BLK Sistemas Financeiros avança com o 1º curso de algoritmos do Brasil
A empresa comemora a grande procura do primeiro módulo do curso e abre inscrições para o
módulo Intermediário
O Módulo Básico do 1º curso de algoritmos no Brasil, realizado pelo RoboTrader Educacional,
fui um sucesso. A procura foi tão grande que a equipe precisou abrir uma turma extra para
poder atender a demanda de alunos interessados.
Devido ao grande sucesso, na semana de finalização do curso a equipe da BLK recebeu a visita
de Edgar Perez, professor adjunto da Polytechnic Institute New York University e autor do
lançamento “The Speed Traders”. Em visita ao Brasil para ministrar o seu workshop de alta
frequência, Edgar Perez fez uma reunião com a BLK para conhecer a estrutura do RoboTrader
Educacional e a grade de cursos sobre algoritmos financeiros planejada para este ano,
podendo ser um dos palestrantes especiais para os próximos módulos.
Dando continuidade ao curso de algoritmos financeiros, o módulo Intermediário I terá início
em abril, ministrado pelo professor Diocélio Goulart. O curso é destinado à profissionais com
conhecimento básico sobre o mercado de ações e que queiram se preparar para a nova
tecnologia de negociação com algoritmos pré-customizados, cuja execução de ordens enviadas
para a Bolsa ocorre com baixa latência e alta confiabilidade, estruturando as estratégias,
diversificando os riscos de mercado e alternativas de rentabilidade.
“Hoje no Brasil apenas 10% das operações financeiras na Bolsa são feitas através de
algoritmos financeiros com perspectivas de aumento para 20%, enquanto em outros países
como EUA 70%, Japão 40% e Austrália 20% das operações são realizadas dessa forma.
Entendendo o potencial de nosso país nesta tecnologia, as pessoas estão buscando
conhecimento na área e isso é comprovado com as turmas lotadas do nosso curso”, explica
Rogério Paiva, sócio diretor da empresa.
O módulo Integral I também possui a opção do período integral, sendo realizado em dois dias
(11 e 12 de abril). As vagas já estão abertas. Corra e não perca a oportunidade de realizar um
módulo em apenas dois dias. Veja a grade completa:

Módulo Intermediário I:
Uso dos algoritmos com estratégias avançadas com opções
9, 10, 11, 12 e 13 de abril – 19h às 22h30 – Noturno
11 e 12 de abril – 9h às 17h – Integral
Módulo Intermediário II
Estratégias para Day-Trade com o uso de Algoritmos
23, 24, 25 e 26 de abril – 19hàs 22h30 - Noturno
27 de abril – 9h às 17h - Integral

Para saber mais sobre o curso, valores e conteúdo pragmático, acesse o nosso site.
http://www.blk.com.br/curso_algoritmos.aspx. Corra as vagas são limitadas.

Sobre o RoboTrader Educacional: com o objetivo de propagar a inteligência financeira,
através de cursos e workshops, o mais novo lançamento da BLK Sistemas Financeiros,
o RoboTrader Educacional, possui uma infraestrutura diferenciada. A sala para os
treinamentos, localizada na sede da empresa, no centro de São de Paulo, recebeu um grande
investimento da empresa e conta com recursos de alta tecnologia. Com capacidade para
acomodar 30 alunos, a sala está equipada com: computadores individuais por aluno, duas
lousas digitais interativas, projetores multimídias, sistema de som e iluminação profissional, ar
condicionado, televisores de LED e área para coffee break. Além disso, todos os treinamentos
serão ministrados por profissionais altamente qualificados, com máximo conhecimento em
todas as nossas plataformas e também sobre o mercado financeiro.
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