Cemig: mais desempenho de TI e
redução do banco de dados com os
serviços SAP® MaxAttention™

©2013 SAP AG. Todos os direitos reservados.

A Cemig, uma das maiores empresas brasileiras de energia
elétrica, escolheu os serviços SAP® MaxAttention™ para garantir o
máximo desempenho e estabilidade das soluções SAP. As equipes
de TI da Cemig e da SAP criaram processos de armazenamento e
gestão de dados e, como resultado, a empresa obteve uma
melhoria na gestão e desempenho das soluções de maneira geral.
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Visão Geral
Companhia
Companhia Energética de
Minas Gerais - Cemig
Localização
Minas Gerais, Brasil
Indústria
Utilities
Produtos e Serviços
Geração, Transmissão e
Distribuição de Energia Elétrica
Funcionários
8.300
Faturamento
US$7 bilhões
Web Site
www.cemig.com.br

TRANSFORMAÇÃO DE NEGÓCIO
Principais objetivos da companhia
•• Melhora contínua de processos em TI, com foco em gestão de banco de
dados
•• Otimizar desempenho e estabilidade de soluções e de banco de dados
•• Reduzir custos de TI e de banco de dados
Resolução
•• Adoção dos serviços SAP® MaxAttention™ para uma estratégia de gestão de
todo o ciclo de vida de aplicativos
•• Análise das áreas de negócios críticos para a redução do banco de
dados, com definição de períodos de retenção e processos de limpeza e
armazenamento de dados
•• Conclusão dos projetos dentro do prazo e orçamento
Pricipais benefícios
•• Otimização das soluções SAP for Utilities
•• Redução da rotina de faturamento e arrecadação
•• Estabelecimento de rotinas de gestão de sistemas com grandes volumes de
dados

“A estratégia SAP MaxAttention™ nos ajudou a melhorar o desempenho dos
sistemas e melhor gerenciar o volume de dados. O suporte que temos é
ideal para nossas necessidades e suporta nosso road map de TI, algo
fundamental para o nosso crescimento.”
Rogério Elias Reis, gerente de TI, Cemig
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
ALCANÇADOS

59%

Redução na taxa de
crescimento mensal de
banco de dados

30%

Queda nas demandas
de banco de dados em
dezembro de 2012

27%

Processamento mais
rápido das soluções de
utilities, incluindo redução
de 10% na carga de
trabalho da CPU
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