BLK Sistemas Financeiros lança a Conta Broker
Novo sistema irá auxiliar as distribuições nas Carteiras de Investimentos, durante intervalos do
pregão BM&FBOVESPA

A BLK Sistemas Financeiros, empresa especializada na criação e desenvolvimento de softwares
e algoritmos de alta frequência para o mercado de capitais e derivativos financeiros, se
antecipa as tendências e necessidades do mercado e lança um novo produto: a Conta Broker.
A Conta Broker é um sistema para automatizar a distribuição das operações realizadas durante
o dia de pregão, de uma conta principal ou máster (Conta Broker) para as contas dos clientes
(subcontas). Essa operação é realizada manualmente pelo Back Office da corretora no final de
cada dia. Agora, com a implantação pela BM&FBOVESPA de intervalos de distribuição durante
o pregão, a Conta Broker irá organizar e distribuir as operações conforme elas forem sendo
executadas, além de enviá-las nos intervalos determinados.
Desenvolvido pela BLK Sistemas Financeiros, após avaliação do mercado, o sistema traz todas
as contas e informações referentes ao rebate de corretagem cadastrado no banco de dados
das corretoras, como: número da ordem, compra ou venda, quantidade de ações, preço
negociado, financeiro da operação, movimentações dos ativos do dia (ordem a ordem) e
código do operador ou da porta do sistema que efetuou a operação.
As ações distribuídas pela Conta Broker podem ser efetuadas por:
Pró-Rata: operação na qual a divisão é feita igualmente, por percentual, entre todos os
envolvidos.
Percentual: cada cliente recebe frações delimitadas pelo operador.
Quantidade: o usuário informará as quantidades e valores que os clientes receberão.
Negócio (Tordist): as operações são distribuídas diretamente de uma conta para outra.
Médio do lote (Tordist): o sistema irá distribuir de acordo com a média do custo do
ativo.
Segurança do sistema: a Conta Broker realiza o controle de históricos das distribuições
efetuadas no sistema. Outra ferramenta de segurança é a Chave Lógica, na qual o acesso é
liberado através de uma licença de uso fornecida pela BLK exclusivamente para cada usuário.

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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