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Com base no Rio de Janeiro, a
Light Serviços de Eletricidade S.A.
fornece energia elétrica à mais de
10 milhões de pessoas na região
sudeste do Brasil. A companhia
de utilities atualizou sua plataforma
tecnológica SAP NetWeaver® para
aumentar expressivamente o
desempenho de seu banco de
dados e suportar o crescimento
sustentável vivido pelo setor de
energia no País. Hoje a Light conta
com acesso mais rápido a informações estratégicas de negócios e
mais eficiência operacional.

SAP Business Transformation Study
Utilities

Principais Desaﬁos
• Suporte a planejamento estratégico por
toda a companhia
• Acelerar o desempenho do banco de
dados
• Permitir análises de negócios e relatórios
mais rápidos e flexívies
• Aumentar a integridade dos dados
• Melhorar a eficiência dos processos de
cobrança
• Reduzir o custo total de propriedade

Porque a SAP Foi Escolhida
• Forte integração com as soluções SAP
para Utilities
• Alta escalabilidade
• Ampla experiência da SAP no segmento
• Suporte às melhores práticas de negócio
• Registros comprovadamente armazenados pela SAP para reduzir riscos de
implementação

Melhores Práticas de Implementação
• Forte suporte dos executivos ao projeto
• Uso da metodologia ASAP para implementação em toda a companhia
• Ampla migração de relatórios possibilitada
pela SAP Consulting
• Proximidade de trabalho entre as equipes
interna e da SAP Consulting
• Ampla utilização conteúdos padronizados
de negócios para warehouse

Baixo Custo Total de Propriedade
• Implementação realizada em sete meses
• Necessidades reduzidas de armazenamento em banco de dados
• Custos reduzidos de manutenção
• Escalabilidade para suportar necessidades
atuais e para crescimento futuro
• Tempo reduzido para carga de dados
mestres
• Sistemas legados distintos substituídos
por software padrão SAP

Benefícios Financeiros e Estratégicos
• Melhor visibilidade das operações financeiras da empresa
• Relatórios mais rápidos, que suportam
melhores tomadas de decisões
• Acesso sob demanda e em tempo real a
informações via portal web
• Melhor utilização dos dados de negócios
• Mais ferramentas de relatórios e análises
baseadas no usuário e com consultas
ad-hoc

Benefícios Operacionais
Indicador de Desempenho

Impacto

Tempo de resposta a consultas

-96%

Tempo de execução de relatório

-95%

Tempo para extração,
Transformação e carga (ETL)

-89%

Tempo de extração em massa

-53%

“Nosso desempenho de consultas nunca foi tão veloz. Reduzimos o nosso tempo
médio de resposta de oito minutos para apenas quatro segundos.”

www.sap.com/brazil/contactsap

Sergio Cancela, de TI, Light Serviços de Eletricidade S.A.

Energia para crescimento
econômico e social

longo do upgrade. Elas focaram em ajudar dos recursos de armazenamento
a garantir a ampla migração de relatórios
existentes.
e utilizaram a metodologia ASAP para
Oferecendo energia a usuários que vão assegurar uma transição tranquila.
Talvez, porém, o mais importante seja
desde fábricas de aço até produtores
que o novo datawarehouse ajuda a
rurais, o Brasil depende de companhias Gerando mais desempenho
tomada de decisões com informações
de eletricidade para ajudá-lo a prover a
no desktop dos líderes de negócios da
energia necessária ao seu contínuo
Um dos principais objetivos do projeto
companhia. Os gerentes da Light agora
crescimento econômico e para o seu
era aprimorar a visibilidade e a eficiência
contam com acesso sob demanda a
desenvolvimento social. A Light S.A.
no atendimento a clientes e processos
informações de alta qualidade através
é uma empresa integrada de utilities
de cobrança. Com aproximadamente
de um portal baseado na web e se benque gera, distribui e comercializa ener4 milhões de contratos individuais, a
eficiam de relatórios executados até
gia elétrica a consumidores em 31
área de contabilidade da Light gerencia
95% mais rapidamente. Além disso,
municípios por todo o Estado do Rio
38 milhões de itens abertos e 12 milhões ferramentas aprimoradas de business
de Janeiro.
de itens fechados ao mês.
intelligence permitem análises ad-hoc
em tempo real. O resultado: melhores
Além de produzir energia necessária
Como resultado do upgrade, a Light esta- tomadas de decisões nas operações
para abastecer mais de 10 milhões
beleceu um novo data warehouse com
diárias e mais eficiência no planejamende pessoas, a Light gera um grande
suporte a essas operações financeiras
to estratégico para conduzir o contínuo
volume de dados. Para aproveitar ao
e com melhor desempenho do banco de
crescimento da empresa.
máximo esse valioso recurso, a Light
dados – com melhores tempos de solicidecidiu fazer um upgrade no compotações, extrações, transformações e
Olhando para frente
nente SAP NetWeaver® Business Ware- carregamento (ETL). E a Light tem
house existente e acelerar suas operanúmeros que comprovam esses avanços. A partir de suas instalações no Rio de
ções com o software SAP NetWeaver
“No passado, o processamento ETL
Janeiro, os executivos da Light já conBusiness Warehouse Accelerator.
levava até 65 horas para ser concluído.
sideram os próximos passos para
“Queríamos aprimorar o desempenho
Agora conseguimos executar a mesma
ampliar essa visibilidade ao longo de
do nosso banco de dados, assegurar a tarefa em apenas seis horas. Hoje a
todas as áreas de negócios da
integridade de dados e suportar melhor empresa não pode passar nem um dia
companhia.
planejamento estratégico,” detalha
sem o BWA,” revela Angela Balthar,
Sergio Cancela, gerente de TI da Light. Coordenadora do time de BW da Light.
O Brasil conta com empresas de utiliNo total, a Light reduziu o ETL em 89%,
ties como a Light para ajudar o país a
Mais do que isso, a companhia enxerreduziu o tempo de extração em massa
aprimorar sua infraestrutura de energia.
em 53% e cortou o tempo médio de res- Para alimentar o seu próprio crescimengou a atualização como uma oportuniposta a consultas em 96%.
dade de reduzir seu custo total de
to, a Light utiliza a força da informação.
propriedade (TCO). Ao oferecer escalSignificativamente, as melhorias no
abilidade, forte integração e ajustes
mínimos, o software de aceleração da
banco de dados estão gerando tanto
SAP foi uma escolha lógica.
maior eficiência de processamento,
quanto menor TCO. Os tempos de transaParceria pelo sucesso
ção para itens abertos, por exemplo, melhoraram mais de 50%. Ao mesmo tempo,
A equipe do projeto trabalhou em cona Light está reduzindo operações de
junto com a da SAP® Consulting ao
maneira geral e maximizando a utilização
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