
“Desde que passamos a usar o software, a 
equipe está mais envolvida nas aplicações, 
assim, consegue atender às demandas 
atuais.”

Germano Monge, Gestor do departamento de TI

Secretaria do Desenvolvimento 
Agrário do Ceará acelera 
produtividade

Através da ferramenta Scriptcase, 
a Secretaria do Desenvolvimento 
Agrário do Ceará aumentou 
consideravelmente a sua 
produtividade, pela facilidade 
que a solução trouxe aos 
desenvolvedores e usuários.

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário do 

Ceará (SDA) apresentava a necessidade de uma 

ferramenta web adequada, que suprisse a sua 

crescente demanda.

O Sistema anterior era lento e despadronizado, 

somente parte da equipe se envolvia com essa área, 

pois havia dificuldade em repassar para os demais a 

tecnologia, de forma rápida e produtiva. 

Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário do Ceará
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O Departamento de Tecnologia da Informação 

começou a buscar e testar algumas plataformas 

que possibilitassem uma melhor produtividade e 

flexibilidade na instituição. No entanto, os produtos 

analisados não atendiam às necessidades.

Segundo o gestor do Departamento de TI, Germano 

Monge, o seu primeiro contato com o Scriptcase foi 

por meio de uma colega de trabalho. Monge afirma 

que o software surgiu como resposta às necessidades 

da secretaria. 

“Utilizamos esse software há um ano e 
meio, e hoje todo o nosso trabalho é feito 
com o Scriptcase, que se tornou a principal 
plataforma de desenvolvimento para web da 
SDA do Ceará”.

Germano Monge, Gestor do departamento de TI

Germano explica que, desde que passaram a usar 

o software, a equipe está mais envolvida nas 

aplicações, assim, consegue atender às demandas 

atuais. 

Iniciaram também um trabalho de migração de 

uma aplicação que estava no mainframe – servidor 

principal (Natural/Adabas) - para o ambiente web, 

de forma rápida, segura e tranqüila.

Todas as aplicações desenvolvidas na instituição são 

acessadas por mais de 110 municípios cearenses, 

que não tiveram problemas na implementação 

devido ao uso do Scriptcase.

“O Scriptcase permite o rápido 
desenvolvimento de aplicações para web. 
Este software possui vários recursos com 
flexibilidade para customizações. A curva 
de aprendizagem é baixa. Em apenas dois 
meses a nossa equipe de desenvolvimento 
dominava plenamente a tecnologia, 
produzindo para o ambiente web”.

Germano Monge, Gestor de TI.
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