
“O Scriptcase é uma ferramenta de fácil 
manuseio e rápido desenvolvimento, o 
que nos transmite ganhos no sentido de 
tempo.”

Neuber Ramos, Gerente de Projetos  
Tecnologia da Control Ware

Control Ware desenvolve 
Centro de Compras em tempo 
“recorde”

Por meio da capacidade da 
ferramenta ScriptCase, a Control 
Ware conseguiu integrar os 
processos de negociação entre: 
Fabricantes, Fornecedores e 
Supermercadistas, abrindo caminho 
para reduzir o tempo, e conquistar 
clientes

Empresa brasileira, fundada em 1987, com 25 anos 

de atuação na cidade de São Paulo, a Control Ware 

– Sistemas de Automação e Gestão Empresarial 

manteve, ao longo dos anos, a missão e o desejo 

de proporcionar, por meio dos processos e soluções 

para seus clientes, estratégias para alcançar os 

melhores resultados.

Em busca de atender à demanda crescente entre o 

mercado consumidor e o varejista, lançou um novo 

Control Ware
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Principais desafios:

Desenvolver um portal de •	

internet.

Aumentar os acessos •	

diários.

Reduzir o tempo, e •	

manter a qualidade.

Objetivos do projeto:

Atender às necessidades •	

dos clientes, facilitando os 

processos de negociação.

Ter uma solução de •	

internet para atender a 

três tipos de usuários: 

Fabricantes, Fornecedores 

e Supermercadistas.

Focar no cliente e no •	

mercado de atuação.

Banco de Dados e 

Sistema Operacional

MySQL / Windows 2003 •	

Server.

Cases  
ScriptCase



empreendimento: “O portal Centro de Compras”. Isto 

é, criou um canal que disponibiliza o relacionamento 

direto entre: Fabricantes, Fornecedores e 

Supermercadistas Brasileiros. 

Desenvolver um sistema ágil, padronizado e 

que suprisse as necessidades e rotinas do ramo 

supermercadista	brasileiro	era	o	grande	desafio	

tecnológico	da	empresa.	Uma	unificação	que	pudesse	

ter a capacidade de proporcionar um número grande 

de acessos diários. Diante desse cenário, surgiu o 

ScriptCase, ferramenta para desenvolvimento de 

aplicações para web, que provou ser a solução ideal 

para a realização do projeto.

“Procurávamos uma solução de mercado 
que nos propiciasse o desenvolvimento 
mais ágil e padronizado de uma solução de 
internet. Convencemo-nos de que seria uma 
ótima solução ter a praticidade e agilidade 
de desenvolvimento proporcionado pela 
ferramenta”

Neuber Ramos, Gerente de Projeto - Control Ware.

O CDC facilita as operações de compras de 

supermercados, sem limites de tamanho e cultura 

do Brasil. Permitem cotações, compras diretas a 

fornecedores, compras on-line, mediante consulta 

de preço, obtendo negociação direta, além de uma 

vitrine para fornecedores e fabricantes apresentarem 

seus produtos e, conseqüentemente, as vendas.

“O principal diferencial é o tempo de 
desenvolvimento e portabilidade de 
sistema operacional, além do apoio que o 
ScriptCase nos transmitiu, e segurança no 
início do projeto”

Neuber Ramos, Gerente de Projeto – Control Ware.

O portal proporciona inúmeros benefícios 

em sua utilização, dentre eles, o “Cliente - 

Supermercadista”. Que disponibiliza os seguintes 

serviços: 

Canal de anúncios voltados ao seu negócio.•	

Ofertas dos fornecedores e fabricantes.•	

Cotações.•	

Pesquisas de preços on-line.•	

Compras diretas com fornecedores.•	

Estatísticas sobre produtos.•	

Dicas de fabricantes.•	

A	Control	Ware	está	em	fase	final	de	

desenvolvimento, e o Centro de Compras será o 

maior portal de cotações, e compras de todo o país. 

A equipe de projeto diz já conseguir visualizar novas 

conquistas, e satisfação deste investimento.

Destacando	a	redução	significativa	do	tempo,	

apresenta, assim, novas oportunidades de 

crescimento e negócios.

“Buscamos com o desenvolvimento deste 
projeto ser prestadores de serviços aos 
três tipos de usuários, facilitando o 
procedimento de exposição dos produtos 
do fabricante, de vendas, com participação 
em cotações para os fornecedores e, 
por	fim,	de	cotações	e	compras	para	os	
supermercadistas”

Neuber Ramos, Gerente de Projeto - Control Ware.

Cases ScriptCase Control Ware

www.scriptcase.com.br - 0800 970 0300


