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Resumo:
As empresas, em busca da melhoria contínua em seus processos, procuram ferramentas adequadas
para um bom planejamento em diversos setores, obtendo resultados expressivos em ganho de
produção e redução de custos através da execução em suas atividades. Com o avanço da tecnologia,
empresas investem em sistemas automatizados para agilizar e facilitar esses planejamentos. Nesse
sentido, este estudo tem como objetivo identificar as vantagens e desvantagens de um sistema de
organização das informações operacionais das atividades de uma mina subterrânea na percepção dos
usuários. Esta pesquisa é um estudo de caso caracterizada como exploratória, descritiva e
metodológica. Foi realizada no centro de controle operacional de uma mina subterrânea. O controle
atual mostra uma deficiência nas informações de forma que os resultados apresentados não permitiam
ações preventivas/corretivas eficazes para a solução dos problemas. Os resultados obtidos por meio de
um questionário aplicado à equipe de supervisão mostraram que a nova metodologia apresenta uma
favorabilidade de 81% em relação ao antigo processo. A implantação desse novo sistema apresenta
como pontos positivos um maior controle e confiabilidade das informações, melhor planejamento das
atividades e interação entre os níveis hierárquicos, ao passo que como desvantagem tem-se a
dificuldade de adaptação de alguns supervisores com o sistema.
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Organizational Systems Planning to Use of Information Technology in
the activities of an Underground Mine
Abstract:
Companies in pursuit of continuous improvement in its processes, seek appropriate tools for good
planning in several sectors, obtaining significant results in increased production and reduced costs by
running in their activities. With the advancement of technology, companies invest in automated
systems to expedite these plans. Thus, this study aims to create and implement a methodology for the
organization of operational information to improve the reliability of the information during the
activities carried out in an underground mine. A case in operational control center of an underground
mine was done. This research is characterized as bibliographical, exploratory, descriptive and

methodological. The current control shows a deficiency in information so that the results did not allow
effective preventive / corrective actions to solve the problems. The results obtained through a
questionnaire applied to the supervision team showed that the new method has a favorability of 81%
compared to the old process. The implementation of this new system shows as positive points greater
control and reliability of information, better planning of activities and interaction between hierarchical
levels, while the disadvantage is the difficulty of adapting some OCC supervisors with the system.
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1 Introdução
Para otimizar o tempo de processo produtivo em qualquer empresa, é necessário planejar
corretamente as atividades a serem desenvolvidas pelos funcionários. Organizações que não
possuem um controle operacional eficiente das tarefas de seus setores podem passar por
diversas dificuldades com informações duplicadas e/ou falta delas, o que gera perda de tempo
e transtornos operacionais no processo produtivo.
Informações divergentes e/ou duplicadas, além de ocasionar perda na produção, podem
dificultar as execuções das ações, o que eleva os custos operacionais. Entretanto, com o
desenvolvimento da inovação tecnológica, as organizações fazem grandes investimentos em
sistemas de informação com o propósito de facilitar o planejamento das rotinas
organizacionais. Esses sistemas também servem para dar suporte efetivo nas tomadas de
decisão, pois fornecem relatórios gerenciais com informações sobre os processos da empresa.
A tecnologia da informação, assim como os sistemas de informação (SI), está se tornando
peça indispensável para um ambiente que apresenta uma competição acirrada. Seja para
agilizar seus processos e comunicação e/ou para reduzir seus custos, tendo em vista
sobreviver e crescer no atual contexto mercadológico, as empresas necessitam se informatizar.
(ALBANO, 2001).
Isso não é diferente em empresas de minas subterrâneas, informações equivocadas e/ou
divergentes podem afetar seu resultado. Acrescenta-se ainda que o direcionamento das ações
corretivas e preventivas podem ser empregadas de forma inadequada, o que pode aumentar
mais as perdas de tempo nos processos produtivos e na execução das atividades. Assim,
percebe-se que um sistema informatizado é essencial para o desenvolvimento de qualquer
atividade em um processo produtivo.
Neste contexto, esta pesquisa busca identificar as vantagens e desvantagens da utilização de
um sistema de organização das informações operacionais das atividades de uma mina
subterrânea na percepção dos usuários.
2 Tecnologia da Informação
Slack, Chambers e Johnston (2002) apontam que as tecnologias de processamento de
informação incluem qualquer dispositivo que colete, manipule, armazene ou distribua
informação. A maioria destes classifica-se sob o termo geral de “tecnologias de informação”
(TI), que são o tipo de tecnologia mais comum em produção. A presença da tecnologia da
informação em quase todos os tipos de operações e o ritmo intenso do desenvolvimento
tecnológico fazem com que esta seja particularmente importante. No entanto, para esses
autores, questões operacionais e organizacionais são geralmente os principais obstáculos na
aplicação de tecnologia da informação porque os gerentes sentem-se inseguros a respeito da
melhor forma de usar o potencial tecnológico.
As rotinas organizacionais constituem a chave para resolver o enigma da informação, elas
permitem aos gestores ter sucesso ao lidar com a incerteza generalizada (BECKER E

KNUDESEN, 2001, apud LEITE 2011), pois, elas criam um padrão de comportamento para
os empregados agirem diante de determinada situação.
Os benefícios provenientes do uso da TI estão diretamente relacionados às mudanças nas
rotinas organizacionais (estratégias, estruturas, processos e cultura), além de mudanças no
escopo dos negócios e na operação da empresa (VENKATRAMAN, 1994).
Ao falar de informação, não pode-se esquecer do conhecimento que segundo Setzer (2014)
conhecimento é uma abstração interior, pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado,
por alguém. Nesse sentido, o conhecimento não pode ser descrito; o que se descreve é a
informação. Também não depende apenas de uma interpretação pessoal, como a informação,
pois requer uma vivência do objeto do conhecimento. Assim, o conhecimento está no âmbito
puramente subjetivo do homem ou do animal. Parte da diferença entre estes reside no fato de
um ser humano poder estar consciente de seu próprio conhecimento, sendo capaz de descrevêlo parcial e conceitualmente em termos de informação. A informação pode ser inserida em
um computador por meio de uma representação em forma de dados (se bem que, estando na
máquina, deixa de ser informação). Como o conhecimento não é sujeito a representações, não
pode ser inserido em um computador. Assim, neste sentido, é absolutamente equivocado
falar-se de uma "base de conhecimento" em um computador. O que se tem é, de fato, é uma
tradicional "base (ou banco) de dados".
Na atualidade, é notória a importância da tecnologia da Informação no cotidiano das pessoas e
das organizações. Segundo Pressman (2011), pessoas, negócios e governo dependem do
software para tomada de decisões estratégicas, assim como para operações cotidianas, sendo
essencial que o software apresente qualidade elevada.
3 Metodologia
Este trabalho consiste em um estudo de caso realizado no centro de controle operacional de
uma mina subterrânea. Tem como objetivo identificar as vantagens e desvantagens da
utilização de um sistema de organização das informações operacionais das atividades de uma
mina subterrânea na percepção dos usuários.
Nesse passo, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, descritiva e metodológica.
Em relação à característica exploratória, foi desenvolvido com os empregados do centro de
controle operacional que conviveram com as informações antes e após a implantação do
sistema desenvolvido a partir da metodologia criada, a fim de identificar as vantagens e
desvantagens da utilização do sistema.
E como metodológica foi criado e implementado uma nova metodologia de controle para
melhor gerenciamento, organização e confiabilidade das informações na empresa.
A empresa de mineração estudada é uma empresa de grande porte que seu foco é a extração
de ouro, localizada a 100 Km de Belo Horizonte (Minas Gerais). A escolha do local deu-se
por questões de acessibilidade, visto que um dos autores deste estudo trabalha na empresa.
Uma nova metodologia foi criada e desenvolvida no período de setembro de 2014 a junho de
2015, com o intuito de melhorar o sistema anteriormente utilizado, onde se gerava vários
controles com as mesmas informações, causava transtornos na busca correta do que realmente
aconteceu na jornada de trabalho e dificultava a tomada de decisão.
Para verificar as vantagens e desvantagens da metodologia proposta foi desenvolvido um
questionário que foi aplicado aos supervisores de produção bem como ao chefe de área da
operação que trabalhavam com as informações no antigo e novo formato de gestão do
processo.

O questionário foi aplicado entre 10 a 31 de agosto de 2015. Ele possibilitou uma avaliação
do sistema pelos empregados. Esse constitui de 8 questões direcionadas para o sentido de
obter uma favorabilidade na implantação do novo sistema de gerenciamento, que buscou
identificar as vantagens e desvantagens da utilização de um sistema de organização das
informações operacionais das atividades de uma mina subterrânea na percepção dos usuários.
O cálculo do nível de favorabilidade é a média ponderada dos resultados em relação ao
número de respostas para o grau de favorabilidade. Desta forma, o resultado do cálculo é
obtido ao multiplicar o número de respostas de cada grau de favorabilidade pelo seu
percentual em relação ao de resposta, o resultado é dividido pela soma das respostas. Para
identificar o nível de favorabilidade, foi definido os limites de cada nível, ou seja, muito
favorável ≥ 75% < 100%; favorável ≥ 50% < 75%; pouco favorável ≥ 25% < 50%;
desfavorável < 25%.
O número de empregados que trabalham diretamente no centro de controle, consiste em 4
supervisores, em uma escala de trabalho de 12 h e 1 chefe de área, que trabalha em turno
administrativo. Neste grupo de empregados, todos responderam ao questionário. Assim, foi
realizado uma análise de conteúdo das respostas dadas ao questionário de pesquisa.
Com o propósito de sigilo dos empregados, neste estudo os mesmos foram classificados
como: (SUP1, SUP2, SUP3, SUP4, CA1).
4 Resultado da pesquisa
As atividades realizadas na mina subterrânea, onde foi aplicada a metodologia, é dividido em
dois ciclos operacionais: o ciclo do desenvolvimento e o ciclo da lavra.
O ciclo operacional do desenvolvimento é realizado por meio de sete atividades, isto é,
desmonte e ventilação, lavagem de frente, limpeza de minério, saneamento de chocos
mecanizados, saneamento de chocos manual, perfuração para contenção, avanço e instalação
de tirantes.
O processo de produção de lavra tem a finalidade de gerar a massa de minério com teor
especificado para alimentação da planta metalúrgica.
Algumas etapas do ciclo de lavra são parecidas com as atividades de desenvolvimento com
pequenas alterações técnicas e de qualidade.
Para se gerar a massa da lavra é necessário um modelamento do corpo de minério que é
realizado pela equipe de geologia, as informações são repassadas para a equipe de
planejamento que confecciona o projeto de Leques (projeto de furos a ser realizado na área de
lavra).
O processo de lavra continua com o saneamento de rochas semi soltas, que garante à
segurança da equipe operacional, com isso a área está novamente liberada para que as etapas
do ciclo ocorram normalmente.
4.1 Processo de chegada das informações
Todas as informações geradas pela equipe operacional são direcionadas ao Centro de Controle
Operacional (CCO), que registra e controla os dados em diferentes planilhas de controle que
quase sempre não possuem sincronismo, o que dificulta o direcionamento das atividades no
seu dia a dia, além da dificuldade na tomada de decisão gerencial.
Os supervisores que atuam no CCO trabalham em revezamento de turnos com diferentes
equipes o que torna o controle das atividades fundamental para o atingimento de todas as
metas acordadas nos planos de produção das diferentes áreas dentro da mina.

Todas as planilhas e suas informações são repassadas em reuniões diárias no início do 1º
turno junto ao corpo técnico e gerencial da empresa. Neste momento, a veracidade e exatidão
das informações é, sem dúvida, o ponto chave para definição da rotina diária de trabalho.
Além das informações geradas pelo CCO, compõe o Relatório Gerencial enviado a Diretoria:
o relatório de produção, de custos e de performance da empresa. Desta forma, passa a se
tornar a base de informação oficial da empresa que posteriormente é compilado e enviado
semanalmente para sua matriz. Sendo assim, estruturar as informações na sua origem e tratála é fundamental no objetivo de garantir a credibilidade e confiabilidade dos dados,
suportando as tomadas de decisão necessárias para a empresa.
4.2 Relatórios operacionais
Neste item, é apresentado quais são os relatórios operacionais gerados pelo CCO antes da
metodologia desenvolvida para implementação do sistema.
- Relatório Programação Diária: são descritas todas atividades que devem ser realizadas
durante o turno em cada frente de serviço, como a quantidade de carregamento realizado,
número de amostragens e a quantidade de cabo instalados;
- Relatório de Equipamentos: é considerado um dos mais importantes no CCO pelo fato de
monitorar a situação da frota dos equipamentos. É atualizado a todo momento para, no fim do
turno, ser impressa uma versão final contendo a situação de cada equipamento na mina,
detalhando se ele está em manutenção corretiva, manutenção preventiva ou liberado para
operar. Dependendo das situações desses equipamentos no turno, pode haver uma alteração da
programação, afetando perdas ou ganhos na produção;
- Relatório de Fogos: é utilizado para registrar cada fogo executado na mina. Fogo é um termo
utilizado em mina subterrânea, que significa a quantidade de frentes que foram detonadas em
um turno. As informações como qual frente foi detonada, qual equipamento foi utilizado para
a realização dessa atividade, se a frente que foi detonada, referem-se à lavra ou
desenvolvimento, o nome do operador do equipamento, e qual o blaster (responsável pelo
carregamento de explosivos), foi responsável por manipular o explosivo naquela detonação,
constam-se no relatório de fogo;
- Relatório de Abertura e Fechamento de Pilhas: tem como característica direcionar qual pilha
deverá ser priorizada decorrente da qualidade do minério, permite a rastreabilidade de
qualidade da lavra detonada, além de um controle singular de qual pilha está fechada pronta
para ser realizada a limpeza e qual pilha está aberta, onde é permitido o enchimento com mais
material. Essas informações de abertura e fechamento são passadas ao CCO por meio de
telefone por uma empresa contratada responsável por esta atividade de transporte de pilhas.
Esse material é transportado para outro setor da empresa para que possa ser realizado o
tratamento e beneficiamento do minério.
4.3 Metodologia utilizada para desenvolvimento do sistema de informação
A metodologia proposta foi desenvolvida em Excel com a linguagem de programação em
Visual Basic, com o objetivo de melhorar a organização e chegada de informações ao Centro
de Controle Operacional.
Na figura 5, a seguir, pode-se verificar a tela principal do sistema de gerenciamento de
informação.

Figura 1 – Tela de Identificação

Por meio da figura 1, pode-se verificar que a tela de Identificação possui entrada do nome do
usuário e a senha. O usuário é o supervisor do CCO que, ao inserir seus dados, realiza a
inicialização do sistema.
Após a inicialização do sistema, a próxima tela é o Menu Principal, que apresenta as sub-telas
para o supervisor de produção inserir as informações no sistema. Com o Menu Principal em
aberto, o Supervisor do Centro de Controle Operacional alimenta o sistema de acordo com a
demanda e as atividades realizadas na jornada de trabalho. A partir do momento em que as
informações são recebidas pelo supervisor do CCO, este lança-as no sistema de acordo com
cada frente de trabalho.
Após o desenvolvimento da metodologia, que gerou o sistema de gerenciamento das
informações da mina, foram realizados treinamentos de como funciona o sistema para
capacitação dos supervisores do CCO.
Para identificar as vantagens e desvantagens da utilização do sistema de gerenciamento de
informações, um questionário foi aplicado aos supervisores do CCO. Os resultados
encontrados sobre essa questão podem ser verificados no item apresentado a seguir.
4.4 Resultados dos questionários aplicados aos supervisores e chefe de área da operação
Nesse item, é apresentado o resultado da entrevista com os Supervisores e Chefe de Área da
Operação com o índice de favorabilidade da implantação da metodologia proposta.
A entrevista foi realizada com o propósito de identificar se a nova metodologia aplicada
apresenta melhores resultados em redução ao tempo para tomada de decisão, sinergia entre os
níveis hierárquicos, aumento da capacidade operacional e de mão de obra e organização,
controle e rastreabilidade das informações do que a metodologia anterior.
A primeira pergunta buscou identificar se a nova metodologia proporciona uma melhor
interação entre os níveis hierárquicos para o planejamento das atividades.
Os resultados obtidos da pergunta um, num total de 5 respostas, pode ser verificado no gráfico
apresentado na figura 2.

Figura 2 – Nível de Interação Hierárquica

Conforme demonstra o gráfico da figura 2, pode-se dizer que todos os supervisores acreditam
que o sistema é favorável ou muito favorável.
A figura 3 apresenta o índice de favorabilidade do nível de interação entre os níveis
hierárquicos para o planejamento das atividades.

Figura 3 – Faixa de Progressão de Nível de Interação Hierárquica

Conforme pode-se verificar na figura 3, o índice de favorabilidade do nível de interação entre
os níveis hierárquicos para o planejamento das atividades é de 85%.
A próxima pergunta buscou identificar se o sistema gerenciamento das informações da mina
permite que as informações sejam mais confiáveis e se garante uma maior rapidez em sua
obtenção.
O gráfico apresentado na figura 4 mostra o resultado da apuração das respostas dos
supervisores e chefe de área a pergunta 2.

Figura 4 – Confiabilidade e Rapidez

Em relação à questão sobre confiabilidade e rapidez das informações, conforme respostas dos
supervisores e chefe de área apresentado na figura 4, pode-se afirmar que todos consideram
muito favorável ou favorável o sistema de gerenciamento das informações.
O índice de favorabilidade em relação a confiabilidade e rapidez das informações pode ser

observada na figura 5.

Figura 5 – Faixa de Progressão de Confiabilidade, Rapidez nas Informações

Com um índice de 85% de favorabilidade o sistema se mostrou mais confiável e que garante
uma maior rapidez de obtenção das informações.
A pergunta 3 buscou identificar se as tomadas de decisão com resultados positivos, isto é,
eficaz, foram favorecidas com a implantação do sistema de gerenciamento das informações.
Segundo informações dos supervisores e chefe de área a questão três, o gráfico ilustrado na
figura 6 foi desenvolvido.

Figura 6 – Obtenção de Resultados Positivos com Tomadas de Decisões

Nota-se por meio do gráfico da figura 6 que um supervisor considera que o sistema de
gerenciamento das informações é pouco favorável para tomadas de decisões que possuem
resultados positivos, o que representa 20% da amostra. Por outro lado, é importante ressaltar
que 80% das amostras acredita que o sistema é muito favorável e favorável, ou seja, um
entrevistado aponta que o sistema é muito favorável e três acreditam ser favorável.
Sobre o índice de favorabilidade em relação se as tomadas de decisão proporcionam
resultados positivos, esse pode ser observado na figura 7.

Figura 7 – Faixa de Progressão em Tomadas de Decisões

A pergunta três apresentou um resultado em relação se as tomadas de decisões seja fator
predominante nos resultados positivos, conforme pode-se notar no gráfico da figura 7 o índice
de favorabilidade que corresponde a essa questão foi de 75%.
O grau de dificuldade dos supervisores na utilização do sistema de gerenciamento de
informações foi pesquisado por meio da pergunta quatro.
As respostas dos supervisores a questão número quatro pode ser observado no gráfico da

figura 8.

Figura 8 – Grau de Dificuldade

Por meio do gráfico da figura 8, a pesquisa identificou que o grau de dificuldade dos
supervisores na utilização do sistema de gerenciamento das informações é diversificado, isto
é, um supervisor teve alto grau de dificuldade, um teve médio, um baixo e dois muito baixo
grau de dificuldade.
O índice de favorabilidade sobre o grau de dificuldade dos supervisores na utilização do
sistema de gerenciamento das informações foi realizado e pode ser verificado na figura 9.

Figura 9 – Faixa de Progressão em Grau de Dificuldade

Observa-se no gráfico da figura 9, que o índice de favorabilidade foi de 55% em relação a
dificuldade dos supervisores na utilização do sistema de gerenciamento das informações.
A pergunta a cinco buscou identificar se o sistema de gerenciamento de informações permite
uma redução no tempo gasto na alimentação do sistema.
As respostas dos supervisores referente à questão cinco pode ser observada no gráfico da
figura 10.

Figura 10 – Redução de Tempo para Alimentação do Sistema

Nota-se por meio do gráfico da figura 10 que todos os supervisores são favoráveis ou muito
favoráveis ao sistema de gerenciamento de informações em relação à redução no tempo gasto
pelo usuário na alimentação de seus dados.
O gráfico da figura 11 apresenta o índice de favorabilidade que diz respeito ao estudo sobre à
redução do tempo gasto pelo usuário na alimentação dos dados no sistema.

Figura 11 – Faixa de Progressão em Redução de Tempo

O resultado obtido foi bem expressivo, pois o índice favorabilidade atingiu 90% do grau de
satisfação dos supervisores em relação à redução de tempo gasto pelo usuário na alimentação
dos dados no sistema.
A pergunta seis buscou identificar o grau de satisfação dos usuários com a implantação do
novo sistema de gerenciamento de informações.
As respostas dadas pelos supervisores em respeito a questão seis podem ser verificadas no
gráfico da figura 12.

Figura 12 – Grau de Satisfação

No gráfico da figura 12, observa-se que quatro supervisores, que representa 80% da amostra,
tem um alto grau de satisfação com a implantação do novo sistema de gerenciamento de
informações.
O índice de favorabilidade com a implantação do novo sistema de gerenciamento de
informações, segundo resposta dos supervisores, pode ser verificado no gráfico da figura 13.

Figura 13 – Faixa de Progressão em Satisfação

O índice de favorabilidade em relação a satisfação com a implantação obteve um grau de
95%.

As perguntas sete e oito buscaram identificar as vantagens e/ou desvantagens ao utilizar o
novo e antigo sistema de gerenciamento de informações. As respostas são apresentadas de
acordo com classificação dos supervisores e chefe de área. O Supervisor classificado como
SUP1 relatou que:
O novo sistema otimiza o processo em relação ao tempo, pois em um único sistema
é possível visualizar vários dados que se encontravam em diferentes caminhos.
Como dificuldade será apenas no início, pois será necessário um pequeno
treinamento com os usuários do sistema.
O modelo antigo era bem mais simples, porém era muito repetitivo e se tratando de
uma grande quantidade de informações causava uma impressão de retrabalho.

O Supervisor SUP2 informou que:
Em relação ao novo sistema, as vantagens são: informações mais confiáveis,
rapidez, melhor planejamento das atividades, e a desvantagens é o tempo gasto para
a adaptação do novo sistema.
Ao sistema antigo não vejo nenhuma vantagem e as desvantagens são as mesmas
informações em muitas planilhas gastando muito tempo na rotina de trabalho e
dificuldades em achar as informações necessárias.

As vantagens e desvantagens do novo e antigo sistema de gerenciamento, relatado pelo SUP3,
foram:
A nova metodologia concentra todas as informações em um só lugar, não repete
informações. Na metodologia anterior, acontecia perda de informações e não
tínhamos controle efetivo dos turnos anteriores.

O Supervisor SUP4 respondeu:
As vantagens do novo sistema são: melhor planejamento das atividades,
informações confiáveis e tempo de preenchimento dos dados, como desvantagens é
entender e adaptar com o sistema.
O sistema anterior tem a vantagem de adicionar informações extras quando
necessário e desvantagens como muitas planilhas com as mesmas informações e
preenchimento de várias planilhas gerando duplicidade.

A resposta dada pelo Chefe de Área da Operação classificado como CA1 responsável pelo
Centro de Controle Operacional está a seguir.
A vantagem do novo sistema é garantir as informações a todos os níveis
hierárquicos com confiabilidade e com menor tempo, desta forma podendo tomar
ações mais rapidamente, e a desvantagem é apenas adaptação ao novo sistema no
princípio da implantação.
Não vejo vantagem do sistema antigo para o novo sistema, a não ser que somos
acostumados e adaptados por ele, a desvantagem acredito ter algumas
principalmente em relação a tomada de decisões mais demoradas, seguido ao tempo
gasto para alimentação de várias planilhas.

O novo sistema de gerenciamento de informação possui vantagens de obter dados mais
confiáveis, precisos, organizados em menor tempo para a tomada de decisão entre os níveis
hierárquicos da organização, além de permitir a criação de um banco de dados confiáveis, que
possibilita a busca das informações para análises posteriores. A desvantagem de uma
implantação de um sistema de TI é a dificuldade de alguns supervisores do CCO para
operação do sistema.
5 Conclusão
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de objetivo identificar as vantagens e
desvantagens de um sistema de organização das informações operacionais das atividades de

uma mina subterrânea. O sistema de informação que tem a finalidade de melhorar as tomadas
de decisão bem como sinergia entre níveis hierárquicos por meio da utilização de um sistema
informatizado, em uma mina subterrânea.
Os resultados desta pesquisa foram obtidos a partir de um questionário realizado com os
supervisores e chefe de área que trabalham e gerenciam no centro de controle operacional
ante e pós a metodologia implantada. Os dados do questionário foram tratados para definir um
índice de favorabilidade da implantação do sistema informatizado através de algumas
questões aplicadas em relação a: nível de interação hierárquica, confiabilidade, rapidez e
clareza nas informações, tomadas de decisão, grau de dificuldade na utilização do sistema,
redução de tempo, grau de satisfação e vantagens e desvantagens do antigo e novo sistema.
Apesar da nova metodologia obter uma aprovação geral de 81% de favorabilidade para sua
implantação, o resultado mostrou um ponto a ser melhorado em relação ao grau de dificuldade
pelos usuários na utilização do novo sistema obtendo este um resultado de apenas 55% de
favorabilidade não comprometendo a implantação do projeto. Como sugestão para a empresa
solicitou-se treinamentos de qualificação para todos os usuários no novo sistema de
gerenciamento para que se tenha um maior conhecimento em seu uso.
Em relação as vantagens e desvantagens da implantação do sistema, os usuários responderam
que as vantagens são o controle e confiabilidade das informações, melhor planejamento das
atividades e interação entre os níveis hierárquicos. As desvantagens foram a dificuldade de
adaptação de alguns supervisores do CCO com o sistema.
Com isto este trabalho pode significar a importância de um sistema de gerenciamento de
informações das rotinas em uma empresa de mineração subterrânea, onde o controle das
atividades são de extrema importância para o dia a dia na organização.
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