BLK Sistemas Financeiros investe no aperfeiçoamento de seu
sistema de Garantia de Qualidade
Contratação de software especializado na automatização de testes garantirá ainda mais
confiabilidade a Plataforma RoboTrader
A BLK Sistemas Financeiros busca excelência no desenvolvimento de todos os seus
produtos e, para garantir os melhores resultados, investe fortemente em testes de
qualidade, possuindo, para isso, uma equipe técnica especializada em Garantia de
Qualidade (QA, da sigla em inglês). Para aperfeiçoar ainda mais este processo, acaba de
adotar o sistema VeriFIX, uma ferramenta de automatização de testes, da CameronTec
Group, uma das melhores provedoras mundiais de infraestrutura e ferramentas para a
indústria do mercado de capitais.
Até este investimento, os testes eram realizados manualmente, por meio de softwares
desenvolvidos internamente. A adoção do VeriFIX para automatização destes processos irá
não apenas acelerá-lo, possibilitando realizar uma quantidade maior de testes em uma
quantidade muito menor de tempo, mas, também, poupará mão de obra, podendo, assim, a
equipe dedicar maior tempo para outras importantes tarefas. A garantia da eficiência nos
testes também aumentará, uma vez que o software possibilita a padronização do processo,
não havendo mais nenhuma possibilidade de erros ou discrepâncias abertas pelas
diferentes técnicas adotadas por cada membro da equipe.
A escolha da VeriFIX foi definida pela cobertura total das necessidades da BLK. Ele oferece
todas as soluções buscadas pela empresa através de um único software. Peter Mott, vicepresidente da CameronTec Group para países americanos ressalta: “A confiança destinada a
nós pela BLK Sistemas Financeiros é um novo exemplo de como o VeriFIX pode aumentar a
qualidade dos produtos e serviços ofertados para o mercado. A CameronTec fica muito feliz
de expandir os negócios na América Latina e de poder negociar com empresas relevantes
como a BLK”.
Focar em Garantia de Qualidade é uma estratégia adotada pela BLK desde 2012, os
investimentos em equipe e na mais alta tecnologia são contínuos. “Investir na adoção do
VeriFIX nos permitirá evoluir, o que buscamos fazer constantemente, especialmente quando
essa evolução garantirá ainda mais qualidade e eficiência ao nosso cliente. A liderança no
uso dos algoritmos da Plataforma RoboTrader, para nós, é a maior resposta do mercado de
que ele confia neste nosso comprometimento com o avanço”, afirma Rogério Paiva, sóciodiretor da empresa.

Sobre a BLK Sistemas Financeiros:
A BLK Sistemas Financeiros é líder no setor de algoritmos no Brasil, especializada em
electronic & algorithmic trading, com ênfase na criação e desenvolvimento de softwares,
infraestrutura e algoritmos de alta frequência para o mercado de capitais e derivativos
financeiros.
É formada por uma equipe de profissionais especializados e com ampla experiência nos três
pilares principais da empresa: mercado financeiro, negociação eletrônica e tecnologia da
informação. Isso garante que todos os produtos e serviços oferecidos pela BLK agreguem a
mais alta tecnologia às necessidades dos investidores.
Possui conectividade com mercados mundiais e sede localizada a poucos metros da
BM&FBOVESPA, que conta uma infraestrutura desenvolvida para hospedagem de operações
eletrônicas com envio de ordens com ultrabaixa latência e máxima estabilidade, o que
permite que nossos clientes operem de qualquer lugar do mundo com máximo desempenho
e competitividade.
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