchmarking para 

o desenvolvimento de Dashboard de Performance é fundamental para a interpretação 
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de tendências e análise de variações entre unidades similares dentro do hospital e 

dentre hospitais. Desta forma, torna se essencial definir o valor das metas 

organizacionais máximo e mínimo para que se possa analisar a flutuação possível dos 

indicadores chave de desempenho. 

Com relação aos benefícios dos Dashboards de Performance, esses autores 

destacam os seguintes itens: 

• Melhoria na performance organizacional: já que auxilia a organização a verificar 

a sua performance, questionar os seus resultados e os traduzir em ações de 

melhoria; a periodicidade em que a informação é apresentada possibilita aos 

usuários verificar e avaliar a efetividade de suas intervenções; 

• Aprimoramento na visibilidade e integração das informações: entrega aos seus 

usuários uma melhor visibilidade integração da informação obtida da 

performance organizacional, pela coleta de dados relevantes no tempo 

determinado; além disso devido ao fácil acesso a informação, esta é mas 

facilmente lida; 

• Crescimento da comunicação entre diferentes setores organizacionais: 

encorajam aos empregados a trabalhar mais próximos um do outro assim como 

auxilia no diálogo entre gestores e empregados com vistas a obter melhorias 

na performance organizacional; 

• Chamar a atenção aos problemas (já que reportam tendências); 

• Entrega de informação imediata; 

• Informar tomadores de decisão; 

• Acelerar mudanças organizacionais: já que menciona métodos e maneiras de 

melhorias organizacionais com vistas a refiná-las, tornando o processo mais 

efetivo; 

• Redução de custos organizacionais; 

• Melhoria na qualidade no cuidado ao paciente. 

Por fim, quanto aos desafios elencados sobre a implementação dessa 

ferramenta, o estudo realizado por Buttigieg, Pace e Rathert (2017) destaca: a 

resistência à mudança; a coleta de dados o tempo real versus a informação latente; 

e, por fim, o estabelecimento de normas.  

5.5 Dashboard e inteligência humana 
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De acordo com a pesquisa de Bačić e Fadlalla (2016), há a ligação entre 

elementos visuais presentes nos Dashboards e as habilidades mentais que o ser 

humano possui.  

A primeira dimensão visual elencada é a Inteligência Fluida que seria o uso 

deliberado e controlado de operações mentais para resolver certos problemas, sendo 

que a exploração de capacidades seria frequentemente facilitada pelas capacidades 

de interação no Dashboard o eu daria apoio às habilidades mentais dos usuários em 

buscar as informações almejadas, ainda que não as conheçam previamente. 

A segunda dimensão seria o Domínio de Conhecimento Específico, que é a 

capacidade individual em adquirir conhecimentos específicos. Na prática, o 

conhecimento dos negócios perpassa a habilidade de eliminar ruídos e foca nos dados 

emergentes relevantes alinhados ao quadro de dimensão específica de 

conhecimento. Desta forma, o Dashboard é visto como a ferramenta que cria um 

ambiente favorável para assistir a redução de informações complexas, enquanto ao 

mesmo tempo, tem o poder de gerar informações relevantes, além de reduzir 

incertezas. 

A terceira dimensão é a do Raciocínio Quantitativo que representa a 

possibilidade que o usuário passa a ter analítica e estatisticamente ao usufruir de 

ferramentas visuais apresentadas pelos Dashboards que facilitam a melhoria da 

tomada de decisão. 

A quarta dimensão elencada pelos autores é a do processamento espacial-

visual em que a inteligência é definida como a habilidade de gerar, reter, representar 

e transformar imagens visuais de forma bem estruturada ocasionando impacto na 

percepção, cognição e esforço cognitivo humano. 

A quinta e última dimensão verificada, que impacta a efetividade da interface 

visual, é a de memória (designs visuais que minimizam as limitações de memória do 

cérebro humano vem sendo inserido e adotado, normalmente com a utilização de 

cores e de símbolos) e a de narrativa (os desenvolvedores dos Dashboards não 

costumam ser os tomadores de decisão e necessitam de uma comunicação que 

capture o que os gestores almejam de forma bem organizada de forma a impactar na 

otimização da decisão que será adotada pela organização). 

5.6 Impactos da ferramenta na área da saúde 
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Os artigos encontrados nesta pesquisa, mostram que a utilização recente de 

Dashboards, especialmente na área da saúde, vem gerando impactos positivos na 

tomada decisória tanto de gestores quanto nas equipes clínicas. 

A utilização de Dashboards auxilia no monitoramento de questões de saúde 

populacional, mostrando a alocação dos recursos de forma transparente e possibilita 

a implementação de intervenções mais assertivas. Isso é possível ao analisar e fazer 

a ligação entre as diferentes bases de dados utilizadas na área, gerando informação 

para o planejamento de ações e de intervenções que se mostrem necessárias 

(HENDRICKS et al., 2019). Percebeu-se que o Dashboard desenvolvido para o 

Instituto Nacional de Saúde da Colômbia durante a crise ocasionada pela Covid-19, 

no ano de 2020 (dois mil e vinte), forneceu dados essenciais de forma estruturada, o 

que possibilitou que fosse realizada a análise do comportamento do vírus nesse país, 

envolvendo a saúde pública e a comunidade de especialistas, permitindo que a 

tomada de decisão nos diversos níveis governamentais gerasse políticas públicas de 

controle da doença mais efetivas (ARISTIZÁBAL-TORRES; PEÑUELA-MENESES; 

BARRERA-RODRÍGUEZ, 2020). De acordo com Bhardwaj et al. (2014), o 

Departamento de Saúde da África do Sul desenvolveu e implementou Dashboard para 

monitorar as ações realizadas por meio de indicadores, o que possibilitou a melhoria 

na de tomada de decisões a nível distrital, estadual e federal na área da saúde. 

Dashboards utilizados na clínica hospitalar costumam ser ferramentas 

poderosas, já que melhoram não apenas os resultados na saúde dos pacientes, mas 

em todo o processo do cuidado à saúde – permite antecipar e reconhecer os 

problemas e dar uma resposta mais rápida, ao analisar a série histórica extraída de 

diversas bases de dados e as consolidando em apenas uma tela de fácil acesso, além 

de servir como uma clara e efetiva ferramenta de comunicação entre os seus usuários 

(RABAN et al., 2015). No estudo desenvolvido por Crofts e Sibanda (2015), a 

introdução de ferramentas de monitoramento, como o uso de Dashboard na Ala de 

Maternidade Hospitalar, acarreta resultados clínicos positivos ao melhorar a qualidade 

do cuidado visível por indicadores-chave clínicos que passaram a ser analisados. 

Banerjee et al. (2017) descrevem um Dashboard que foi desenvolvido com o intuito 

de possibilitar às equipes multiprofissionais de cuidado à saúde tomar rápidas 

decisões sobre a saúde de específicos subgrupos a fim de identificar a tendência de 

dados de readmissão; verificou-se que os filtros interativos possibilitam a 

estratificação e o percentual de pacientes que receberam intervenções podem ser 
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visualizados de forma bem clara de forma que o uso do Dashboard impactou na 

redução das taxas de readmissão hospitalar de maneira sustentada. A resposta 

positiva obtida pela equipe clínica no estudo realizado por Lusignan et al. (2020) 

permitiu que o do Dashboard de Fibrilação Arterial para Prática Gerais fosse mais 

utilizado pelos médicos e isso impactou na qualidade dos dados e no cuidado da 

saúde dos pacientes, acarretando numa comunicação positiva entre os usuários, que 

consideraram a qualidade dos dados como essencial ao trabalho realizado. 

 

6 CONCLUSÃO 

A realização deste estudo demonstrou que a ferramenta de tecnologia da 

informação em análise, desenvolvida com a comunicação e a coordenação mínima 

necessária, possibilita que dados sejam transformados corretamente em informações 

estratégicas de fácil visualização para os usuários – equipes ou gestores interessados 

no processo. Assim, a tomada de decisão ocorrerá de forma otimizada e tende a 

melhorar e eficiência nos escopos organizacionais analisados. 

Percebe-se uma crescente utilização de Dashboards de Performance com 

diferentes finalidades organizacionais e nas diversas áreas do conhecimento. De 

acordo com a literatura analisada, essa ferramenta costuma ser de três categorias: 

Operacionais, Táticos e Estratégicos. Na área da saúde, é possível verificar, por meio 

de indicadores, os resultados encontrados, sendo possível propor melhorias e 

aprimoramento necessários, tanto no campo clínico quanto no campo de processos e 

nas políticas públicas adotadas. Revela-se, ainda, que Dashboards possuem 

correlação direta com a Inteligência Humana e respeitar essa ligação certamente 

otimizará a utilização da ferramenta. 

Conclui-se que, ao realizar esta pesquisa por meio da revisão integrativa, pode-

se conhecer as diversas formas de utilização do Dashboard, suas características e 

pontos chaves para que o seu desenvolvimento, utilização e monitoramento ocorra 

com o êxito desejável. Por todo o exposto, acredita-se que o Dashboard da Diretoria 

de Gestão de Pessoas acarretará as melhorias almejadas tanto na tomada de decisão 

quanto nos processos adotados com impactos positivos em toda a Rede EBSERH. 
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ZIUZIAŃSKI, P.; FURMANKIEWICZ, M.; SOŁTYSIK-PIORUNKIEWICZ, A. E-health 
artificial intelligence system implementation: case study of knowledge management 
dashboard of epidemiological data in Poland. International Journal of Biology and 
Biomedical Engineering, v. 8, 2014. 
 



105 
 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DA REDE EBSERH 
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ANEXO B – PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA DA EBSERH-SEDE 
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