Título
SIASE – Sistema de Inteligência Analítica do Setor Elétrico
Código ANEEL
PE-4950-0718/2013
Objetivo
Criação de um sistema de informações, envolvendo os agentes do setor,
especialmente as distribuidoras de energia elétrica, a ANEEL e instituições públicas
que Possibilite, para toda sociedade, a inteligibilidade da aplicação das tarifas; e Crie
uma base de dados consistente para a aplicação de técnicas de inteligência analítica e
de mineração de dados.
Descrição do Produto
Relatório de Pesquisa contendo as opiniões, demandas, necessidades e expectativas,
inclusive as funcionais, dos públicos usuários do SIASE; Documento de arquitetura e
especificação do sistema contendo os requisitos funcionais e não funcionais conforme
descrito no item 2.3 da chamada n°018/2013
Motivação do Projeto
A maioria das informações utilizadas nos processos tarifários já está disponível ao
público, só que nem sempre de forma inteligível, utilizável e atendendo aos interesses
de cada usuário. Um sistema que reúna as informações do setor de forma estruturada
e que garanta o acesso da sociedade a esta base de dados, trará maior transparência
às ações e maior entendimento acerca de seus processos. Diversos órgãos do
governo, bem entidades representativas da sociedade civil organizada, necessitam de
informações confiáveis sobre o setor elétrico para definição de políticas públicas, bem
como para produção dos mais diversos estudos socioeconômicos. Além disso, é fato
que os consumidores têm um interesse muito grande em verificar ou antever os
impactos dos reposicionamentos decorrentes dos reajustes e revisões tarifárias em
suas próprias faturas, sendo que os grandes consumidores e suas entidades
representativas têm interesse inclusive em entender e reproduzir o processo de
construção das tarifas
Linha de Pesquisa
Medição, faturamento e combate a perdas comerciais.
Entidades Envolvidas
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
Instituto Abradee da Energia – iABRADEE
Distribuidoras Patrocinadoras: COSERN, CEMIG, AES ELETROPAULO, AES SUL,
CEB, CEEE, CELESC, COPEL, CPFL, ENERGISA LIGHT, CELG, DMED, CEMAT,
ELETROBRAS, ELEKTRO, ESCELSA e BANDEIRANTE
Gerente do Projeto
Angélica Tozzato Baptista – CEMIG
Coordenador do Projeto
Sergio Fugimoto - iABRADEE
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Data de Início
22/09/2014
Duração: 09 Meses
Investimento:
R$ 47.825,25.
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