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Introdução: Analisar fatos e estatísticas é uma prática bastante comum para auxílio em
tomadas de decisão no âmbito empresarial. Os anos e surge a necessidade de um
processo cada vez mais de ágil e confiável na geração e controle de informação. O
prazo de uma semana na geração não é mais viável para as empresas, vendo uma
oportunidade na melhoria do seu processo à APERAM começou a implantação de BI
(Business Intelligence) ou inteligência de negócio para o controle de qualidade.
Através do Software Microsoft Power BI para as exibições de seus relatórios.
Objetivo: Automatizar as atualizações de relatórios, que levará o aumento da precisão
na geração de informação, diminuindo decisões no baseadas em sentimentos passando
a ser baseadas em fatos. Diminuir o tempo o tempo dedicado às atividades rotineiras
convertendo em atividades com maiores ganhos a empresa. Metodologia: Após
reuniões e brainstorms, decidiu-se quais as informações que devem ser geradas.
Estudar o SIP(Sistema de Informação de Processo) foi o primeiro passo para
compreender e verificar  a geração de informação e sua precisão , assim pudemos
compreender melhor a modelagem do Banco de Dados utilizado no processo(PO40),
então adaptamos as querys pensando nos novos relatórios e na ferramenta utilizada. A
cada criação de um novo relatório passa por um período de teste conferindo a
utilidade, qualidade da informações e se o objetivo foi alcançado com aquele relatório.
 Resultados: Atualmente são gerados mais de mil homens-horas por mês de relatórios
de forma automática, que ainda não eram geradas e cerca de cento e sessenta
homens-horas de informações já geradas anteriormente. A conquista da precisão das
novas informações geradas, possibilitou tomada de decisões baseadas em fatos
aumentando a produtividade e a melhor identificação dos problemas. A automatização
da geração do relatório aumenta o tempo de trabalho nas atividades que realmente
geram valor a empresa como estudos para melhoria de qualidade, análise de
problemas, acompanhamento de processo. Dando mais valor ao funcionário tanto em
sua qualidade de trabalho como na valorização pessoal, transformando o processo
menos rotineiro e cansativo. Hoje já consta a implantação da Business Intelligence,
mas ainda passa por um processo de melhoria contínua. Conclusão: Até o presente
momento pode-se concluir, que as informações geradas vêm ajudando no controle de
qualidade da metalurgia e os ganhos vão aumentando de forma gradativa, por conta da
adaptação da mudança de rotina dos funcionários e o reconhecimento da possibilidade
de ganho deste novo processo.
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