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Notices  
This document is provided for informational purposes only. It represents AWS’s 

current product offerings and practices as of the date of issue of this document, 

which are subject to change without notice. Customers are responsible for 

making their own independent assessment of the information in this document 

and any use of AWS’s products or services, each of which is provided “as is” 

without warranty of any kind, whether express or implied. This document does 

not create any warranties, representations, contractual commitments, conditions 

or assurances from AWS, its affiliates, suppliers or licensors. The responsibilities 

and liabilities of AWS to its customers are controlled by AWS agreements, and 

this document is not part of, nor does it modify, any agreement between AWS 

and its customers. 
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Abstract 
O propósito desse artigo é descrever melhores práticas de implementação de 

aplicações SAP na nuvem AWS. As informações aqui descritas podem ser 

utilizadas por nossos clientes em diversos estágios de sua jornada de migração de 

sistemas SAP para a nuvem AWS ou para novas implementações. 

Introdução 
Aplicações de negócio SAP são, geralmente, ambientes críticos para as empresas. 

Diversos negócios dependem destas aplicações, para o gerenciamento das 

empresas e suas subsidiárias, negociações com fornecedores e gestão de clientes. 

Nós da Amazon Web Services fazemos investimentos constantes para assegurar 

que aplicações SAP sejam suportadas e certificadas em nossa plataforma. Desta 

forma visamos assegurar a nossos clientes que executem aplicações SAP na AWS 

com alta performance, disponibilidade, segurança e baixo de custo. 

Temos visto um aumento significativo, não só na amplitude dos sistemas SAP 

certificados na AWS, mas também no número de clientes que desejam migrar 

seus sistemas SAP de seus datacenters para a nuvem AWS. Da mesma forma 
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existem casos onde clientes desejam expandir seus ambientes, criando 

infraestruturas híbridas, ou implementar novos sistemas SAP diretamente na 

nuvem AWS. 

Neste contexto, nós reconhecemos, naturalmente, que a adoção da computação 

em nuvem para ambientes críticos é uma jornada que precisa ser adaptada aos 

requerimentos e necessidades específicos de cada cliente. Alguns clientes iniciam 

por ambientes não produtivos como disaster recovery, ambientes de teste e 

homologação. Outros necessitam migrar ambientes produtivos para alcançarem 

compliance com certificações de segurança ou otimizarem custos mais 

rapidamente. 

Hoje, uma grande parte de aplicações SAP estão suportadas na AWS. 

Basicamente qualquer sistema SAP baseado em Netweaver 7, ou superior, está 

100% homologado para a plataforma AWS, para ambientes produtivos ou não. O 

diagrama abaixo inclui os mais importantes sistemas SAP certificados para AWS: 
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Dimensionamento e Performance 
O dimensionamento de sistemas SAP na AWS segue o procedimento padrão SAP. 
Para ambientes novos ou capacidade adicionada a ambientes já existentes, 
recomendamos utilizar a ferramenta SAP Quick Sizer para determinar a 
quantidade de SAPS apropriada.  

SAP Quicksizer: http://service.sap.com/quicksizer. 

 

Para migração de ambientes já existentes, é provável que este tipo de informação 
já exista. Neste caso, uma análise da capacidade atual pode apontar o tipo de 
instancia EC2 apropriado. 

Para SAP BW (Business Warehouse) com banco de dados SAP HANA, 
recomendamos a ferramenta de sizing descrita na SAP note 1736976 (que pode 
ser encontrada no link http://service.sap.com/sap/support/notes/1736976. 

 

Para migração de ambientes SAP Business Suite com banco de dados SAP HANA, 
recomendamos verificar a SAP note 1872170 para estimar os requerimentos de 
memória para a instancia EC2 do banco de dados. 

http://service.sap.com/sap/support/notes/1872170 

 

A AWS possui instancias EC2 homologadas para ambientes produtivos SAP. A 
tabela abaixo contém as famílias de instancias bem como seu número de SAPS 
(SAP note 1656099) http://service.sap.com/sap/support/notes/1656099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://service.sap.com/quicksizer
http://service.sap.com/sap/support/notes/1736976
http://service.sap.com/sap/support/notes/1872170
http://service.sap.com/sap/support/notes/1656099
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A AWS anunciou uma nova família de instancias, denominada X1. A nova 
instancia x1.32xlarge possui 2TB de memória RAM. A nova família X1 foi 
arquitetada tendo em vista principalmente bancos de dados baseados em SAP 
HANA. A família possui quatro processadores Intel® Xeon® E7 v3 (Haswell) 
com alta banda para memória e grande volume de cache L3, projetado 
especificamente para aplicações dependentes de alta performance de memória. 
Com 128 vCPU’s essas instancias poderão suportar um alto número de processos 
concorrentes. Mais informações sobre a nova família Amazon EC2 X1 em 
https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/x1/. 

 

 

Da perspectiva de armazenamento, EBS (Elastic Block Store) é o serviço de 
storage de bloco, persistente, vinculado à instancia EC2. Cada volume EBS é 
replicado dentro de uma Zona de Disponibilidade e é desenhado para prover uma 
durabilidade de 99.999%. Existem três tipos de volumes EBS, Magnetic, General 
Purpose (SSD) e Provisioned IOPS (SSD).  

 

A tabela abaixo contém um resumo dessas opções. 

 

 
  

Caso necessite de uma performance de IOPS (I/O por segundo) maior, pode-se 
utilizar RAID 0.  

 

Uma vantagem importante no dimensionamento de sistemas SAP na AWS é a de 
poder modificar o tipo das Instancias EC2 a qualquer momento. Se algo não for 
planejado e sua instancia EC2 possuir recursos demais ou, ao contrário, 
insuficientes para seu workload, é muito fácil mudar para o tipo de instancia mais 
apropriado. 

 

https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/x1/
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Da mesma forma, manutenção de ciclo de vida de hardware é muito mais simples 
na AWS. Quando houver lançamento de uma instancia nova, com melhor preço e 
performance, é fácil migrar e começar a usufruir das vantagens desde o primeiro 
minuto. Você simplesmente precisa planejar um downtime mínimo, desligar sua 
instancia EC2, mudar o tipo de instancia e inicia-la. Isto pode ser feito pela 
console ou com uma chamada de API simples. 

 

Alta Disponibilidade e Disaster Recovery 

Alta Disponibilidade 
No ambiente on-premises é necessário manter hardware standby para prover alta 

disponibilidade. Esta prática aumenta custos e complexidade de gerenciamento à 

sua infraestrutura. Na AWS esta preocupação não existe. Cada instancia EC2 

possui monitoramento de status executado a todo momento sobre todos os 

componentes necessários para seu funcionamento. Com a feature EC2 Auto-

recovery, se for detectada falha de hardware do hypervisor, sua instancia será 

movida e reiniciada em um novo hardware automaticamente. Instance ID, IP’s 

elásticos (públicos) e volumes EBS serão mantidos e reconfigurações adicionais 

não serão necessárias. Esta é uma configuração de alta disponibilidade simples e 

fácil de implementar.  

A presença da AWS se estende, hoje, em 12 regiões, 32 zonas de disponibilidade e 

mais de 50 pontos de distribuição de conteúdo ao redor do mundo. Zonas de 

disponibilidade são conjuntos de datacenters distantes uns dos outros para 

garantir alta disponibilidade, porém próximos o suficiente para garantir baixa 

latência (dentro de um dígito de milissegundo). Com é possível obter, ao mesmo 

tempo, alta disponibilidade e performance. É possível utilizar qualquer região ao 

redor do mundo e existe total isolamento de dados entre as regiões AWS.  
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Sistemas SAP em ambientes on-premises, são geralmente arquitetados para 

serem executados em um único datacenter, usando soluções de cluster 

ativo/passivo. Na AWS, para estes sistemas SAP críticos e que requerem 

downtimes mínimos, é possível implementar clusters em diferentes zonas de 

disponibilidade.  Assim seu sistema estará em datacenters distintos seus bancos 

de dados replicados sincronicamente, devido a baixa latência entre as zonas.  

Com o SAP ERS (Enqueue Replication Server) os locks no banco de dados 

também são replicados sincronicamente. O banco de dados de backend, seja um 

RDBMS clássico (Oracle, MS SQL, DB2 ou Sybase), seja HANA, pode ser 

replicado sincronicamente, devido a baixa latência entre Zonas de 

Disponibilidade. Neste cenário transações não deverão ser perdidas e o RPO 

(Recovery Point Objective) pode chegar a zero, enquanto o RTO (Recovery Time 

Objective) pode ficar dentro de 1 (uma) hora.  
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O diagrama abaixo ilustra um sistema SAP ECC Netweaver em stack ABAP sendo 

executado em alta disponibilidade, utilizando duas Zonas de Disponibilidade 

AWS. 

 

 

 

 

 

 

 

A SAP também conta com o SAP BW (Business Warehouse) que é sua ferramenta 

de Datawarehouse. Na AWS você pode executar o SAP BW, utilizando um banco 

de dados de backend baseado em SAP HANA. A AWS está certificada para scale-

out (horizontal) do SAP HANA para BW em até 17 instancias. Com isso você pode 

ter um cluster HANA de aproximadamente 4TB, utilizando as instancias EC2 

r3.8xlarge. O diagrama abaixo ilustra a arquitetura de um sistema SAP BW 

utilizando diversas instancias de SAP HANA, em duas Zonas de Disponibilidade. 

 

 

 



Amazon Web Services – Aplicações SAP na Nuvem AWS Março 2016 

 

Page 11 of 12  

 

Disaster Recovery 
 

Para cenários de Disaster Recovery na AWS, recomendamos a criação de um 
ambiente, que reflita o ambiente de produção, em outra Região AWS. Pode-se 
utilizar diversas técnicas de DR, de acordo com seu RPO (Recovery Point 
Objective) e seu RTO (Recovery Time Objective). Várias dessas técnicas estão 
descritas em nosso Whitepapper sobre Disaster Recovery 
(http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf). 

O diagrama abaixo ilustra um sistema SAP ECC Netweaver em stack ABAP sendo 

executado em alta disponibilidade e uma ambiente de DR em outra Região AWS. 

 

 

 

 

 

Conclusão 
A AWS fornece todos os serviços e infraestrutura global necessária para que você 

execute seu sistema SAP na nuvem, com certificação SAP, redução de custo, 

segurança, disponibilidade e agilidade para sua empresa. 

Possuímos um grande ecossistema de parceiros que podem ajudar a implantar, 

migrar ou suportar seu sistema SAP na nuvem. Estes parceiros, em conjunto com 

nosso time de Solutions Architects e Professional Services irão guia-lo em todas 

as fases de sua jornada para a nuvem AWS com sua expertise tanto da plataforma 

AWS quanto dos diversos sistemas SAP e suas particularidades. 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf)
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Leitura Adicional 
Disponibilizamos também um grande número de whitepapers, guias, e 

informações nos links: 

Informações Gerais: https://aws.amazon.com/sap/ 

SAP on AWS Whitepapers: https://aws.amazon.com/sap/whitepapers/ 

SAP on AWS FAQ: https://aws.amazon.com/sap/faq/ 

SAP on AWS Testdrive: https://aws.amazon.com/testdrive/sap/ 

Quickstart para SAP HANA: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-
new/2014/06/03/sap-hana-quick-start-reference-deployment/ 

Contate-nos a qualquer momento para maiores informações através do e-mail 
sap-on-aws@amazon.com. 

https://aws.amazon.com/sap/
https://aws.amazon.com/sap/whitepapers/
https://aws.amazon.com/sap/faq/
https://aws.amazon.com/testdrive/sap/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2014/06/03/sap-hana-quick-start-reference-deployment/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2014/06/03/sap-hana-quick-start-reference-deployment/
mailto:sap-on-aws@amazon.com

