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Introdução: Dentro da organização existe inúmeros indicadores para mostrar os
resultados da mesma, esses indicadores possuem grande importância, pois através dos
mesmos é possível avaliar qual a situação real do processo, e com isso definir as
estratégias e ações futuras. Um desses indicadores é o de Rendimento Físico.

O Rendimento Físico faz parte dos indicadores de qualquer siderurgia de pequeno a
grande porte. Ele é composto pela razão da saída de produto final, pela entrada de
matéria prima, com objetivo de verificar as percas ao longo do processo. Objetivo: O
projeto consiste na construção de um sistema para análise do rendimento físico,
gerando gráficos e tabelas de dados coletados dos sistemas de produções da Aperam
South América, os quais são utilizados para o acompanhamento, e tomada de decisões
gerencias. Os dados são disponibilizados em tempo real para funcionários.
Metodologia: São realizadas querys utilizando SQLs diretamente do banco de dados
Oracle da empresa, informações também são extraídas do SAP e outros sistemas
legados da empresa. Essas bases são exportadas para o Google Drive, onde é utilizado
o motor de criação de gráficos, o sistema para criação de sites e javascripts para
consolidar e disponibilizar a informação. Resultados: O projeto ainda está em
andamento. Até o momento, o projeto facilita o acompanhamento dos dados de
rendimento para especialistas de acordo com suas áreas específicas, facilitando a
quebra dos resultados dos indicadores, como sucatamento, resultado de qualidade,
faturamento entre outros, com isso a facilidade na exibição dos resultados de forma
rápida e precisa. Conclusão: Apesar do projeto ainda estar em andamento, foi possível
ter momentos de aprendizagem para o graduando e interação com professor, trazendo
mais conhecimento sobre o assunto, a metodologia aplicada e para o desenvolvimento
profissional.
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