
Microbit oferece 
serviços de cloud 
privada 
administrada a partir 
de uma 
infraestrutura 
escalável, segura e 
de alta 
disponibilidade

Into the cloud... Baseado numa história verídica
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O contexto

Na era da transformação digital, muitas médias e grandes empresas migram para a cloud para 
não perder competitividade. De facto, muitas já adotaram este novo paradigma, que permite 
reduzir os custos e melhorar a eficácia dos sistemas informáticos.

Para responder a esta necessidade crescente, Luis Daniel Beltrán fundou a Microbit em 1994, 
uma empresa 100% mexicana que propõe soluções de alojamento e infraestruturas. Numa 
época em que poucos fornecedores ofereciam este tipo de serviço no país, os fundadores da 
Microbit compreenderam que o setor representava uma oportunidade para ajudar os 
particulares e as empresas a resolver os seus problemas de infraestrutura na Internet. Por 
conseguinte, e desde há quase 25 anos, a gama de serviços da empresa evoluiu e enriqueceu-se 
com novas soluções à medida que surgiam no mercado, para oferecer as respostas mais 
adaptadas às necessidades dos seus clientes.

Atualmente, a Microbit propõe soluções de cloud privada em ambientes altamente disponíveis, 
que complementam os seus serviços de gestão e de segurança informática para facilitar tanto 
quanto possível esta transição para a cloud. Além disso, a empresa oferece outros produtos, 
como servidores dedicados e servidores privados virtuais (VPS).

https://microbit.com/


O desafio
Para conceber o seu ambiente de cloud privada, que recebe cerca de 18 milhões de visitas por 
mês e responde a 370 milhões de pedidos, consumindo uma largura de banda total de 27 TB, a 
Microbit procurava uma plataforma escalável, segura e altamente disponível.

Para garantir a alta disponibilidade da sua infraestrutura, os servidores físicos que compõem a 
plataforma deviam beneficiar de um sistema elétrico redundante, ao passo que o seu 
armazenamento devia beneficiar de uma boa conectividade e garantir a segurança dos dados 
alojados. Além disso, a empresa devia poder redimensionar facilmente a sua infraestrutura em 
função das necessidades dos seus clientes.

Uma vez que o objetivo da Microbit era implementar uma arquitetura de virtualização, tinha de 
ter a possibilidade de contar com um equipamento de alto desempenho, mantendo um 
controlo total sobre os seus recursos.



A solução
Para responder a estas necessidades, a Microbit interessou-se pela vasta gama de soluções e 
pela excelente relação qualidade/preço da OVHcloud. É por isso que a empresa decidiu em 
2010 migrar a quase totalidade da sua infraestrutura informática para a OVHcloud, a começar 
pelos seus servidores dedicados e integrando pouco a pouco outras soluções.

Atualmente, a sua plataforma é constituída por 21 servidores dedicados, um espaço de 
armazenamento centralizado (NAS-HA) e um número variável de servidores privados virtuais e 
de instâncias Public Cloud, todos ligados através do vRack, a rede privada da OVHcloud.
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Ao contrário da rede pública, o vRack permite utilizar um multicast, indispensável para 
orquestrar clusters alargados na maior parte dos ambientes de virtualização.

Os servidores dedicados selecionados, que alojam um total de 82 máquinas virtuais, são 
capazes de fazer face a picos de tráfego, garantem uma segurança ótima e são compatíveis 
com o vRack. "Utilizamos o vRack para isolar o tráfego dos hosts para o NAS-HA do tráfego de 
cada máquina virtual", explica Joaquín González. Assim, a rede privada oferece uma melhor 
ligação e uma maior segurança, permitindo a criação de infraestruturas altamente disponíveis.

As instâncias Public Cloud e os VPS atualmente implementados complementam os servidores 
dedicados, oferecendo à Microbit a flexibilidade necessária para a sua infraestrutura. Com 
efeito, a implementação instantânea das instâncias e o pagamento por utilização permitem-lhe 
dispor delas rapidamente e utilizá-las o tempo necessário antes de as eliminar.

O NAS-HA permite que a Microbit armazene até 13,2 TB de dados em discos SAS dedicados 
configurados em RAID, oferecendo uma segurança e uma disponibilidade ótimas e um bom 
desempenho em leitura e escrita.

"A nossa cloud privada é construída em três ou mais servidores, reunidos num 
cluster em Proxmox (KVM). Oferece um armazenamento partilhado de alta 
disponibilidade e várias máquinas virtuais ligadas através do vRack, o que assegura 
uma flexibilidade e uma fiabilidade extraordinárias."

Joaquín González, diretor das operações  de Microbit

https://www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/
https://www.ovhcloud.com/fr/public-cloud/
https://www.ovh.com/fr/nas/
https://www.ovh.pt/solucoes/vrack/
https://ovhcloud.ocms-intranet.interne.ovh.net/pt-pt/bare-metal/
https://ovhcloud.ocms-intranet.interne.ovh.net/pt-pt/public-cloud/
https://ovhcloud.ocms-intranet.interne.ovh.net/pt-pt/vps/
https://www.ovh.pt/nas/


O resultado
Segundo Joaquín Gonzalez, a sua infraestrutura atual permite-lhes usufruir do melhor nível de 
disponibilidade para fazer face a qualquer falha de hardware graças aos compromissos de nível 
de serviço da OVHcloud.

Todos os serviços Microbit construídos com as soluções da OVHcloud respeitam as normas de 
segurança mais rigorosas. A plataforma respeita a legislação europeia em matéria de proteção 
de dados (RGPD), bem como diversas normas relativas à segurança das informações, 
nomeadamente a norma ISO 27001. Também inclui uma proteção anti-DDoS.

Assim, Microbit pode concentrar-se numa única coisa: oferecer aos seus clientes a atenção 
personalizada e a proximidade que eles procuram.

ovhcloud.com

A OVHcloud é líder mundial no fornecimento de cloud na Europa e opera 400 000 servidores nos
seus próprios 32 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

"A virtualização da infraestrutura dos nossos clientes permite-nos oferecer 
flexibilidade e fiabilidade como nunca antes."

Joaquín González, diretor das operações de Microbit

https://twitter.com/OVHcloud
https://www.ovh.com/fr/anti-ddos/
https://www.ovh.com/fr/anti-ddos/
https://twitter.com/ovhcloud_fr?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/ovhgroup/
https://www.facebook.com/ovhfr/
https://www.ovhcloud.com/fr/
https://www.ovh.pt/anti-ddos/



