Google reconhece BMSIX como Parceira de Serviço do Ano em Google
Cloud 2019 para a América Latina
A empresa, que foi investida pela BRQ Digital Solutions, é uma das cinco vencedoras
como prestadoras de serviços excepcionais a seus clientes
Desde 2011 no mercado, a BMSIX atua unicamente com cloud computing, com foco em
proporcionar automação, inovação e transformação de forma ágil e consultiva para as
empresas. Com objetivo de ajudar as companhias na aceleração da adoção de cloud
para as necessidades do negócio de hoje e do amanhã, a empresa foi escolhida como
Parceira de Serviço do Ano em Google Cloud 2019 – nível LATAM.
O resultado da premiação Google conta com um vencedor global e cinco regionais, em
que o objetivo é reconhecer o trabalho de parceiros que prestaram serviços
excepcionais e auxiliam no sucesso dos clientes ao inovar, criar e entregar a combinação
ideal de soluções do Google Cloud. Sendo assim, a BMSIX, como vencedora, precisou
também ser aprovada no modelo de engajamento de serviço e todos os pré-requisitos
necessários para a seleção.
Para o CEO da BMSIX, ter este reconhecimento neste momento em que todos enfrentam
enormes desafios enquanto sociedade é extremamente gratificante. “Ter a confiança de
nossos clientes para garantir operações críticas, além de conquistarmos o
reconhecimento da Google quanto à nossa capacidade técnica, comprometimento e
excelência na entrega, nos motiva ainda mais nessa jornada. Este prêmio é de grande
valia para nós, só sendo possível graças ao empenho de todos os profissionais da BMSIX
e apoio do time de parcerias do Google Brasil." comenta Fabiano Barros.
Com clientes em sua base como HDI, LATAM, Tim, Porto Seguro e AndBank, a BMSIX
conta com sua experiência de base e agora, somadas tecnologia e metodologia do
Google, é possível redesenhar e operar negócios com base na arquitetura nativa da
nuvem integrada com ambientes tradicionais. “Com isso garantimos uma jornada digital
completa aos clientes de serviços financeiros, bancos, seguradoras e varejo”, comenta
Fabiano.
A startup faz parte das empresas investidas pelo BRQ Labs, programa de investimento
da BRQ Digital Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Segundo
Antonio Pimentel, sócio fundador empresa e diretor do programa, é muito gratificante
para a empresa ver suas startups investidas crescerem e serem reconhecidas no
mercado. "Nós, na BRQ Labs, enxergamos o potencial de cada um e damos todo apoio
e suporte para que esses negócios cresçam. O time da BMSIX é extremamente
qualificado e esse prêmio é o reflexo disso", destaca Antonio.
SOBRE A BMSIX:

Atuando com cloud computing desde a fundação, em 2011, a empresa soube lidar com
os desafios da transformação digital. Hoje o foco está em proporcionar automação,
inovação e transformação de forma ágil e consultiva para as empresas.
Considerada como um bom lugar para se trabalhar em 2019, a BMSIX conquistou o selo
GPTW, o que reforça o quanto o engajamento de seus 52 funcionários, incluindo um
CEO e um COO, fazem a diferença.
Para saber mais, acesse: https://bmsix.com

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!

