BLK Sistemas Financeiros lança robô para pessoa física e
assessores de investimentos
Empresa líder no setor de algoritmos financeiros no Brasil amplia seus negócios e
desenvolve nova Plataforma RoboTrader LITE e MultiBroker, com foco em pessoa física
e assessores de investimentos
Acompanhando as tendências de mercado, a BLK Sistemas Financeiros uniu o
pioneirismo no desenvolvimento de softwares de estratégias de alta frequência com a
necessidade dos assessores de investimentos e pessoa física em realizarem operações
na bolsa de valores com robôs de alta frequência. Para atender a esta nova demanda
do mercado a BLK Sistemas Financeiros criou segmentações para a Plataforma
RoboTrader Algoritmos, as versões MultiBroker e LITE.
A Plataforma RoboTrader MultiBroker é direcionada para o cliente Buy Side, ou seja,
gestor de fundos, assessor de investimentos, family offices, clube de investimentos,
entre outros. A pessoa física também poderá realizar suas operações financeiras com o
melhor software de estratégias com algoritmos do mercado, a um preço acessível com
a Plataforma RoboTrader LITE. Os novos produtos possuem funcionalidades pensadas
e desenvolvidas para cada público específico e chegam ao mercado em abril com o
objetivo de suprir suas necessidades diárias durante as operações financeiras, com a
garantida de qualidade, agilidade e baixa latência que só a Plataforma RoboTrader
oferece, como por exemplo, algoritmos específicos para Bovespa e BM&F e estratégias
customizadas.
Os novos produtos fazem parte do portfólio da empresa, que agora amplia a gama de
clientes com o foco na pessoa física e também assessores de investimentos, assim seu
faturamento tende a dobrar este ano. É o que espera o gerente comercial da empresa,
Mario Ibarra, que pretende aumentar apenas com os novos produtos em 20% o
faturamento da BLK e em 30% a carteira atual de clientes. “acreditando no
amadurecimento do mercado de ordens algorítmicas no Brasil, a BLK está lançando
novas versões da Plataforma RoboTrader direcionadas para agentes autônomos,
pessoas físicas e para o Buy-Side, novos públicos identificados pela empresa para a
utilização do produto. As novas versões da Plataforma RoboTrader foram testadas e
utilizadas pelos maiores players do mercado e serão acessíveis tanto ao cliente Retail
(pessoa física) como Buy Side (assessores de investimentos, assets, etc.)” completa
Mario.
O mercado de algoritmos no Brasil ainda está em seu início, as operações representam
hoje 10% do mercado, enquanto em outros países estão em: EUA 70%, Japão 40% e
Austrália 20%, porém a tendência para este ano é de um crescimento considerável em
nosso país. “Estamos otimistas com os novos formatos de produtos e esperamos assim
suprir a demanda crescente do mercado por operações com algoritmos financeiros,

que até o final deste ano possuem uma expectativa de crescimento em 20% no Brasil.”
diz Rogério Paiva, sócio diretor da BLK.
Veja detalhes dos novos produtos:
Plataforma RoboTrader Algoritmos MultiBroker
A Plataforma RoboTrader Algoritmos MultiBroker foi desenvolvida para atender aos
assessores de investimentos, gestores de fundos, assets, family offices, clube de
investimentos, entre outros, conhecidos por Buy Side.
Com esta nova ferramenta, será possível usufruir toda tecnologia da já consagrada
Plataforma RoboTrader, com o diferencial de ter todas as estratégias e mecanismos
direcionados para o público correto. A Plataforma Algoritmos MultiBroker disponibiliza
a possibilidade de realizar operações com uma ou mais corretoras, de acordo com a
necessidade e preferência do cliente.
Estão disponíveis algoritmos para Bovespa e BM&F e todos foram desenvolvidos pela
equipe da BLK, líder de mercado neste setor.
Benefícios:
Baixa latência;
Alta confiabilidade;
Número ilimitado de contas;
Opere com quantas corretoras você preferir.

Plataforma RoboTrader Algoritmos LITE
Esta versão inovadora da Plataforma RoboTrader foi desenvolvida especialmente para
a pessoa física. Com esta versão LITE de nosso produto, o cliente pessoa física poderá
operar com toda a agilidade, tecnologia e baixa latência do RoboTrader a um preço
acessível, com estratégias simples de serem operacionalizadas.
Pensando nisso, a BLK desenvolveu uma ferramenta simples, que contempla as
principais estratégias de algoritmos do mercado, para operações na Bovespa e BM&F.
Plataforma versão LITE
Desenvolvido exclusivamente para pessoa física;
Preços acessíveis;
Alta tecnologia no desenvolvimento das estratégias;
Baixa latência;

Alta confiabilidade.
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