
 Into the cloud... inspirado numa história verídica 
 
 
 
 
 
 
 

Criar uma solução 
cloud personalizada 
para ajudar uma 
empresa de 
multimédia líder a 
aumentar a sua 
flexibilidade e 
reduzir custos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

40-50% 
de redução de custos 

9 milhões 
de utilizadores diários 

80 
máquinas virtuais 

 
 
 

 
 

 

O contexto 
NextRadioTV é um grupo multimédia independente que transmite conteúdos digitais, televisivos 
e de rádio para BFMTV.com. BFM Business, RMC Sport, RMC Découverte e 01net.com. Devido 
ao seu imenso crescimento, tanto a nível interno como em toda a sua rede de média, 
NextRadioTV optou por migrar a sua farm de 80 servidores físicos para uma solução cloud capaz 
de suportar até 9 milhões de visitas por dia. Graças à solução cloud da OVH, que se adaptou 
perfeitamente às necessidades do negócio, foi possível obter uma infraestrutura fiável e escalável 
para tratar picos de tráfego de visitas inesperados. Atualmente, NextRadioTV usufrui das 
capacidades da OVH em termos de extensão, recuperação e otimização de dados em tempo real, 
bem como de recuperação de desastres. 

 
 
 
 
 
 

 

O desafio 
Gerir 80 servidores físicos era uma pressão quase constante para a equipa de TI da NextRadioTV, 
que tinha de responder a alertas 24 horas por dia, sendo que muitos deles não eram críticos. 
Devido a uma procura imprevisível, a empresa também precisava de uma infraestrutura de alta 
disponibilidade para responder a picos de tráfego, que podiam multiplicar-se por cinco em 
menos de 15 minutos. 

 
“Ganhámos flexibilidade enquanto reduzimos os custos entre 40 e 50%. Agora é mais rápido 
implementar uma nova máquina virtual que um servidor dedicado.” 

Vincent Lae, responsável pela infraestrutura informática, NextRadioTV 



 
 
 
 

 
 

A solução 
A OVH implementou o seu Dedicated Cloud, com sete servidores XL Enterprise e oito datastores 
com oitenta máquinas virtuais. Também serão utilizados doze servidores físicos: dez a partir de 
um cluster Galera para uma potência sólida, e dois para a monitorização e a análise em tempo 
real. As imagens de origem são armazenadas de forma segura no Public Cloud. O DNS “round-
robin” e as várias máquinas virtuais HAProxy funcionam em múltiplos hosts para garantir que a 
infraestrutura esteja sempre disponível, incluindo em caso de falha de algum host. O Public Cloud 
armazena as imagens de forma segura e duas máquinas virtuais dedicam-se à utilização de back-
office dos jornalistas, oferecendo uma fiabilidade mesmo durante picos de tráfego. A OVH 
também se encarregou do suporte da nova infraestrutura, permitindo que os funcionários da 
NextRadioTV concentrassem os seus esforços noutros projetos. 

https://www.ovh.pt/dedicated-cloud/
https://www.ovh.pt/public-cloud/instances/


 

 

O resultado 
A nova infraestrutura da NextRadioTV foi concluída sem interromper o serviço e já pode receber 
9 milhões de visitantes e tratar facilmente de aumentos de tráfego. 

 

A nova solução Dedicated Cloud simplificou a plataforma da NextRadioTV, reduziu os custos 
entre 40 e 50% e ofereceu a flexibilidade que a empresa precisava para implementar 
rapidamente máquinas virtuais. 

 

“A solução Dedicated Cloud permite-nos delegar a gestão de hardware à OVH.” 

Vincent Lae, responsável pela infraestrutura informática, NextRadioTV 

A OVH é um fornecedor mundial de cloud evolutiva (hyperscale) que oferece às empresas uma referência de valor e de 
desempenho neste setor. Fundado em 1999, o grupo gera e coordena 27 datacenters distribuídos por 4 continentes, 
implementa a sua própria rede mundial de fibra ótica e controla todo o processo de alojamento. Com base nas suas próprias 
infraestruturas, a OVH é capaz de oferecer soluções e ferramentas simples e poderosas que colocam a tecnologia ao serviço 
das empresas e que revolucionam a forma de trabalhar de mais de um milhão de clientes em todo o mundo. O respeito 
pelas pessoas, a liberdade e a igualdade de oportunidades para o acesso às novas tecnologias sempre foram princípios 
profundamente enraizados na empresa. Para a OVH, “inovação é liberdade”. 

 @OVH   

https://www.ovh.pt/solucoes/ovhcloud-connect/
https://twitter.com/ovh_pt

