Em 2013, BLK Sistemas Financeiros apresenta crescimento novamente
Conquistas de novos clientes e lançamento de infraestrutura para electronic trading
estão entre os destaques da empresa neste ano

A BLK Sistemas Financeiros apresentou crescimento novamente no ano de 2013.
Lançou novos produtos, aperfeiçoou os que já existiam, conquistou novas parcerias e
clientes, manteve-se líder no setor de algoritmos no Brasil, além de alcançar um novo
parâmetro no mercado, o de fornecedor de infraestrutura para negociações
eletrônicas. O Proximity Colocation, considerado o mais avançado do país, é o
responsável pela chegada da ultrabaixa latência às negociações do mercado nacional.
Líder em algoritmos financeiros no Brasil, a empresa notou a necessidade, devido ao
crescimento das operações de alta frequência no país, de trazer para cá uma
infraestrutura que proporcionasse o máximo em ganho de performance e velocidade
para a evolução do mercado financeiro. Para isso, projetou uma infraestrutura com o
que há de mais moderno em tecnologia ao redor do mundo e, desde maio deste ano,
oferece ao mercado níveis incomparáveis de velocidade, estabilidade e performance
para negociações eletrônicas, tornando-se uma empresa especialista em electronic &
algorithmic trader.
Esta estrutura foi, inclusive, uma das principais responsáveis pelo crescimento acima
da média do mercado no que diz respeito a efetivação de novos e importantes
clientes.
Além disso, lançou a nova Plataforma RoboTrader, com o Click Trade aperfeiçoado,
garantindo ordens instantâneas e máxima estabilidade para os traders profissionais
que operam milhares de ações por segundo. Conectou-se a novos importantes
vendors internacionais para fortalecimento da sua rede de conexões, tornando o seu
GatewayFix ainda mais completo. O fortalecimento e expansão dessa rede é uma das
metas de 2014 para a empresa, já estando em negociação com importantes
instituições.
A manutenção, neste ano, da liderança do setor de algoritmos no Brasil se deve ao
desempenho dos módulos já reconhecidos pelo mercado e pela atualização constante
do seu portfólio, apresentando duas novas estratégias ao longo do ano: Spread ETF,
em que os algoritmos têm como propósito permitir a realização de arbitragem entre o
ETF e seu índice de referência, aproveitando-se dos Spreads, e Market Maker, com o
qual é possível realizar diversas estratégias que cumprem automaticamente as regras
estabelecidas pela BM&FBOVESPA para este tipo de operação.
“Tivemos um ano ótimo. Atingimos e superamos nossas metas, o Proximity
Colocation e a nova Plataforma RoboTrader são um sucesso e a prova disso é a
aceitação dos usuários e a conquista dos novos clientes. Em 2014, traremos
novidades que proporcionarão mais avanços ao mercado como um todo, pois é com

este foco que trabalhamos.”, exalta Rogério Paiva, sócio-diretor da BLK Sistemas
Financeiros.
Sempre com o foco em inovar para a evolução do mercado brasileiro, outra meta para
2014 é a promoção de cursos aos clientes e futuros clientes, para que eles aprendam
a operar através da Plataforma RoboTrader de maneira otimizada, sabendo como
usufruir ao máximo todas as funcionalidades que a ferramenta disponibiliza. O
educacional da empresa também terá uma grade de cursos de especialização em
diferentes setores do mercado financeiro que será lançada em breve.

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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