
                                                                                                                         
 

Equinix conclui aquisição da Alog 
 

A plataforma global concordou em comprar as partes da Riverwood Capital e outros 
acionistas minoritários e, agora, integra totalmente a Alog Data Centers do Brasil  

 
 

São Paulo, Julho de 2014 – A Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), fornecedora global de 
serviços de data center e interconexões, anuncia a assinatura de um acordo definitivo 
para aquisição total da Alog Data Centers do Brasil em transação comercial de US$ 225 
milhões. Em abril de 2011, a Equinix e a Riverwood Capital compraram, em parceria, a 
maior parte das ações da Alog – a plataforma global era detentora de 53% da 
organização e, agora, adquire os 47% restantes da empresa e assim integra a empresa 
ao grupo Equinix.  
 
“O forte posicionamento da Alog no mercado brasileiro e o seu modelo de negócios 
aderente ao da Equinix foram fundamentais para que tivéssemos a oportunidade de 
entrar na América Latina e atender a alta demanda por serviços de data center”, afirma 
Karl Strohmeyer, presidente da Equinix para as Américas. “A Alog conseguiu aproveitar 
sua força, principalmente com serviços relacionados a tecnologias móveis e cloud, e 
interagir totalmente com a presença global da Equinix”, completa.  
 
“A parceria entre as três empresas permitiu que a Alog se posicionasse como provedor 
de data center carrier-neutral líder no Brasil”, diz Francisco Alvarez Demalde, parceiro 
fundador da Riverwood Capital. “A Alog está pronta para esta nova etapa de 
crescimento e desejamos que, com esta integração total à plataforma Equinix, a 
companhia continue esse caminho de sucesso”, acrescenta.  
 
A Equinix possui 101 data centers IBX® (International Business Exchange™) em 32 
mercados e, com a conclusão da fusão com a Alog, amplia sua presença na América 
Latina. Um estudo do Banco Mundial, realizado em abril de 2014, aponta o Brasil como 
a 7ª maior economia do mundo e 2° país com maior demanda por Tecnologia da 
Informação (TI) entre os emergentes – atrás apenas da China. A plataforma global 
poderá, então, atender esta forte necessidade por rede, conteúdo e cloud do mercado 
brasileiro, além de clientes globais que buscam uma rápida expansão para se 
estabelecer no mercado brasileiro. Desde a primeira negociação, em 2011, diversos 
clientes e parceiros Equinix passaram a investir na expansão de infraestrutura de TI 
para o Brasil – entre eles, Cloudsigma, GlobeNet, Level 3, Orange Business Services e 
Telefônica.  
 
A Equinix mantém seu comprometimento com a América Latina e continuará com 
investimentos para expansão deste mercado.  
 
Expansão data center de Tamboré 
 
A Alog anuncia, também, a conclusão da 3ª fase de expansão de seu data center IBX™ 
em Tamboré, São Paulo. A grande demanda por espaços de Colocation no Brasil 
antecipou as obras, finalizadas um mês antes da data prevista. O site já recebeu aportes 
de R$ 60 milhões em suas duas primeiras fases e R$ 52 milhões nesta última etapa.  
 
“A ocupação deste site superou nossas expectativas. As duas primeiras fases já estão 
completas e acreditamos que o crescimento continuará acelerado”, afirma Eduardo 
Carvalho, presidente da Alog. “As empresas notam, cada vez mais, a redução de custos 

http://www.equinix.com/platform-equinix/platform-advantages/platform-equinix-overview/
http://www.alog.com.br/


                                                                                                                         
gerada por soluções de TI baseadas em nuvem e descobrem novas oportunidade de 
negócio por meio da interligação da Alog com as 4.500 empresas presentes nos sites 
da Equinix pelo mundo”, explica.  
 
Com a expansão, o data center terá capacidade para 1.270 racks e total de 3.200 m² de 
piso elevado. Este site é o primeiro no Brasil a utilizar a tecnologia free cooling indireta 
– que auxilia no resfriamento do ambiente ao utilizar o ar frio externo direto para esfriar 
o líquido refrigerante, assim ocorre troca de calor e o resfriamento do ar interno do site. 
Projetado com base em conceitos de TI Verde, o consumo de água no site foi reduzido 
em 70% e o consumo de energia, em 10%.  
 
O site da Alog em Tamboré já hospeda clientes como Apontador e Maplink, ambas do 
Grupo LBS Local, empresas que trafegam mais de 40 terabytes por mês e que, desde 
que contrataram o serviço de colocation da Alog, reduziram os gastos com infraestrutura 
de TI em até 30%. A Higwinds, multinacional americana de distribuição de conteúdo, 
rede e serviços IP baseados em cloud, e a Engevix, maior empresa de engenharia 
consultiva do Brasil, também estão neste data center. A Engevix, inclusive, conseguiu 
reduzir em 20% os seus custos com TI ao hospedar sua infraestrutura com a Alog, ao 
mesmo tempo que aumentou a disponibilidade de seus serviços para seus funcionários 
em escritórios no Brasil e no exterior. 
 
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 1.500 clientes corporativos em seus quatro data centers – todos com 
certificação SAP Infrastructure Operations Services – nas cidades do RJ, SP e Tamboré. 
Combinados, eles somam 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, Data Center Container e instalação de grandes antenas. Além disso, os projetos 
corporativos de alta complexidade de Hosting Gerenciado e cloud computing continuam como 
foco da Alog. A empresa é a única em seu segmento com dois sites certificados Tier III em 
diferentes estados e a primeira brasileira a obter o reconhecimento Cool Vendors pelo Gartner. 
 
A Alog conta hoje com mais de 650 profissionais qualificados para prestação de serviços 
especializados, segue as orientações do ITIL, tem a certificação TIER III em dois de seus sites, 
os selos SSAE16 tipo II e ISAE3402 tipo II 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 Plataform 
EquinixSM Company. A fusão contou com a participação da Riverwood Capital, uma empresa de 
privaty equity global que investe em empresas de tecnologia. Em Julho de 2014, a Equinix 
concluiu a aquisição total da Alog ao comprar as partes da Riverwood Capital e dos outros 
acionistas minoritários em transação comercial de US$ 225 milhões.  
  
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 31 mercados estratégicos nas Américas,  EMEA 
(Europe, the Middle East and Africa) 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 
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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 Securities and Exchange Commission. Para mais 
detalhes, consultar os relatórios trimestrais e anuais da Equinix na Securities and 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. 
 
 
Informações para a imprensa: 
RMA Comunicação 
Adriana Leme (adriana.leme@rmacomunicacao.com.br) – (11) 2244 – 5934 
Bárbara Trevisan (barbara.trevisan@rmacomunicacao.com.br) – (11) 2244 – 5983 
Olívia Nercessian (olivia.nercessian@rmacomunicacao.com.br) – (11) 2244 – 5992 
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