BLK Sistemas Financeiros promoverá cursos gratuitos apresentando o
melhor uso dos recursos oferecidos pelos seus produtos
Aulas proporcionarão aos clientes e futuros usuários da Plataforma RoboTrader uma
utilização mais consciente, segura e produtiva das funcionalidades da ferramenta

A BLK Sistemas Financeiros, líder em algoritmos no Brasil e especialista em
electronic & algorithmic trading, lançou seu calendário de cursos de 2014. Além das já
reconhecidas Certificações RoboTrader, que terão suas grades renovadas para este
ano, a empresa oferecerá, gratuitamente, três diferentes cursos para que clientes e
futuros clientes aprendam a utilizar todos os recursos dos produtos da empresa de
maneira otimizada.
O primeiro deles, “Bem-vindo à Plataforma RoboTrader”, será destinado àqueles
que desejam intensificar sua atuação no mercado financeiro, migrando do
HomeBroker para a plataforma, e todo novo usuário da ferramenta. O objetivo é
apresentar todas as funcionalidades da Plataforma RoboTrader e como utilizá-las,
oferecendo conteúdo e informações necessários para que os usuários façam o melhor
uso possível da ferramenta, podendo aumentar, em quantidade e qualidade, suas
operações.
O “Bem-vindo ao Mundo dos Algoritmos” foi criado para aqueles que atuam no
mercado financeiro e desejam aprimorar suas estratégias passando a operar com
algoritmos, agregando à Plataforma RoboTrader o módulo RoboTrader Algoritmos,
ou para os que já possuem o aplicativo e querem aprender a melhor utilizá-lo. O
conteúdo foi elaborado visando apresentar as oportunidades que as operações em
alta frequência oferecem e demonstrar todos os recursos e vantagens do módulo de
algoritmos mais utilizado do país.
Fechando o ciclo, “Operando com segurança a Plataforma RoboTrader” servirá
para mostrar aos usuários e interessados todas as funcionalidade que a plataforma,
com ou sem o módulo de algoritmos, possui para garantir a segurança das operações.
Entre os destaques deste curso está a funcionalidade FatFinger, que possibilita o
controle de limites tanto para envio de ordens simples, como para os de alta
frequência, evitando erros graves por falha humana.
A Plataforma Robotrader, uma plataforma de ultrabaixa latência e máxima
estabilidade, traz uma série de inovações, recursos e funcionalidades para o mais

diverso público investidor, desde a pessoa física que está iniciando no mercado
financeiro, até o mais exigente dos traders profissionais. Portanto, a BLK Sistemas
Financeiros se preocupa em capacitar seus usuários para que utilizem estes recursos
com conhecimento suficiente para operarem com segurança, agilidade, precisão e
máximo desempenho.
Os cursos irão atender atuais e futuros clientes, que não apenas poderão operar com
mais prioridade, como incluir em seus currículos um curso de especialização no uso
de produtos já estabelecidos e reconhecidos no mercado.
“Sempre dizemos que o foco da BLK é ajudar o mercado financeiro nacional a crescer
e melhorar, ensinar investidores e operadores a fazer o melhor uso de nossas
ferramentas faz parte da busca por este objetivo. Serão profissionais com mais
conhecimento, portanto, podendo aumentar e otimizar suas operações.”, ressalta
Rogério Paiva, sócio-diretor da BLK Sistemas Financeiros.
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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