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Material de uso externo 

Customer Name: Salitre Fertilizantes – EuroChem Group 

URL do cliente: https://www.eurochemgroup.com/ 

O grupo EuroChem no espaço de duas décadas transformou diversas plantas produtivas de 

mineração e fertilizantes em uma rede sofisticada de instalações que atuam em toda a cadeia de 

fertilizantes da extração, passando pela fabricação, até a distribuição. 

Atuando em mais de 40 países e negociando seus produtos em mais de 100 mercados, a Eurochem 

se tornou um dos principais produtores de fertilizantes do mundo. Em fevereiro de 2022, a 

Eurochem concluiu a aquisição do projeto de fosfato Serra do Salitre no Brasil, consolidando assim 

sua posição como um dos líderes globais em fertilizantes.  

Diante deste cenário havia o desafio de realizar a segregação (Carve-out) do ambiente tecnológico 

de SAP da antiga unidade de negócios com impacto mínimo nas operações. 

Porque Amazon Web Services: 

A grande diversidade de serviços disponíveis na AWS permite a simplificação de ambientes 

complexos, em um único provedor, atendendo as melhores e mais modernas práticas do mercado. 

A flexibilidade, facilidade e quantidade de serviços SAP da AWS se encaixaram sob medida para 

manter os custos baixos permitindo uma rápida implantação.  

Benefícios: 

O uso de instancias EC2 certificadas SAP HANA facilitam o sizing e reduziram drasticamente o 

tempo de implantação dos Workloads SAP com a AWS. 

A flexibilidade das instancias EC2 alinhadas com o modelo de pagamento “pague pelo uso” 

permitiram que os trabalhos de sanitização fossem realizados em um ambiente espelho e 

temporário sem necessitar de alto gastos, longos tempos de espera com aquisição de hardwares 

e sem impactos ao ambiente produtivo. 
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