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F 
undado em 1982, o Grupo ACA começou 
por conquistar reputação no mercado por-
tuguês na execução de projetos de vias de 
comunicação e infraestruturas, mas rapi-
damente estendeu a sua atividade à cons-

trução de edifícios e obras especiais. Contudo, em 
2006, decidiu ir além-fronteiras e dar início ao seu 

processo de internacionalização, 
estando, atualmente, presente em 
três continentes – Europa, África 
e América do Sul.
Desde cedo que o Grupo perce-
beu que as Tecnologias de Infor-
mação são um importante aliado 
de apoio ao negócio. E prova dis-
so, foi que, no final de 2015, com 
a implementação SAP no Grupo 
ACA, o processo de Transforma-
ção Digital começou a ganhar 
corpo, tendo nessa altura como 
principais objetivos a uniformi-
zação e transversalidade dos pro-
cessos nas regiões e setores de 
negócio onde Grupo opera.
Neste sentido, em 2020 surge a 
necessidade de definir uma nova 
estratégia de Transformação Di-
gital. É perante este contexto que 

se inicia o projeto com a Abaco Consulting, que re-
presenta uma resposta firme do Grupo ACA aos no-
vos desafios com que nos deparamos nestes tempos 
de pandemia. É perante este cenário que as empresas 
necessitam definir e aplicar estratégias de transfor-
mação digital que suportem o seu negócio e permi-
tam uma maior proximidade aos seus clientes. E o 
Grupo ACA não foi exceção, pois desde cedo definiu 
a meta de efetuar o Upgrade do seu sistema ERP com 

vista a transformar e capacitar digitalmente os pro-
cessos e procedimentos, a par da introdução de ferra-
mentas tecnológicas que permitam uma evolução e 
competitividade crescentes da organização. Por estes 
motivos a escolha recaiu sobre o SAP S4/HANA.
Este projeto consistiu assim na conversão do siste-
ma existente SAP R/3 para o produto mais recente 
S/4Hana versão 1909, uma vez que este possui um 
conjunto de novas funcionalidades no que concer-
ne às áreas financeiras, logísticas e gestão de obras.  
O principal objetivo foi garantir a conversão para 
uma nova plataforma tecnológica que não causasse 
qualquer impacto negativo no negócio, ao nível da 
indisponibilidade de sistema, perda de histórico de 
informação e perda de funcionalidades. Dado que o 
Grupo possui várias unidades espalhadas pelo globo 
(61 empresas, cada uma com especificidades ao nível 
de localização e ramo de negócio), foi fundamental 
articular as equipas internas e outros parceiros para 
que o período do Downtime fosse reduzido a apenas 
um fim-de-semana.  

BENEFÍCIOS DO NOVO ERP
Relativamente à adoção do novo SAP S/4HANA, ao 
efetuar este Upgrade, o Grupo ACA passou a bene-
ficiar de uma ferramenta avançada de gestão que 
abrange, desde processos mais transacionais até ao 
suporte da tomada de decisão da gestão de topo. 
Além do auxílio à gestão interna, o SAP S4/HANA é, 
cada vez mais, uma ferramenta tecnológica que visa 
uma abordagem de ligação interempresas, promo-
vendo a “conectividade” com processos de negócios 
de outras organizações e acelerando assim a resposta 
conjunta ao mercado.
Outro benefício é, indubitavelmente, o aumento de 
velocidade no acesso à informação, o que decorre 
da tecnologia de base de dados in-memory do SAP 
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S/4HANA, que permite, à ACA, 
obter informação para a tomada 
de decisão em real-time. Por úl-
timo, ressaltamos o benefício da 
mobilidade que resulta com a im-
plementação do SAP Fiori.
O projeto decorreu então duran-
te oito meses em plena altura de 
pandemia, tendo se iniciado no 
final de abril de 2020 e foi conclu-
ído em dezembro do mesmo ano. 
Desta forma, o novo sistema está 
em pleno funcionamento desde 
o dia 7 de dezembro de 2020. A 
conversão do Produtivo realizou-
-se no fim de semana anterior à 
referida data, após terem sido 
executados testes aos principais 
processos nas diversas regiões, o 
que foi necessário para garantir o 
sucesso do projeto.

IMPLEMENTAÇÃO E 
DESAFIOS SENTIDOS 
A primeira data de Go-Live para 
o projeto de conversão S4/HANA 
estava prevista para janeiro de 
2021. Contudo, dada a necessi-
dade de fecho dos movimentos 
logísticos até ao dia anterior ao 
Go-Live, associada ao facto desta 
atividade impossibilitar o proce-
dimento tradicional de fecho do 
ano, a Abaco e o Grupo ACA de-
cidiram antecipar o arranque do 
projeto em 1 mês. Porém, esta de-
cisão obrigou a uma reavaliação 
de todo o planeamento, reagen-
dando possíveis tarefas paralelas 
e aumentando o número de re-
cursos alocados ao projeto, bem 
como o nível de risco da entrega 
final do mesmo (pois o planea-
mento inicial apresentado já era 
bastante ajustado). Porém, com 
enorme dedicação e capacidade 
de comunicação das equipas Aba-
co e da ACA, foi possível entregar 
o projeto no timing estimado.  
Não tendo relação com a imple-
mentação em si, um dos maiores 
desafios sentidos neste processo 
foi lidar com o facto de a Constru-
ção (core business do Grupo) não 
ser, por tradição, um dos setores 
mais tecnológicos. Desta forma, 
no seio da nossa organização en-
caramos esta potencial dificulda-
de como um desafio que ambicio-
namos vencer. 
Neste projeto estiveram direta-
mente envolvidos 26 profissionais 
do Grupo ACA, entre Process Ow-
ners e Key Users das diversas re-
giões onde o Grupo desenvolve a 
sua atividade. Por sua vez, a Aba-
co, contou com 28 recursos que 
suportaram esta implementação 
em 2 países, em ambiente 100% 
remoto. C
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