BLK Sistemas Financeiros cria pacotes e contempla as necessidades dos
diferentes tipos de investidores
Além do nível de profissionalização, os pacotes são diferenciados pela separação
entre os setores BM&F e BOVESPA
Após identificar as diferentes necessidades de cada cliente, a BLK Sistemas Financeiros
diferenciou seus produtos em pacotes que se encaixam aos diferentes perfis de investidor.
Além de diferenciá-los pelo nível de profissionalização, os pacotes são separados para os
setores BM&F e BOVESPA.
“Antes apenas as corretoras operavam com alta tecnologia, mas hoje isso mudou. Por
isso, identificamos cada perfil de investidor para criar diferentes versões que suprem as
necessidades e atingem as expectativas de preço de todos os clientes”, explica Rogério
Paiva, diretor da BLK.
As versões disponíveis são Personal, Assessor e Assessor Lite, Profissional Basic, Master
e Advanced, Single Broker e Multi Broker.
O Pacote Personal foi desenvolvido para atender o cliente Pessoa Física da corretora.
Esta é uma versão simplificada para quem opera sua própria conta, por isso, pode optar
por um pacote com preço mais acessível.
Os Assessor e Assessor Lite foram desenvolvidos especialmente para o agente autônomo
operando fora da corretora. Para estes clientes, as contas e tranches são ilimitadas,
exceto para o Assessor Lite, um pacote mais simples e, portanto, mais econômico,
existente no setor BOVESPA.
O Pacote Professional é dividido em três níveis: Basic, Master e Advanced. Elas se
diferem somente pelas opções de algoritmos disponíveis, correspondendo à necessidade
que cada operador interno de mesa tem, de acordo com o número e a complexidade de
cada conta atendida. Os três níveis do pacote contam com trocas, participativas, contas e
tranches.
As versões Single Broker e Multi Broker foram desenvolvidas para o Buy Side. O primeiro
para os que operam por uma só corretora, já o segundo garante liberdade de escolha das
corretoras habilitadas para o roteamento de ordens. Ambos possuem contas e tranches,
além de possibilidades de trocas e de participativas, para os setores BM&F e BOVESPA.
Cada pacote desenvolvido pela BLK pode conter, dependendo do setor e da contratação
de itens opcionais, os seguintes algoritmos: Diferencial de Preço, Diferencial Financeiro,
Financeiro, Ratio de Quantidade, Ratio Financeiro, Forward, Duration, Rolagem, FRA de
DI, Condor de DI, Butterfly de DI, Basket, BestOffer, Ghost, BestOffer/Ghost, TWAP,
VWAP, Participativa, Volatilidade, Skew de volatilidade, Volatilidade de IBOV, Skew de
Volatilidade de IBOV, Multileg, Cash & Carry e MultiMercado (Arbitragem BOVESPA
versus BM&F).
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