BLK Sistemas Financeiros lança blog para levar mais informações sobre
mercado financeiro ao público geral
BLK/Blog traz conteúdo de forma descontraída para gerar maior interesse pelos temas
dos setores de atuação da empresa
A BLK Sistemas Financeiros, líder no setor de algoritmos no Brasil e especialista em
electronic & algorithmic trading, acaba de lançar um blog em que divulgará não
somente as últimas novidades sobre a empresa, como também tratará de temas que
envolvem o mercado financeiro.
Com as categorias: BLK, Mercado Financeiro, Algoritmos e Dicas, a proposta é trazer
em linguagem fácil e atrativa informações que fazem parte do universo de atuação da
empresa, tornando os assuntos mais acessíveis ao público geral e mais descontraído
aos profissionais e estudiosos da área.
Inicialmente, as publicações acontecerão de duas a três vezes por semana, sendo uma
delas um balanço semanal geral sobre o mercado a ser divulgado todas as sextasfeiras. A expectativa é que, com o tempo e a popularização do canal, as publicações
aumentem.
A iniciativa dá sequencia ao plano de aproximação da marca com o público, iniciada
em 2013 com o reforço e reelaboração as ações nas mídias sociais. No último ano, a
empresa passou a agir mais intensamente nas redes e passou a produzir conteúdos
com informações que vão além dos produtos e ações da companhia. Bons exemplos
disso são as campanhas “Tudo sobre os algoritmos”, que traz curiosidades sobre este
setor para o público leigo, e o “ABC do mercado financeiro”, um glossário com os
termos do mercado, ambos são divulgados no Facebook e Twitter.
No entendimento da BLK, gerar informações sobre o mercado financeiro de forma
simples, despertará o interesse da sociedade para este setor da economia que é tão
importante, porém, pouco disseminado no país. Além disso, para os que já atuam na
área, será mais prazeroso ler sobre o assunto, gerando a vontade dos profissionais em
se atualizarem e aprender mais sobre o setor do qual fazem parte.
A empresa vê como uma missão tornar o mercado mais interessado, educado e
preparado para operar, entendendo que, assim, o universo financeiro do país irá se
expandir e fortalecer. Por isso, espera que haja uma interação intensa do público no
canal, que esse opine e debata sobre os temas propostos, além de sugerir os assuntos
que gostaria de conhecer mais e melhor.

O BLK/Blog estará no ar no dia 17 de fevereiro e ficará hospedado dentro do próprio
site da BLK: www.blk.com.br
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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