Companhia Hidroelétrica do
São Francisco

Cases
ScriptCase
“ É com satisfação que falamos do
ScritpCase, pois acreditamos que assim
como nós, irá facilitar muito o trabalho
do desenvolvedor. Destaco também o
excelente atendimento oferecido pela
empresa”.
Tânia Maymone, Gestora da Área de Tecnologia da Informação
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Chesf amplia comunicação
interna nos diversos órgãos da
empresa

Francisco – Chesf subsidiária das Centrais
Elétricas Brasileiras
S/A – Eletrobrás foi
criada com a missão de
produzir, transmitir, e
comercializar energia
elétrica para a Região
Nordeste do Brasil.
Além de atender

Website:
www.chesf.gov.br

Principais desafios:
• Ampliar comunicação
interna

Com a facilidade e interatividade
da ferramenta ScriptCase, a Chesf
pode desenvolver um sistema web,
que integrou a comunicação e
dados, entre os diversos setores da
empresa

• Aumentar produtividade
• Integração entre os
diferentes setores

A Companhia Hidroelétrica do São Francisco – Chesf,
subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras S/A
– Eletrobrás, atende tradicionalmente os estados

tradicionalmente aos

Objetivos do projeto:

estados da Bahia, Sergipe,

• Compartilhar informações

Alagoas, Pernambuco,

Rio Grande do Norte, Ceará e do Piauí. Com a

• Ter controle dos cadastros

abertura permitida pelo novo modelo do Setor

Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará e do Piauí.
Com a abertura permitida
pelo novo modelo do
Setor Elétrico Brasileiro,
a Chesf tem contratos

e informações
• Acesso simultâneo de
usuários autorizados

da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba,

Elétrico Brasileiro, a Chesf tem contratos de venda
de energia, em todos os submercados do sistema
interligado nacional.
Na Chesf existia a necessidade de desenvolver um
aplicativo, e utilizar uma plataforma web, para
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funcionamento em diversos órgãos da empresa.

acompanhamento e cadastro das informações.

Os dados eram organizados em planilhas eletrônicas,

Após o uso do Scriptcase, a intranet passou a ser

sem compartilhamento entre os três departamentos

uma ferramenta de comunicação, entre os usuários,

da empresa - o de Relações Comerciais, a Divisão

e para diversos órgãos compartilharem os seus

de Contratos da Transmissão, e o de Planejamento

dados.

Financeiro. Os setores precisavam de informações
dos contratos firmados entre, a Chesf, e as empresas,
para envio de Fatura e Nota Fiscal.
Em 2000, a Gestora da Área de Tecnologia da
Informação, especialista em Engenharia de Software,
pela Universidade Federal de Pernambuco, Tânia
Maymone, recebeu a indicação de uma colega de
trabalho, para utilizar o Scriptcase.
Segundo Tânia, o software é utilizado de forma
gerencial. Agora todos os dados estão contidos
num banco de dados, acessados através de
usuários cadastrados, que possuem facilidade no

“Com fácil acesso, e contendo grande
quantidade de informações, os usuários
estão muito satisfeitos com o aplicativo.
O Scriptcase é uma ferramenta de fácil
manuseio, e o apoio que a consultoria
tem fornecido pela empresa, é além do
esperado”.
Tânia Maymone, Gestora da Área de Tecnologia da Informação

