BLK Sistemas Financeiros apoia 2º Congresso Nacional de Educação
Financeira - CONEFIN
Apoio ao evento visa auxiliar a disseminação da educação financeira para o
crescimento sustentável do mercado
No dia 27 de setembro, acontece, com o apoio da BLK Sistemas Financeiros, o 2º
CONEFIN - Congresso Nacional de Educação Financeira, realizado pelo Portal
EduFin, portal de educação financeiro o qual a empresa é detentora, e que tem como
correalizadora a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O evento será sediado em um dos
auditórios desta Instituição, localizado na avenida Nove de Julho, na região central de
São Paulo.
Após o sucesso da 1º edição, em setembro do ano passado, em que a empresa foi
apoiadora máster, a proposta deste ano é reunir novamente especialistas para levar
conteúdo relevante sobre o seu tema central, que será “A educação financeira nas
diferentes fases da vida”, de forma gratuita ao público geral.
“Participar destes eventos nos ajuda a conquistar algo muito importante para os
valores da empresa, disseminar educação financeira para que o nosso mercado
cresça mais e de forma mais saudável e consciente”, afirma Rogério Paiva, sóciodiretor da empresa, sobre porque a BLK continua investindo na iniciativa.
Ainda este ano, a empresa apoiará outro congresso de educação financeira destinado
aos jovens universitários. Em agosto, foi apoiadora máster do 1º Congresso Nacional
de Educação Financeira para crianças (CONEFINHO), elaborado para levar conteúdo
sobre consumo consciente, sustentabilidade, empreendedorismo e educação
financeira para alunos do ensino fundamental I, de 6 a 10 anos, e pais e professores
engajados com o tema. A empresa acredita na iniciativa e na importância dos projetos
para o bem-estar social.
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
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