Plataforma de ultrabaixa latência é disponibilizada em versão Multi
Broker, ideal para o BuySide
Investidores ganham agilidade e precisão ao administrar suas operações entre todas
as corretoras habilitadas por uma única tela

A BLK Sistemas Financeiros disponibiliza todos os recursos e vantagens da
Plataforma RoboTrader, a única a alcançar a ultrabaixa latência e líder em algoritmos
no Brasil, em uma versão Multi Broker, desenvolvida para atender as demandas do
BuySide, perfil de investidor que precisa ter total controle de suas operações ao
gerenciá-las em diferentes corretoras habilitadas.
Assessores de investimentos, gestores de fundos, assets, family offices, clubes de
investimentos, entre outros, se encaixam neste perfil conhecido como BuySide. A
primeira versão Multi Broker foi criada em 2011, com a intenção de ampliar a
participação da empresa no mercado, diversificando sua cartela de clientes. Porém,
com o aperfeiçoamento e avanço dos produtos, como o alcance da máxima
estabilidade da plataforma, a criação de novos algoritmos para atender as
necessidades específicas de cada tipo de investidor e o desenvolvimento de um
ambiente especializado em electronic & algorithmic trading, todo projetado para o
alcance da ultrabaixa latência, a BLK conquistou uma posição muito mais competitiva
no mercado e, em 2014, tem como um de seus principais projetos, expandir sua
atuação entre estes investidores.
Entre as muitas vantagens para o BuySide, está a garantia de um serviço diferenciado
ao utilizar a plataforma mais moderna e completa do mercado e que possui os
melhores níveis de alcance e performance. Através de uma única tela, é possível
administrar as operações entre todas as corretoras habilitadas para o roteamento de
ordens, garantindo mais precisão e agilidade na execução das ordens, o que é
indispensável em um mercado tão competitivo e dinâmico como o atual.
A plataforma é monitorada por uma equipe especializada e dividida em três bases:
infraestrutura, desenvolvimento e suporte ao usuário, garantindo total eficiência no
atendimento e prestação e de serviço ao cliente, assim como atualização e
melhoramentos constantes dos produtos.
Os algoritmos disponíveis no módulo RoboTrader Algoritmos atendem os setores
Bovespa e BM&F.
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
estabilidade, o que permite que nossos clientes operem de qualquer lugar do mundo
com máximo desempenho e competitividade.
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