
Siegelsbach, Alemanha

Setor de manufatura
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Benefícios

• Estabeleceu uma base 
confiável para o SAP 
S/4HANA antes da data 
limite de migração, em 2027

• Simplificou o gerenciamento 
do servidor para sua pequena 
equipe de TI

• Conseguiu capacidade de 
resposta para escalar a TI 
com o crescimento dos 
negócios

Sede

“O Red Hat Enterprise Linux for SAP 
Solutions oferece uma base confiável e 

fácil de usar para o SAP HANA. Depois de 
instalado, basta executá-lo.”

Adrian Dexheimer
Chefe de TI

Mann & Schröder Cosmetics

Software

Red Hat® Enterprise Linux® 
for SAP® Solutions

Red Hat Satellite

A empresa familiar de bens de consumo Mann & Schröder Cosmetics cresceu 
significativamente desde a sua fundação. Atualmente, a empresa oferece produtos 
de cuidado pessoal de qualidade Made in Germany em mais de 70 países e em quatro 
continentes. Depois de migrar seus sistemas de gestão empresarial (ERP) legados para a SAP, 
a empresa queria se preparar com antecedência para a migração para o SAP S/4HANA antes 
da data limite do suporte, em 2027. Além disso, desejava utilizar seus recursos de TI limitados 
de maneira mais eficiente. A empresa utilizou o Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, 
com suporte do Red Hat Satellite, para criar uma base confiável e fácil de gerenciar para seu 
ambiente SAP em crescimento e continuar atendendo às demandas dos negócios.
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“Com a Red Hat, 
podemos expandir 

nossos sistemas de TI 
conforme a empresa 

cresce.”

Adrian Dexheimer
Chefe de TI

Mann & Schröder Cosmetics

Uma demanda cada vez maior  e um prazo do fornecedor

A Mann & Schröder Cosmetics foi fundada em 1951, quando Hans Schröder e o eletricista Eugen 
Mann abriram uma fábrica de produtos químicos em Siegelsbach, Alemanha. Sete anos depois, a 
empresa lançou o primeiro spray fixador para cabelo do mundo e, em 1968, sua primeira marca 
de produtos para o corpo. Em 2003, a empresa familiar abriu uma nova fábrica em Hüffenhardt 
para atender à demanda crescente por seus produtos de qualidade. Hoje, a Mann & Schröder 
Cosmetics é uma fabricante de bens de consumo de médio porte que exporta mais de 2 mil 
produtos diferentes para cabelo e pele para mais de 70 países.

A tecnologia se tornou crucial para o crescimento da empresa. No entanto, expandir os sistemas 
para atender às novas necessidades empresariais foi um desafio para seu pequeno departamento 
de TI. Além disso, o sistema de gestão empresarial (ERP) da empresa, baseado em uma aplicação 
do Visual Basic e com suporte de um banco de dados Oracle, não era escalável.

“Nossa empresa crescia de maneira dinâmica”, afirma Yvonne Purkert, gerente de projetos 
SAP da Mann & Schröder Cosmetics. “Um dos nossos maiores desafios foi nosso ambiente 
multissistemas. Era preciso configurar e provisionar novos servidores rapidamente para viabilizar 
nosso crescimento” 

Em 2016, a Mann & Schröder Cosmetics migrou para o SAP ERP. No entanto, as empresas que 
usavam esse software corriam o risco de perder o suporte caso não migrassem para o SAP 
S/4HANA até 2027. Para se preparar, a Mann & Schröder Cosmetics começou a buscar uma 
solução que não só criasse uma base para a migração, mas também oferecesse os serviços 
necessários para executar o banco de dados em memória do SAP HANA. A empresa precisava 
aproveitar ao máximo seus limitados recursos de TI para atender à crescente demanda.

Implantação de uma base confiável junto a um parceiro de confiança

Depois de avaliar várias soluções, a Mann & Schröder Cosmetics decidiu incluir duas soluções  
Red Hat ao seu ambiente Enterprise Linux:

• Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, um sistema operacional empresarial otimizado 
para cargas de trabalho de aplicações SAP e gerenciamento de dados.

• Red Hat Satellite, uma solução de gerenciamento de sistemas fácil de usar que ajuda a 
equipe de TI da empresa a gerenciar e atualizar de forma eficiente toda a tecnologia Red Hat.

“Pudemos fazer toda a instalação sozinhos, porque foi muito fácil incluir essas soluções da Red Hat 
em nosso ambiente de TI”, diz Adrian Dexheimer, chefe de TI da Mann & Schröder Cosmetics. 

A empresa já fez sua transição para o SAP S/4HANA com êxito anos antes do prazo do 
fornecedor, sendo um dos primeiros usuários do SAP S/4HANA em um ambiente de produção. 
Seu ambiente SAP agora inclui 10 instâncias do HANA distribuídas entre mais de 40 máquinas 
virtuais implantadas em servidores Red Hat Enterprise Linux.

br.redhat.com 
 

https://www.redhat.com/pt-br


3Estudo de caso Mann & Schröder Cosmetics se prepara para o SAP S/4HANA com a Red Hat

Crescimento simplificado com soluções integradas

Uma base robusta e estável para o SAP S/4HANA

Com o Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, a Mann & Schröder Cosmetics pode 
aproveitar os componentes técnicos específicos para SAP, soluções de alta disponibilidade e 
funcionalidades de gerenciamento para criar um ambiente de servidor eficaz para o teste de 
lançamentos atuais e futuros do banco de dados SAP HANA.

“O Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions oferece uma base confiável e fácil de usar para o 
SAP HANA. Depois de instalado, basta executá-lo”, diz Adrian. “É muito simples instalar novas 
instâncias do servidor. Agora, podemos criar facilmente um ambiente de área restrita para 
explorar qualquer grande mudança em novas versões do HANA.”

Gerenciamento do servidor simplificado 

A pequena equipe de TI da empresa utiliza ferramentas e funcionalidades de gerenciamento de 
sistemas da Red Hat para atualizar rapidamente as instâncias do servidor. Assim, elas continuam 
funcionando de forma eficiente e a equipe pode se concentrar em novas instalações. 

“O Red Hat Satellite identifica onde os patches não foram instalados”, diz Adrian. “Podemos 
agrupar todas as instâncias do servidor, estejam hospedadas no HANA ou não, e instalar 
atualizações em todas elas ao mesmo tempo. É muito rápido.”

Como resultado, a equipe de TI pode preparar proativamente o ambiente de TI da empresa para  
as constantes mudanças nos negócios. “Com a Red Hat, podemos expandir nossos sistemas de TI 
conforme a empresa cresce”, diz Adrian. “Dessa forma, nosso departamento de TI pode agir, e não 
apenas reagir. Essa é uma capacidade chave para manter nossa liderança no mercado.”

Capacidade de resposta para atender às demandas crescentes

Além disso, o Red Hat Satellite ajuda o departamento de TI da Mann & Schröder Cosmetics a 
escalar os sistemas de maneira responsiva para atender às crescentes necessidades empresariais. 
Com as funcionalidades de automação com base em script incorporadas no Red Hat Satellite, é 
possível criar novas instâncias de servidor do Red Hat Enterprise Linux otimizadas para SAP em 
menos de quatro horas. 

“Podemos montar qualquer tipo de unidade compartilhada, inclusive no Windows ou outras 
versões do sistema operacional Linux”, diz Adrian.

Com essa funcionalidade, a empresa integrou ao ambiente de TI várias novas instâncias do 
servidor nos últimos meses, incluindo também a solução de armazenamento de dados SAP 
BW/4HANA (Business Warehouse) e o SAP Human Capital Management (SAP HCM ou SAP-HR). 
Essas inclusões ajudam a empresa a analisar dados e continuar otimizando suas operações para 
se manterem competitivos.
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Crescimento contínuo

A Mann & Schröder Cosmetics planeja usar sua base de TI adaptável e escalável, com o suporte 
de funcionalidades de gerenciamento eficientes, para atender a diferentes necessidades 
empresariais. Ela acredita que seus sistemas SAP serão capazes de atender a todas as suas 
necessidades futuras.

“Nossa prioridade, agora e no futuro, é a sustentabilidade. Definimos a meta ambiciosa de obter 
a certificação de energia ISO 50001 em 2019. Trata-se de um padrão acima dos padrões legais 
mínimos quanto ao consumo de energia e às metas de redução”, diz Adrian. “Estamos confiantes 
de que nossos sistemas SAP nos darão suporte para atingir essa meta”.

Sobre a Mann & Schröder Cosmetics

A Mann & Schröder Cosmetics é uma empresa de bens de consumo de médio porte com 
operações internacionais. A empresa tem uma marca conhecida de produtos premium para 
cabelo e pele com a famosa qualidade dos produtos alemãs. Nosso negócio principal consiste em 
duas linhas. Primeiro, desenvolvemos conceitos de marca criativos há quase 70 anos. Em segundo 
lugar, produzimos produtos de cuidados com o corpo para as marcas privadas de drogarias, 
lojas de desconto e supermercados. Fazemos tudo isso na Alemanha, em nossas duas principais 
fábricas em Siegelsbach e Hüffenhardt.
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SOBRE A Red Hat
A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções corporativas de software open source. Por 
meio da estreita parceria com as comunidades, a Red Hat oferece tecnologias confiáveis e de alto 
desempenho em Linux, cloud híbrida, containers e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar 
aplicações de TI novas e existentes, desenvolver aplicações nativas em cloud e definir padrões 
com nosso sistema operacional líder do setor, além de automatizar, proteger e gerenciar ambientes 
complexos. Com serviços de consultoria, treinamento e suporte premiados, a Red Hat tem a confiança 
das empresas da Fortune 500. Como um parceiro estratégico para provedores de cloud, integradores 
de sistema, fornecedores de aplicações, clientes e comunidades open source, a Red Hat ajuda as 
organizações a se preparar para o futuro digital.
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