
Em concorrência de que participaram os prin-
cipais fabricantes do mercado, a CEG –
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de

Janeiro escolheu a Compaq para fornecer e im-
plementar os servidores AlphaServer ES40 que
constituem a infra-estrutura para seu sistema de
gestão empresarial com base na tecnologia SAP.

A implementação do sistema SAP se deu em nove
meses desde o início do projeto, incluindo a transfe-
rência dos dados dos sistemas legados. Os servido-
res AlphaServer funcionam em um cluster de alta
disponibilidade que executa o sistema SAP desde
março de 2002, atendendo a cerca de 300 usuários. 

“A Compaq apostou em nosso projeto: antes de
concluirmos o processo de compra, já havia enco-
mendado e preparado todos os equipamentos para
a entrega, o que nos garantiu sua instalação em um
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prazo bastante curto”, explica Luiz Felipe Ramos,
Gerente de Tecnologia da Informação da CEG.

Ainda de acordo com Ramos, “o SAP R/3 entrou
em funcionamento com os dados transferidos dos
sistemas legados e totalmente adaptado às normas
da CEG. Para que esse prazo fosse cumprido, foi
fundamental a participação da Compaq e da inte-
gradora carioca MarkWay, que nos ajudaram a
determinar o equipamento mais adequado. Juntas,
as duas empresas nos deram total suporte”.

A CEG é a concessionária de serviço público de
distribuição de gás canalizado no Rio de Janeiro,
com atuação na região metropolitana. Maior em-
presa de gás canalizado do Brasil em número de
clientes, a CEG possui uma rede de distribuição de
2.246 km. Atende a 561 mil clientes residenciais,
9 mil clientes comerciais e 370 clientes industriais. 
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“A opção pela Compaq se deveu a uma
combinação de fatores, como a qualidade
dos equipamentos, o preço competitivo e
a rapidez na entrega e instalação, todos

elementos essenciais para a CEG”

Luiz Felipe Ramos,
Gerente de Tecnologia da Informação da CEG


