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Com a Migração Simples do Elastic Beanstalk a VTEX,
que nunca havia utilizado Instâncias Spot antes, passou a 
usá-las em produção em apenas dois dias
A VTEX nunca havia usado Instância Spot antes do Spotinst Elastigroup 
pois  estava conscientes dos riscos inerentes e dos problemas de 
gerenciamento que geralmente vêm com as Instâncias Spot. 
Quando a equipe da RealCloud apresentou à plataforma e configurou o 
Spotinst Elastigroup para uma prova de conceito, os resultados foram tão 
imediatos e tão convincentes que a equipe da VTEX não perdeu tempo em 
fazer com que suas contas de produção fossem migradas executadas 
em Spot. 

“Depois de verificarmos a plataforma por alguns dias, 
ficamos confiantes o suficiente para ter nossos ambientes 
de produção no Beanstalk executando as Instâncias Spot. 

Nós não olhamos para trás desde então! ”  

                           Carlos Monteiro, Gerente Sênior de Produtos, VTEX

Devido ao fato de que o ambiente do Elastic Beanstalk 
depende de seus recursos provisionados, como
por exemplo, no CloudFormation, ELB e ASG, 
é necessário integrar e mantê-los  no ASG subjacente. 
Depois que a integração do Elastic Beanstalk é 
configurada, o Elastigroup assume o controle das ações
automáticas e das decisões tomadas em relação ao 
provisionamento, dimensionamento e implantação 
da instância.

Com isso concluído, o Spotinst Elastigroup pode executar 
ambientes do Elastic Beanstalk em Spot, e a VTEX 
simplesmente seleciona a opção 
“Utilizar instâncias reservadas” para garantir que seu 
investimento com as RI’s também esteja sendo utilizado. 

Kubernetes, o próximo no roteiro da VTEX 
para rodar em Spot 
Com todos os ambientes Elastic Beanstalk da VTEX atualmente em execução no Spotinst Elastigroup, 
o próximo passo é a migração do Kubernetes da VTEX. 

“O Kubernetes é muito estratégico para a VTEX e o recurso Spotinst MCS 
faz com que a mudança do Kubernetes para o Spotinst Elastigroup não 

seja apenas atraente para a economia, mas também para ajudar aos 
meus desenvolvedores a reduzir as demandas de tempo. 

Não podemos esperar! ”

                   Carlos Monteiro, Gerente Sênior de Produtos da VTEX.

Estudo de Caso VTEX & Spotinst



A VTEX sempre esteve consciente do custo-benefício e, como tal, 
investiu pesadamente em Instâncias reservadas para garantir capacidade 
consistente e duradoura a um preço reduzido. Mas a aquisição de uma 
grande quantidade de RI’s não foi o fim de sua jornada de eficiência de 
custos. Duas coisas permaneciam sendo um problema:

RI’s sub-utilizadas - A obtenção de grandes quantidades de Instâncias 
Reservadas garantiam capacidade a um custo reduzido, mas não 
que todas as Instâncias Reservadas estavam sendo plenamente 
utilizadas através das diversas contas e ambientes da VTEX.
 
Dificuldade em obter escalabilidade com custo eficiente usando 
apenas as RI’s - Os ambientes da VTEX precisam ser capazes de escalar 
a sua capacidade acompanhando a demanda dos clientes. No entanto, 
é difícil realizar o dimensionamento com base em RI’s, já que a VTEX 
teria que comprar uma grande quantidade de RI’s que não seriam 
totalmente utilizadas a todo momento tendo que expandir seu
ambiente através de instâncias on-demand, reduzindo assim, a eficiência 
de seus custos.

O Spotinst Elastigroup permite que a VTEX utilize totalmente seu investimento 
em RI’s, pois a solução descobre e prioriza quais RI’s nas contas da VTEX na AWS 
não estão sendo utilizadas, garantindo a utilização dessas instâncias. Em seguida, 
o Spotinst Elastigroup dimensiona o restante do cluster em Instâncias Spot, o que 
significa que instâncias reservadas e spot podem ser usadas dentro do mesmo 
cluster.

Isso significa que os ambientes da VTEX em execução no Spotinst estão garantindo 
a melhor utilização das RI’s e também preenchendo a escalabilidade da demanda 
com a utilização automática de Instâncias Spot que são mais econômicas. 
Não apenas as RI’s da VTEX estão sendo totalmente utilizadas, mas sendo 
utilizadas de forma automática, sem gerar demandas extras nas equipes de DevOps.

VTEX usa Spotinst Elastigroup para otimizar 
suas RI’s e maximizar a redução de 
custos com uso de Instâncias Spot

“O uso do Spotinst nos ajuda 
a utilizar plenamente nosso 
investimento em RI’s e todos 
os benefícios das instâncias 
Spot, otimizando 
significativamente nossos 
custos. E o melhor de tudo, 
nós fizemos isso sem ter que 
mudar a maneira como nossos 
desenvolvedores trabalham!”

 Sobre a VTEX

A VTEX tirou proveito através de grandes investimentos 
em instâncias reservadas, mas buscou uma melhor utilização 
e uma escalabilidade mais econômica

A VTEX é a plataforma de 
comércio do amanhã nos 
dias atuais. Sua plataforma 
de e-commerce SaaS oferece 
toda a tecnologia necessária 
para vendas de varejo 
on-line. Entre as principais 
empresas que utilizam a 
plataforma VTEX estão:
BOSCH, SONY, COCA-COLA, 
LEGO, LEVI'S, NESPRESSO, 
AMBEV e muito outras.

A Spotinst ajuda a VTEX a utilizar plenamente suas RI’s, ao 
passo que escala de maneira robusta com Instâncias Spot

A RealCloud é representante 
Spotinst na América Latina 
e tem ajudado clientes como 
a VTEX, NUBANK, IFOOD, 
OLX, BUSCAPÉ, CVC, 
LUIZA LABS,GUIA BOLSO, 
entre outrasa otimizar o uso
de recursos computacionais, 
visando a prosperidade dos 
seus negócios, com adoção 
de nuvem pública ou privada, 
simplificando o processo 
constante da transformação 
digital.

Sobre a RealCloud

Carlos Monteiro
Gerente Sênior de produtos da VTEX.

“Na primeira apresentação
de Spotinst, a VTEX decidiu
iniciar os testes imediatamente 
e após 20 minutos, eles já 
haviam migrado todas as suas
instâncias de desenvolvimento
para o uso de instâncias Spot,
sem uma única interrupção.
Foi fantástico ver a velocidade
e a segurança do processo.” 

Silvio Pereira
CEO na RealCloud.
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