BLK Sistemas Financeiros – alta tecnologia
em engenharia financeira
Empresa líder em algoritmos no Brasil possui equipe com mais de 30 anos
de mercado financeiro
A BLK Sistemas Financeiros é uma empresa 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, BM&FBOVESPA.
A BLK conta com uma equipe de profissionais altamente capacitados que está há mais
de 30 anos no mercado financeiro, com profundo conhecimento da engenharia
operacional do mercado brasileiro de ações, futuros, renda fixa e seus derivativos,
obtidos ao longo dos anos, tanto no lado das mesas de operações como na criação e
desenvolvimento de modelos computacionais de alto desempenho.
A empresa possui sede própria; as instalações estão localizadas no centro de São
Paulo, a menos de 200 metros da Bolsa de Valores. O prédio possui gerador próprio de
energia, com acesso liberado 24 horas por dia, sete dias por semana, dando total
segurança na manutenção e funcionalidade de nossos sistemas.
Líder no setor de algoritmos no Brasil, todos os produtos são criados e desenvolvidos
pela BLK Sistemas Financeiros de acordo com as necessidades do mercado brasileiro.
Dentre os nossos produtos podemos citar: OMS + Risco, Data Trader, Options Trader,
Plataforma, Serviços e bases de dados, Consultoria e Treinamentos e o carro chefe
RoboTrader. Além disso, utilizamos o Algo Server sistema que opera o Robo dentro do
próprio servidor instalado na corretora. Dessa forma, é possível executar um maior
número de ações, garantindo baixa latência e melhor desempenho.
Nova Plataforma RoboTrader 2.0 - A nova versão RoboTrader 2.0, além de oferecer os
algoritmos pré customizados, incorporou serviços exclusivos de cotações em tempo
real. A nova ferramenta também analisa todos os negócios realizados pelas corretoras
no mercado (resumo de negócios, ranking de corretoras, ranking de ativos e variações
de volume) e acompanha diversas estratégias financeiras (financiamento, captação,
Box spread, termo de ações e Black&Scholes).
Agora atualizado, o carro chefe da BLK possibilita agilidade ainda maior em todas as
estratégias operacionais, além de baixa latência na colocação e execução de ordens.
Na prática, será possível abrir diversos algoritmos simultâneos para um mesmo cliente
e ou ativos, opção de bloquear operações de um mesmo comitente (Zé com Zé) e para
ordens enviadas por minuto. O tratamento pode ser customizado pelo usuário, em

caso de encilhamento de contra-ordem e é possível realizar o controle de risco prétrade das operações realizadas.
Todo o sistemas é certificado pela BM&FBOVESPA e compatível com o seu PQO
(Programa de Qualificação Operacional) e, ao adquirir a nova versão, estará disponível
um eficiente suporte por quem realmente desenvolveu os algoritmos.
Novidade- RoboTrader Educacional, é o mais novo produto da empresa, e têm como
objetivo fornecer treinamentos e workshops para nossos colaboradores, clientes e
parceiros. Temos hoje dentro da sede da empresa uma sala de treinamento montada
com equipamentos de alta tecnologia. A sala está capacitada para atender 30 pessoas,
utilizando computadores individuais. Dessa forma, geramos instrumentos de
atualização das nossas ferramentas aos seus usuários e atualização constante da nossa
equipe, para fornecer suporte efetivo aos nossos clientes.
Em 2010, a BLK cresceu 100% em relação aos anos anteriores, mesmo com as
instabilidades do mercado, já que as operações de algoritmos no Brasil representam
8%, enquanto nos EUA esse número supera 70%. Por conta destes resultados, a
perspectiva da Marca, diante do mercado, tornou-se extremamente estimulante,
atraindo as atenções da BLK e despertando o interesse em ampliar ainda mais sua
presença no mercado. Para continuar crescendo, a empresa possui projetos para
diversificar a gama de produtos oferecidos e integrar as ferramentas em novos
mercados, principalmente internacionalizar os algoritmos.
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