LIGHT S.A
AGILIDADE E PRECISÃO NAS DEMANDAS DE
NEGÓCIO

VISÃO GERAL

“De um lado tínhamos a área de TI
com esta necessidade e, de outro, a
urgência de alinhar fornecedores de
serviços como desenvolvimento de
projetos e sistemas, suporte, operações e serviços especialistas”
Júlio Hermes, Coordenador de Gestão e
Governança de TI da Light

Companhia
• Nome: Light S.A
• Localização: Rio de Janeiro
• Indústria: Utilities
• Produtos e serviços: Distribuição de
Energia Elétrica
• Faturamento: R$ 8.641.045 milhões
• Funcionários: 4.095
• Web site: www.light.com.br
• Parceiro de Implementação: SAP
Consulting
Objetivos
• Garantir, através da TI, que a operação
respondesse às demandas de negócio
com agilidade e precisão
• Equacionar organização, processos e
governança, envolvendo também os fornecedores de serviços
• Criação de um centro de serviços integrados, a partir do qual todos os processos
de TI seriam mapeados
• Alinhar e modelar processos de TI, alinhando-os aos objetivos de negócios
• Assegurar maior nível de conformidade às
regras governamentais (Compliance)
Principais Desafios
• Realizar a implantação do ARIS sem interferir na qualidade de entrega dos grandes
volumes de energia a milhões de clientes
• Integrar todos os processos e sistemas
ao ERP já em funcionamento na
companhia
• Mapear e alinhar um grande número de
processos de negócios
Porque SAP
• Solução com total aderência às necessidades da Light
• Integração nativa das funcionalidades e
processos das novas ferramentas ao
sistema ERP já em uso na empresa
• Solução pioneira no mercado

SAP Customer Success Story
Utilities

Soluções e Serviços SAP
• SAP ERP 4.7
• IS-U CCS 4.71 (Industry Solution for
Utilities)
• SAP MRS 200 (Multi-Resource
Scheduling)
• SAP MAU (Mobile Asset Management for
Utilities)
• SAP Consulting Services
• SAP Custom Development Services
• Plataforma SAP ARIS
• SAP Solution Manager
• SAP Info Pak
Destaque da Implementação
• Implantação simultânea de diferentes
tecnologias
• Go-lives sem impactos na operação
• Criação de um projeto que culminou na
criação de um centro de serviços
integrados
Benefícios
• Mapeamento e atualização de todos os
processos financeiros da companhia
• Padronização dos processos comuns à
Light e outras empresas
• Facilidade e flexibilidade para adoção de
novas práticas
• Mais eficiência na execução das atividades de TI
• Maior alinhamento e agilidade entre processos de negócios e tecnologia

“A implementação do CSI permitiu que todos os processos financeiros fossem mapeados e atualizados. Além disso, os processos comuns envolvendo a Light e outras empresas foram padronizados, agilizando a troca e a
precisão das informações.”
Júlio Hermes, Coordenador de Gestão e Governança de TI da Light

Light Sofistica Processos de Gestão e
Governança de TI
Cada vez mais complexo, o gerenciamento de TI necessitava sofisticar seus
processos, permitindo que a operação
respondesse às demandas de negócio
com a agilidade e a precisão necessárias. De acordo com Júlio Hermes, Coordenador de Gestão e Governança de
TI da Light, a área precisava equacionar
organização, processos e governança,
envolvendo também os fornecedores
de serviços. “De um lado tínhamos a
área de TI com esta necessidade e, de
outro, a urgência de alinhar fornecedores de serviços como desenvolvimento
de projetos e sistemas, suporte, operações e serviços especialistas”, explica.
BPM
Por tudo isso, a Light optou pela implementação da solução de BPM (Business Process Management) da SAP.
Na prática, a companhia iniciou em
2007 o que chamou de projeto SAP
CSI, que culminou na criação de um
centro de serviços integrados, a partir
do qual todos os processos de finanças seriam mapeados.
A solução adotada pela companhia é
composta pela plataforma ARIS, pelo

SAP Solution Manager e pelo SAP Info
Pak, todos integrados ao sistema de
gestão. Já há algum tempo a SAP vem
utilizando o software ARIS para acelerar a modernização da base tecnológica de seus clientes, impulsionando programas de gerenciamento de negócios
em conjunto com o SOA e assegurando maior conformidade às regras governamentais (Compliance).
Com esta conformação, o Centro de
Serviços Integrados passou a contar o
ARIS para modelagem e publicação de
processos; o SAP Solution Manager
passou a controlar o gerenciamento de
transações, documentos de processos, configurações e os testes unitários integrados; ao mesmo tempo, o
SAP Info Pak passou a armazenar todos os documentos para treinamento
dos usuários finais.
A adoção do modelo trouxe uma série
de benefícios para a companhia. “A implementação do CSI permitiu que todos os processos financeiros fossem
mapeados e atualizados. Além disso,
os processos comuns envolvendo a Light e outras empresas foram padronizados, agilizando a troca e a precisão
das informações”, enumera Hermes.
“Isso tudo facilitou a implementação de
novas práticas e aumentou a eficiência

na execução das atividades de TI”,
lembra.
Tanto é assim, que a Light já implementou algumas evoluções na solução. De
acordo com Hermes, em 2010 já ocorreu a migração do SAP Info Pak para o
SAP Productivity Pak; a inclusão da
gestão de demandas como atribuição
do SAP Solution Manager; e a adoção
do SAP Business Process Optimization, melhorando ainda mais o alinhamento entre processos de negócio e
de tecnologia.
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