BLK escolhe Alog para hospedar infraestrutura de Proximity
Colocation
Proximidade do data denter com a BM&FBovespa permite alto desempenho da
solução
São Paulo, julho de 2013 – A BLK Sistemas Financeiros, empresa líder no setor de
algoritmos no Brasil, selecionou a Alog Data Centers do Brasil, uma das principais
operadoras de serviços de data center do país, para hospedar toda infraestrutura de
sua nova oferta: Proximity Colocation, solução de alto desempenho para
processamento de ordens e algoritmos. A escolha pelo data center possibilita envio de
mensagens de negociação, por meio de links, aos servidores da BM&FBOVESPA com
ultrabaixa latência, menor que 1 milissegundo.
Com o lançamento da oferta no Brasil, “a BLK pretende estabelecer-se como um
provedor diferenciado de infraestrutura para o mercado financeiro”, explica Rogério
Paiva, sócio-diretor da empresa. “O objetivo é auxiliar as corretoras a atuarem de
forma eficiente com relação aos custos e ao desempenho, assim, as companhias
podem focar seus esforços nos negócios. Nesse sentido, ter nossa solução
hospedada em um data center que ofereça segurança é essencial para o nosso
negócio”, complementa.
Parte da infraestrutura de Proximity Colocation está hospedada na unidade da Alog no
centro de São Paulo. O data center possui energia elétrica ininterrupta e acesso à
Internet com disponibilidade de 99,95%. Sua localização – a menos de 200 metros de
distância da BM&FBOVESPA - aumenta o desempenho e garante a conectividade
entre o DC e o centro financeiro.
A BLK conta, ainda, com um ambiente de disaster recovery em outro site da Alog, em
Tamboré (Barueri). A iniciativa permite disponibilizar um local alternativo de trabalho,
com sistema de fornecimento de energia, no-break e geradores redundantes. Dessa
forma é possível garantir que, caso ocorra uma interrupção ou impossibilidade de
operar pela sede oficial da empresa – no centro de São Paulo –, os processos e
serviços prestados aos clientes continuarão deste segundo espaço de trabalho, no site
de Tamboré.
A escolha pela Alog como parceiro se deu porque, segundo Paiva, a empresa
posiciona-se de forma sinérgica aos objetivos da BLK. “A boa reputação da companhia
no mercado, a localização estratégica de seus data centers e a ótima relação custo x
benefício de sua estrutura fornecem credibilidade às nossas soluções e servem como
base de acesso a mercados globais”, comenta.
Para a Alog, a opção da BLK reafirma o posicionamento da companhia como um
fornecedor de infraestrutura de data center alinhado aos requisitos do mercado
financeiro. “A BLK é mundialmente conhecida por sua oferta diferenciada de
algoritmos para este segmento e os nossos sites são os mais conectados do Brasil,

seguindo, inclusive, os mais rigorosos padrões internacionais. Assim, podemos
oferecer aos clientes os mesmos níveis de segurança e qualidade disponíveis nos
DCs mais modernos do mundo”, afirma Rodrigo Guerrero, Diretor Nacional de Vendas
da Alog.
A BLK Sistemas Financeiros é a empresa líder no setor de algoritmos no Brasil,
especializada em electronic & algorithmic trading, com ênfase na criação e
desenvolvimento de softwares e algoritmos de alta frequência para o mercado de
capitais e derivativos financeiros.
Sobre a BLK Sistemas Financeiros:
A BLK Sistemas Financeiros é a empresa líder no setor de algoritmos no Brasil, especializada
em electronic & algorithmic trading, com ênfase na criação e desenvolvimento de softwares e
algoritmos de alta frequência para o mercado de capitais e derivativos financeiros.
Nossa equipe de profissionais está altamente capacitada e possui muitos anos de experiência
no mercado financeiro, o que inclui profundo conhecimento da engenharia operacional nos
mercados de ações, futuros, renda fixa, commodities, seus derivativos e modelos de
precificação.
A empresa possui sede própria, localizada no Centro de São Paulo, a poucos metros da
BM&FBOVESPA. Dispomos de modernas instalações, gerador de energia e acesso liberado 24
horas por dia, sete dias por semana, o que nos garante total segurança no desenvolvimento,
manutenção e funcionalidade de nossos sistemas e serviços oferecidos.

Sobre o Grupo Alog:
A Alog Data Centers do Brasil é uma das principais operadoras de serviços de data center do
País. Atende mais de 1.400 clientes corporativos em seus três data centers nas cidades do RJ,
SP e Tamboré. Em 2013 será inaugurada a quarta unidade da empresa, a segunda no Rio de
Janeiro. Combinados, eles somarão 33 mil m² de área construída com capacidade para mais
de 100 mil servidores.
A Alog é o único data center no Brasil com espaço disponível para grandes projetos de
Colocation e Data Center Container. Além disso, os projetos corporativos de alta complexidade
de Hosting Gerenciado e cloud computing continuam como foco da Alog.
A Alog conta hoje com cerca de 500 profissionais qualificados para prestação de serviços
especializados, segue as orientações do ITIL, tem a certificação TIER III, os selos SSAE16 tipo
II e ISAE3402 tipo II, que são a evolução do SAS70, e qualidade assegurada por um sistema
de gestão certificado pela ISO 9001:2008.
Em fevereiro de 2011, a Alog vendeu 90% de seu capital para a empresa norte-americana
Equinix, Inc, fornecedora global de serviços de data centers, passando a ser uma
SM
PlataformEquinix Company. A fusão contou com a participação da Riverwood Capital, uma
empresa de privatyequity global que investe em empresas de tecnologia.
A Equinix conecta os negócios de parceiros e clientes ao redor do mundo através de uma
plataforma global de data centers de alto desempenho. Mais de 4 mil clientes, entre
companhias, instituições financeiras e empresas de serviços de cloud e de conteúdo digital se
conectam cerca de 700 prestadores de serviços de rede e contam com a plataforma Equinix
para expandir seus negócios, melhorar o desempenho de seus aplicativos e proteger seus
ativos digitais. A Equinix possui cerca de 100 datacenters espalhados em 30 mercados
estratégicos nas Américas, EMEA (Europe, theMiddleEastandAfrica) e Ásia-Pacífico e investe
continuamente na expansão de sua plataforma.

Esse press release contém declarações que envolvem riscos e incertezas. Resultados atuais
podem variar das expectativas discutidas nestas declarações. Os fatores que podem causar
essas diferenças incluem, mas não se limitam a: desafios de aquisição, operação e construção
de centros IBX e desenvolvendo, homologando e entregando os serviços Equinix, custos
inesperados ou dificuldades relacionadas à integração das companhias que nós adquirimos ou
vamos adquirir; falha na obtenção de lucro significativo de clientes em data centers que foram
construídos ou adquiridos recentemente; falha ao completar qualquer acordo financeiro
contemplado de tempos em tempos; competição entre concorrentes existentes e novos; a
habilidade de gerar fluxo de caixa suficiente ou então, obter fundos para cobrir novas ou
grandes dívidas; a perda ou desistência de acordos de negócios com nossos principais
clientes; e outros riscos descritos eventualmente pela Equinix na Securitiesand Exchange
Commission. Para mais detalhes, consultar os relatórios trimestrais e anuais da Equinix na
Securitiesand Exchange Commission, as cópias estão à disposição após a solicitação para a
Equinix. A Equinix não assume qualquer responsabilidade de atualizar as declarações contidas
nesse press release.
Equinix e IBX são marcas registradas da Equinix, Inc.
International Business Exchange é uma marca registrada da Equinix, Inc.
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