
Otimizar as 
infraestruturas 
das empresas de 
software graças 
a soluções de 
cloud híbrida 
para reduzir os 
seus custos

Into the cloud... Baseado numa história verídica
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de alta 

disponibilidade

Mais de 500 
clientes 

satisfeitos

O contexto
A MDDV está formada por uma equipa única de especialistas que oferece serviços de gestão, 
suporte, consultoria e segurança informática (incluindo auditorias de segurança) a mais de 500 
empresas e instituições em todo o mundo. A sua especialidade é construir infraestruturas 
informáticas sofisticadas para empresas de software ou de e-commerce, e trabalha com múltiplos 
clientes do setor financeiro e jurídico. 

Desde 2005, os fundadores da MDDV, Mariusz Dalewski e Paweł Ufnalewski, têm utilizado 
soluções da OVHcloud para implementar ambientes para os seus clientes. Ao longo dos anos, a 
MDDV tornou-se um parceiro imprescindível para a OVHcloud.

A força da empresa reside nos seus colaboradores, no trabalho de equipa e na abordagem que 
adota em cada projeto. A sua estratégia de abordagem com o cliente baseia-se em três valores-
chaves: o contacto direto com um administrador (exceto no suporte de nível um), soluções de IT à 
medida e a colaboração com os seus clientes. Em cada projeto, os funcionários altamente 
qualificados da empresa juntam-se às equipas responsáveis pelo projeto e trabalham juntamente 
com os programadores do cliente, de forma a suportar o design da infraestrutura e oferecer 
conselhos relativamente à arquitetura da aplicação.

Com o objetivo de oferecer um ambiente com uma boa relação desempenho/preço, a MDDV 
implementa soluções baseadas em servidores dedicados da OVHcloud e instâncias Public Cloud 
que respondem às necessidades dos seus clientes. Graças ao baixo custo de manutenção, estas 
soluções oferecem também um bom desempenho, alta disponibilidade e redundância total.

Mariusz Dalewski, CEO da MDDV, e Paweł Ufnalewski, CTO da mesma empresa, partilham 
connosco a forma como ajudaram os seus clientes a realizarem poupanças tangíveis e a razão pela 
qual privilegiam uma infraestrutura híbrida.

https://www.ovh.pt/servidores_dedicados/all_servers.xml
https://ocms-intranet.interne.ovh.net/pt-pt/node/603


O desafio
Redução dos custos dos recursos informáticos com destino a editores de softwares

Ao trabalhar em estreita colaboração com empresas de software, como 10Clouds, Retailic ou 
Monterail, a MDDV pôde familiarizar-se com as necessidades e as preocupações destas empresas.

Graças à grande variedade de serviços de cloud computing atualmente disponível no mercado, as 
equipas de implementação podem escolher os próprios recursos entre as soluções PaaS (platform 
as a service) ou FaaS (function as a service) e integrá-las facilmente nos seus próprios programas. 
No entanto, encontram muitas vezes problemas, nomeadamente custos inesperadamente 
elevados, desempenho baixo ou medidas de segurança insuficientes. A MDDV ajuda estes clientes 
a otimizar e proteger os seus ambientes migrando as aplicações (contrariamente à tendência 
cloud-first) desde plataformas cloud prontas a usar até infraestruturas personalizadas.

Ao longo dos anos, a MDDV desenvolveu um conhecimento aprofundado dos produtos e das 
ferramentas da OVHcloud, permitindo-lhe assim oferecer um apoio ao cliente eficaz e 
infraestruturas geridas, baseadas na gama completa de tecnologias e inovações da OVHcloud.



A solução
Uma infraestrutura híbrida capaz de evoluir automaticamente, aliando recursos dedicados à 
flexibilidade das instâncias Public Cloud

Os dados mostram que cerca de 40% das migrações que a MDDV realiza para os seus clientes 
consistem em migrar recursos de serviços cloud para soluções híbridas, combinando servidores 
dedicados com Public Cloud.
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As empresas de software, acostumadas às soluções da Amazon, Google ou Microsoft, procuram 
soluções prontas a usar, recursos a pedido e processos automatizados. Se uma aplicação 
implementada tiver sucesso, a procura de recursos pode aumentar rapidamente, pelo que 
qualquer solução cloud híbrida deve oferecer um mecanismo automático que permita escalar de 
forma fácil e rápida. A MDDV criou a sua própria ferramenta de redimensionamento automático 
(“autoscaler”) com a qual é possível adicionar instâncias Public Cloud da OVHcloud utilizando a 
API, evitando a sobrecarga das aplicações.

Cada ambiente que a MDDV cria para os seus clientes é exclusivo. No entanto, existem diversos 
elementos-chave aplicáveis a todos estes ambientes que garantem fiabilidade e escalabilidade. 
Um cluster básico com alta disponibilidade é composto por dois balanceadores de carga e, pelo 
menos, dois servidores de aplicações e dois servidores de bases de dados. Desta forma, se um 
elemento falhar, pelo menos um servidor redundante estará disponível na infraestrutura, pronto 
para o substituir.

A MDDV implementa servidores dedicados e instâncias Public Cloud ligados a uma rede privada e 
segura, o vRack. Os servidores com balanceamento de carga são utilizados para distribuir 
uniformemente o tráfego HTTP(S) e TCP entre os servidores de aplicações. Baseando-se nas 
informações recolhidas pelos balanceadores a partir dos servidores de back-end e front-end, são 
estabelecidos os valores da ferramenta de autoscale. Quando atingidos esses valores, a 
ferramenta adiciona ou elimina recursos da infraestrutura.

Graças aos modelos de Public Cloud, é possível criar várias instâncias em simultâneo de forma 
rápida e simples. A interface API da OVHcloud permite uma entrega rápida dos serviços através 
de um processo de encomenda automatizado e de uma ativação direta dos recursos pela 
ferramenta de autoscale. Além disso, o sistema de faturação à hora permite controlar os custos, 
uma vez que os clientes só pagam pelos recursos que utilizam.

Mas os especialistas da MDDV não se limitam a uma correta implementação do código. Uma vez 
lançada a aplicação na cloud híbrida, são efetuados vários testes de desempenho. Deste modo, o 
cliente tem a certeza de que os recursos recomendados são adaptados às suas necessidades e de 
que a infraestrutura está otimizada ao máximo.

“As empresas de software procuram soluções altamente escaláveis e é por isso que 
apostam na cloud. Contudo, a utilização de recursos traz também um aumento 
rápido dos custos, ultrapassando muitas vezes o orçamento da empresa. É aí que 
entramos em cena otimizando os custos de forma pragmática e mantendo a 
estabilidade e a flexibilidade.”

Mariusz Dalewski, CEO da MDDV

https://www.ovh.com/fr/solutions/vrack/
http://ca.api.ovh.com/


O resultado
Uma infraestrutura com boa manutenção e 
eficiente

“Deixar a plataforma sem servidor permitiu a um dos nossos clientes reduzir os custos 
mensais da infraestrutura de 20 000$ para 8000$. Graças aos servidores dedicados 
da OVHcloud, podemos oferecer uma alternativa mais eficiente e segura que os 
serviços cloud. A chave consiste em trabalhar em conjunto com o cliente e escolher o 
melhor hardware.” 

Paweł Ufnalewski, CTO da MDDV

As equipas de implementação responsáveis pela gestão dos recursos informáticos tendem a 
ignorar aspetos como a segurança e a redundância das infraestruturas. A MDDV ajuda essas 
equipas a manter a alta disponibilidade das suas infraestruturas e das aplicações associadas. Os 
clusters de alta disponibilidade, concebidos e operados pela MDDV, oferecem recursos fiáveis 
para empresas de software num ambiente fechado.

Graças à automatização da API e à ferramenta de redimensionamento automático, a 
infraestrutura da MDDV representa uma verdadeira cloud híbrida ligando de forma transparente 
os servidores dedicados às instâncias Public Cloud. As instâncias são implementadas mediante 
pedido e dispõem de um sistema de faturação à hora, permitindo uma melhor gestão dos 
orçamentos IT e fornecendo recursos adicionais escaláveis.

A vasta gama de soluções da OVHcloud permite à MDDV escolher entre centenas de 
configurações perfeitamente adaptadas a necessidades específicas. Para garantir a resiliência 
destes serviços, a MDDV prefere optar por um hardware reconhecido, como o dos servidores Alta 
Gama, equipados com módulos hot swap que permitem substituir os componentes defeituosos 
sem interromper o funcionamento do servidor.

O cluster básico da cloud híbrida, inicialmente concebido para empresas de software, constitui 
uma solução universal que se adapta a vários casos de uso. Por exemplo, a MDDV implementa 
com êxito estas infraestruturas para empresas de e-commerce que precisam de recursos 
adicionais para projetos de curta duração, como a Black Friday.

Enquanto parceiro da OVHcloud, a MDDV gere os servidores dos clientes da OVHcloud, 
oferecendo-lhes valor acrescido em forma de infraestruturas administradas e prontas para serem 
usadas, com um suporte profissional durante e após a migração. Esta colaboração entre a 
OVHcloud e a MDDV vai mais além: para além de prestar o seu apoio durante a celebração de 
eventos e seminários tecnológicos, a OVHcloud acompanha a comunidade SysOps/DevOps Polska, 
fundada por Mariusz e Paweł, e patrocina os encontros da comunidade nas principais cidades 
polacas.

https://www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/hg/
https://www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/hg/
https://www.ovh.pt/servidores_dedicados/hg/


ovhcloud.com

A OVHcloud é líder mundial no fornecimento de cloud na Europa e opera 400 000 servidores nos
seus próprios 30 datacenters em 4 continentes. Há 20 anos que o Grupo tem utilizado um modelo
integrado que oferece um controlo total da cadeia de valor, desde o design dos próprios servidores
até à gestão dos datacenters para orquestrar a rede de fibra ótica. Essa abordagem única permite
que a OVHcloud abranja, de forma independente, todo o espectro de casos de uso para os nossos
1,5 milhões de clientes em mais de 130 países. A OVHcloud oferece atualmente aos clientes
soluções de última geração que combinam alto desempenho, preços previsíveis e soberania total de
dados para apoiar o seu crescimento sem restrições.

“Para os nossos clientes o preço é muito importante, mas o nosso objetivo é 
proporcionar-lhes uma solução de qualidade. É por isso que recomendamos os 
produtos da OVHcloud, uma vez que oferecem uma excelente relação desempenho/
preço.”

Paweł Ufnalewski, CTO da MDDV

https://www.ovhcloud.com/fr/
https://www.ovhcloud.com/fr/
https://twitter.com/ovhcloud_fr?lang=fr
https://www.facebook.com/OVHcloud/
https://www.linkedin.com/company/ovhgroup/

