New Customer Snapshot

Grupo CPFL Energia busca padronizar os
processos de operação e manutenção
das usinas energéticas com Infor EAM
Desafios

Dados

•

Padronizar todas as operações e atividades de manutenção
nas cinco usinas geradoras (quatro hidrelétricas e uma
termoelétrica).

•

Aplicar melhores práticas e permitir maior controle
dos processos.

•

Alcançar eficiência operacional.

•

Cumprir com os requisitos específicos da indústria
energética.

Produto: Infor® EAM
Indústria: Energia
Pais: Brasil

Por que a Infor?
“A padronização dos processos vai intensificar
a aproximação entre as usinas e delas com a
CPFL. Com isso, buscamos o aumento da
eficiência operacional.”
—Marcelo Yukio Kurokawa, gerente de
Tecnologia da Geração da CPFL

Sobre a empresa
A CPFL Energia é o maior grupo privado do
setor elétrico brasileiro, com atuação nos
segmentos de distribuição, geração,
comercialização de energia e serviços. Mais
informações: http://www.cpfl.com.br/.

Infor EAM permite que o Grupo CPFL Energia:
•

Padronize todas as operações e atividades de manutenção
nas cinco usinas com só uma solução.

•

Melhore o controle dos processos usando as melhores
práticas de mercado.

•

Melhore o desempenho da planta e do equipamento
eliminando tempos de paradas, controlando os gastos de
energia e melhorando os cumprimentos.

•

Cumpra com todos os requisitos do mercado energético.

“A escolha pelo Infor EAM se deu após ampla pesquisa e
análise no mercado, onde todas as funcionalidades técnicas
foram avaliadas.”
—Marcelo Yukio Kurokawa,
Grupo CPFL Energia
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