BLK Sistemas Financeiros completa cinco anos
Empresa líder no mercado de algoritmos no Brasil faz aniversário visando crescimento
e novas conquistas em futuro próximo

Fundada em 2 de abril de 2008, a BLK Sistemas Financeiros completa 5 anos tendo
conquistado excelência e liderança no setor de algoritmos no Brasil e projeta mudança
de patamar com as evoluções futuras e produtos que estão em desenvolvimento.
Sua história começa com a transição do pregão viva-voz da bolsa, que acabou
totalmente em 2009, para o pregão eletrônico. Com isso, a velocidade das operações
não dependia mais apenas do operador, mas também da qualidade das estruturas de
software e hardware utilizadas. Sendo assim, cria-se no Brasil um cenário favorável
para o crescimento dos softwares de algoritmos, ou sistemas de alta frequência - HFT
(da sigla em inglês – High FrequencyTranding), pelos quais é possível realizar
operações em frações de segundos e automatizar o gerenciamento de ordens, a partir
de programas customizados.
No início eram apenas 6 sócios, quando a marca “RoboTrader” foi criada para nomear
o software de algoritmo para “operar na bolsa”, oportunidade que surgiu pela grande
demanda de operadores de mesa que buscavam desenvolver estratégias no
MegaBolsa, sistema de negociação da BM&FBOVESPA e, antes, feita quase que
manualmente por meio de complexas e elaboradas planilhas de Excel. Com o tempo,
a marca BLK SISTEMAS começou a fazer parte do dia a dia das mesas de operações
brasileiras, graças ao excelente relacionamento existente entre sua equipe de
desenvolvimento e os usuários de seus softwares.
Nesta época, um terço de todas as operações de ações da Europa e EUA já eram
realizadas com programas automáticos ou algoritmos, de acordo com o instituto de
pesquisa Boston Financial Services Industry. Este número saltou para 73% das
operações em 2009 e continua crescendo.
“Eu já estava no mercado de desenvolvimento de softwares há alguns anos, e a
criação do robô foi uma tentativa de solucionar um problema, o que ele cumpriu muito
bem. Identificamos, então, um nicho que ainda não tinha sido explorado no país e
decidimos fazê-lo”, lembra Rogério Paiva, sócio-diretor da empresa.

Após ser testado por alguns parceiros que se tornariam clientes, foi muito bem aceito
no mercado e requisitado por outros operadores, o que ocasionou a necessidade de
se profissionalizar o desenvolvimento do produto, com melhoramento da produção e
criação, e instalação física de uma empresa.
Após cinco anos, os apenas seis sócios se tornaram mais de 60 colaboradores, e o
status de iniciante com poucos clientes deu lugar à liderança do mercado de
algoritmos no Brasil e à presença em 80% das 50 primeiras corretoras do ranking
nacional.
Além disso, a empresa já conta com outros produtos, como a Plataforma RoboTrader,
considerada uma das mais modernas e completas ferramentas disponíveis no
mercado, com os mais avançados recursos necessários para se efetuar operações
com precisão, rapidez e segurança, e o DataTraderWebData, um website específico
para distribuição dos dados negócios realizados na BM&FBOVESPA no formato XML.
Hoje, a empresa está em contínuo crescimento e busca mudar de patamar ao investir
fortemente em infraestrutura, ofertando ao mercado estruturas modernas com
soluções tecnológicas desenvolvidas para hospedar os algoritmos e servidores de
seus clientes com segurança, infraestrutura redundante e garantia de alto
desempenho e disponibilidade, onde as ordens poderão ser enviadas em velocidades
cada vez mais rápidas.
“A BLK está muito bem posicionada no mercado hoje, mas isso só serve de incentivo
para crescermos e aprimorarmos ainda mais os nossos aplicativos. O mercado
financeiro brasileiro irá crescer muito e estamos trabalhando para ajudar a impulsionar
este crescimento”, ressalta Eduardo Blank, sócio diretor da empresa.
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 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.
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