BLK Sistemas Financeiros aproveita aumento de negociações na BM&FBOVESPA e cresce
Empresa se beneficia com o crescimento de transações de alta frequência na bolsa de valores
brasileira
Apesar de 2012 ter sido um ano economicamente instável, com países de economia
consolidadas tendo enfrentado sérias crises e muitas empresas terem apresentado resultados
muito aquém do esperado, o relatório administrativo Demonstrações Financeiras de 2012 mostra
que a BM&FBOVESPA conseguiu superar muitos dos números atingidos em 2011, crescimento
que garantiu um bom ano também a BLK Sistemas Financeiros.
Entre 2011 e 2012, o volume médio diário negociado no segmento Bovespa cresceu 11,7%.
Entre os principais fatores que possibilitaram este resultado está o aumento da sofisticação dos
participantes de mercado e da atuação dos Investidores de Alta Frequência (HFTs, do inglês
“High Frequency Traders”), setor em que a BLK é líder no Brasil, com seu sistema RoboTrader
Algoritmos.
Segundo o boletim, dentro do volume total negociado no segmento Bovespa, a participação das
operações com algoritmos (alta frequência) subiu de 8,5% em 2011 para 9,4% em 2012.
Acompanhando o crescimento do segmento, a BLK Sistemas Financeiros está presente em 80%
das 50 primeiras corretoras do ranking nacional.
Para atingir estes números, a empresa buscou investir ainda mais em sua estrutura e qualidade
tecnológica, assim como em seu capital humano, atingindo um elevado nível de especialização
dos profissionais que desenvolvem produtos referência no mercado.
Com o foco na qualidade e na inovação, para alcançar as expectativas de cada cliente,
implantou o setor de QA (Quality Assurance), responsável pela pré-avaliação dos produtos,
garantindo que nenhum seja ofertado no mercado sem que as exigências de funcionamento
e bom desenvolvimento sejam cumpridos. Também reformulou o departamento comercial,
que, em paralelo com o área de produtos, busca reconhecer as características de cada tipo de
investidor para corresponder às suas necessidades, desde o desenvolvimento do produto até o
atendimento no momento da venda, incluindo o suporte pós-venda.
No boletim, a BM&FBOVESPA destaca que os seus sistemas já possuem capacidade muito
superior ao nível atual de negócios e estão preparados para comportar o crescimento futuro,
justamente por saber que o mercado de algoritmos e alta frequência é muito forte no mundo
inteiro. Este é um dos fatores que justificam o crescimento do volume médio diário dos
investidores estrangeiros em 30,0% sobre o ano de 2011, sendo eles predominantes entre os
HFTs, que atingiram um aumento no volume financeiro médio diário de R$ 350 milhões.
Dentre as principais vantagens de se operar com algoritmos automatizados, estão: o aumento
de agilidade em todas as estratégias operacionais, aumento da produtividade na execução
das estratégias e baixa latência. Foi pensando exatamente nestes fatores que a BLK Sistemas
desenvolveu soluções tecnológicas como o Proximity Colocation, que hospeda os algoritmos e
servidores de seus clientes em infraestrutura redundante e com garantia de alto desempenho e
disponibilidade.

Além disso, para possibilitar e facilitar a operação de uma rede ainda maior de investidores,
desenvolveu o Gateway Fix, que permite a conexão nacional e internacional entre corretora (sellside) e seus clientes (buy-side), para o gerenciamento de ordens administradas (algoritmos), e
criou o Robotrader Automate, que permite ao usuário final automatizar suas próprias estratégias,
criadas através do Microsoft Excel.
As operações de alta frequência também aumentaram no segmento BM&F, igualmente atendido
pelos produtos da BLK. Neste setor, as operações de HFTs foram responsáveis em 2012 por
um volume médio diário de 365,9 mil contratos (compras mais vendas), representando 6,6% do
total do mercado. Em relação a 2011, estes investidores aumentaram em 19,4% o volume médio
diário negociado.
Sobre a empresa: A BLK Sistemas Financeiros é a empresa líder no setor de algoritmos
no Brasil, 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.
Nossa equipe de profissionais está altamente capacitada e possui muitos anos de experiência
no mercado financeiro, o que inclui profundo conhecimento da engenharia operacional nos
mercados de ações, futuros, renda fixa, commodities, seus derivativos e modelos de precificação.
A empresa possui sede própria, localizada no Centro de São Paulo, a poucos metros da
BM&FBOVESPA. Dispomos de modernas instalações, gerador de energia e acesso liberado 24
horas por dia, sete dias por semana, o que nos garante total segurança no desenvolvimento,
manutenção e funcionalidade de nossos sistemas e serviços oferecidos.
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