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Introdução: O projeto de melhorias de interface entre os sistemas de informação
designado ao pesquisador na empresa Aperam South America, se simplifica a melhorar
interfaces para facilitar entendimento e tornar mais pratico as atividades, nesse projeto
foram feitas aplicações e novas interfaces para ajudar na agilidade dos demais
empregados, tornando algumas atividades e processos da área de planejamento mais
rápido e eficaz. Objetivo: O projeto tem como seu principal objetivo facilitar o acesso
dos usuários ao cronograma da empresa tornando-o disponível nas ferramentas da
nuvem, visando praticidade agilidade e fácil entendimento ao interpretar o cronograma
dentro e fora da empresa Aperam South America. Metodologia: Na execução deste foi
usado o Microsoft Office Excel para filtrar algumas informações e dados não
necessários. Após a realização dessa primeira etapa as informações são migradas para
Spreadsheet (ferramenta do Google similar ao Microsoft office Excel) onde é feito
mais um filtro utilizando apenas os dados necessárias para gerar um cronograma e
lançar os eventos no Google calendar, (Agenda do Google) usando a linguagem de
programação Java Script, além disso, é utilizado a linguagem HTML para gerar um
gráfico de Gantt a partir de uma segunda planilha Spreadsheet com os dados filtrados.
Resultados: Percebe-se que a pesquisa é essencial para o desenvolvimento do projeto,
a partir da pesquisa foram tomadas as medidas e conhecimento das ferramentas a
serem utilizadas no projeto, tornando mais pratico a utilização e decisão dos recursos
necessários para o desenvolvimento e funcionamento, resultando assim em uma
aplicação automatizada, segura, e de fácil acesso, onde todos os funcionários da
empresa Aperam South America poderão ter acesso prático e disponível para qualquer
plataforma onde houver conexão a internet. Conclusão: Na realização do projeto de
melhorias de interface entre os sistemas de informação, a utilização dos recursos e
ferramentas do Google Drive facilita no compartilhamento e segurança de informações
dentro e fora da empresa, como cronograma; facilitando e agilizando no processo de
planejamento da empresa.
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