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ACHÉ LABORATÓRIOS
IMPLEMENTA SAP HANA COM A FH
Quando a empresa sentiu a necessidade de um upgrade tecnológico em todos os 
ambientes do SAP ECC, encontrou na FH o caminho para a transformação digital.Leandro Roldão

Gerente de Sistemas da Informação
Aché

Tivemos ganhos 
significativos no que diz 

respeito ao armazenamento 
de informações, economia 

com licenciamento de banco 
de dados e arquitetura de 

sistemas mais consolidada. 
Além disso ganhos em 

processamentos de 
transações do negócio.
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A tecnologia que nos une, muda o mundo.

#CaseDeSucesso



O Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. é uma empresa 100% brasileira, com 50 
anos de atuação no mercado. É uma das maiores forças de geração de demanda e 

de vendas do setor farmacêutico no Brasil, além de exportar para 20 países das 
Américas, África, Oriente Médio e Japão.

ACHÉ LABORATÓRIOS IMPLEMENTA SAP HANA COM A FH

Com o crescimento da indústria farmacêutica, 
a tecnologia torna-se cada vez mais 
indispensável, uma vez que traz contínuas 
inovações, maior assertividade para pesquisa 
e desenvolvimento de medicamentos, além de 
oferecer informações de todo o processo de 
fabricação dos produtos, chegando à cadeia 
de fornecimento, vendas, finanças, entre 
outras questões ligadas ao negócio.
Em busca de soluções inovadoras e que 

O upgrade tecnológico dos ambientes SAP 
ECC proporcionou ao grupo uma plataforma 
de banco de dados in-memory SAP HANA, 
que substitui as transações standard, com 
menores custos de sustentação e informações 
disponíveis de forma analítica. Além disso, o 
projeto “HANA.A” foi considerado um dos 
melhores cases de sucesso do Brasil, 
conferindo à FH e ao Aché o prêmio de terceiro 
lugar no ASUG Impact Awards 2016.

DESAFIOS CASE DE SUCESSO

VISÃO GERAL

Segmento

Faturamento

Colaboradores

Localização

Site

Farmoquímica

+ R$2 bilhões

+ 4.500

Guarulhos e São Paulo - SP, 
Londrina - PR e Anápolis - GO

ache.com.br

O principal desafio deste projeto foi conciliar a 
migração de um ecossistema complexo em 
uma única frente de trabalho. Além da 
migração do SAP ECC ao HANA, os demais 
sistemas foram equalizados para o banco de 
dados Sybase ASE, levando o ACHÉ a 
homogeneização de seus cenários técnicos.

atendessem as crescentes demandas da 
organização, o Aché Laboratórios migrou sua 
plataforma SAP ERP para o SAP HANA e a 
digitalização foi o meio encontrado pela 
empresa para atingir novos resultados de 
negócios, tornando-a mais produtiva, 
inovadora e competitiva. A iniciativa teve por 
objetivo ampliar a performance das operações 
e facilitar os processos de organização.

# Ganhos significativos no que diz respeito 
ao armazenamento de informações sobre 
os processos da cadeia de suprimentos;

# Melhoria de performance em processos 
de extração de dados sem reescrituração de 
código;

# Economia com licenciamento de banco de 
dados;

# Enxugamento da infraestrutura necessária 
aos servidores;

# Redução no tempo do fluxo de caixa;

# Fechamento contábil instantâneo;

# Agilidade nas aprovações de custos com 
SAP Fiori;

# Monitoramento unificado com SAP 
Solution Manager Monitoring;

# Gestão homogênea de customizações 
com SAP CHARM;

# Agilidade em adequações fiscais com a 
migração para TAXBRA e extinção da 
TAXBRJ.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS


