
BRQ cria Boutique de Advanced Analytics  

Há 27 anos a empresa apoia a digitalização de empresas líderes em seus setores e, 
com o novo produto, a intenção é crescer ainda mais 

Há 27 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions, uma das maiores empresas de 
tecnologia do país, estruturou seus negócios para apoiar as empresas em seus processos 
de transformação digital. Para marcar esse processo de aceleração das organizações, a 
empresa acaba de lançar uma Boutique de Advanced Analytics com o objetivo de 
alavancar a cultura Data Driven dentro dos negócios. 

Segundo Benjamin Quadros, CEO e fundador da empresa, essa estratégia faz parte de 
um plano de expansão para explorar novos nichos de negócios, além dos mercados de 
bancos, seguros e telefonia. “A área de Advanced Analytics é uma nova etapa para além 
de Business Intelligence que une análise preditiva, Big Data Analytics, Machine Learning, 
IA, IoT, data mining e outras técnicas e ferramentas extremamente avançadas, no 
sentido de atender às mudanças das áreas de negócios”, explica o CEO da empresa. 

Para liderar a nova estrutura, a BRQ anunciou Alexandre Mariano Alves como Head de 
Advanced Analytics. “Temos a missão de entregar mais conhecimento aos clientes ao 
transformar dados brutos em insights relevantes, que orientem a tomada de decisão e 
direcionem novas oportunidades de negócio”, afirma Alexandre. 

Formado em engenharia, o executivo possui mais de 20 anos de experiência em vendas 
de soluções para negócios, com base em tecnologia, no mercado corporativo. Também 
atuou como Sócio Diretor na KPMG, Diretor de Desenvolvimento de Negócios na 
Gartner, Diretor de Vendas na SAP e Líder de Vendas na Oracle, entre outras. 

 SOBRE A BRQ: 

Paixão em Transformar negócios com Tecnologia. Com esse propósito, há 27 anos a BRQ 
apoia a digitalização de bancos, seguradoras, empresas de telecomunicações e outras 
empresas líderes em seus setores. 

Os serviços e soluções oferecidos pela BRQ aceleram a Transformação Digital em seus 
clientes e estão estruturados para suportar todo o ciclo de evolução: 

- Pensar e Desenhar  

- Aportar e Definir Tecnologia  

- Construir e Evoluir 

Unindo o Negócio do Cliente com a Tecnologia Correta e uma nova Cultura que elimina 
desperdícios, acelera a comunicação e otimiza a produtividade, a BRQ Digital Solutions 
apoia seus clientes para que seus negócios cresçam exponencialmente. 
  



Acesse www.brq.com e saiba mais! 
 


