BLK Sistemas Financeiros disponibiliza envio por DMA2
Com grande investimento em tecnologia, BLK implanta sistema de DMA2 com melhor
estrutura do mercado, tecnologia a um preço acessível

A BLK Sistemas Financeiros, empresa de engenharia financeira e desenvolvimento de
softwares para o mercado de capitais e derivativos, acaba de montar uma estrutura de
última geração para disponibilizar aos seus clientes envio de ordens à Bolsa de Valores
via DMA2 (Acesso Direto ao Mercado).
Com este modelo a corretora de valores conecta-se à BLK como provedora de DMA2,
enquanto esta se conecta à Bolsa, enviando as ordens diretamente, com baixa
latência, alta velocidade, estrutura diferenciada e suporte especializado. Dentro da BLK
está instalada toda a estrutura de hardware, software, links de internet e acesso a
Bolsa, de última geração, com a segurança de energia Nobreak (sem interrupções) e
gerador para backup de emergência 24 horas.
Em janeiro deste ano, a empresa deu início à fase de teste do sistema, hoje após o
fechamento de contratos para a utilização do sistema por grandes bancos, o número
de ordens já aumentou em 60 %. “Nossa meta para o final deste semestre é triplicar o
número atual de ordens enviadas por DMA2, para isso estamos investindo em
infraestrutura”, comemora Rogério Paiva, sócio diretor da BLK Sistemas Financeiros.
Os benefícios de utilizar este sistema reconhecido mundialmente são muitos, e
agradam corretoras e clientes finais, pois toda a estrutura e tecnologia para o envio de
ordens ficam a cargo da empresa provedora, neste caso, a BLK Sistemas Financeiros.
“Com o DMA2 a corretora não precisa se preocupar com, estrutura, máquinas, espaço
físico, pois isso nós fornecemos com a melhor tecnologia e suporte. Assim o benefício
chega ao cliente final, que utiliza os serviços de uma corretora de valores com
tecnologia de última geração”, completa Rogério Paiva.
Vantagens do DMA2:
Não sobrecarregar a infraestrutura tecnológica da corretora
Agilidade no envio de ordens
Gerenciamento dos serviços pela BLK
Baixa latência;
Alto desempenho para processar ordens;
Arquitetura em alta disponibilidade (high availability)
Controle de risco (pré-trade)
Fácil integração com sistemas proprietários e redes mundiais
Suporte técnico especializado

Sobre a empresa: A BLK Sistemas Financeiros é a empresa líder no setor de algoritmos no
Brasil, especializada em sistemas de engenharia financeira, 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 com 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 Bolsa
de Valores. Dispomos de gerador de energia e acesso liberado 24 horas por dia, sete dias por
semana, o que nos garante total segurança na manutenção e funcionalidade de nossos
sistemas e serviços oferecidos.
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