
 

 

 

BRQ Digital Solutions fecha parceria com Alteryx  

Empresa de transformação digital dará apoio em relação às vendas de 
Software e Implementação 

Sempre inovando, a BRQ Digital Solutions – reconhecida como uma das maiores 
empresas de tecnologia do país na transformação digital de organizações líderes 
em seus setores - acaba de anunciar parceria com a Alteryx. Com a proposta de 
revolucionar os negócios através da ciência e análise de dados, a Alteryx oferece 
uma plataforma analítica capaz de descobrir, preparar e analisar todos os dados, 
além de implantar e compartilhar analytics em grande escala, proporcionando 
insights mais detalhados rapidamente. 

Com milhares de clientes ao redor do mundo, a Alteryx é a empresa líder em 
automação de processos analíticos e transformação digital no mundo. Seus clientes 
são, em maioria, dos segmentos Financeiro, Varejo, Governo, Health Care, 
Transporte e Logística. 

“Nossa ideia é aumentar nossas vendas de Software e Implementação, propiciando 
ainda mais qualidade na entrega e assertividade a nossos clientes”, afirma Leandro 
Rodriguez, vice-presidente da Alteryx para a América Latina. 

Já para Alexandre Alves, head de Advanced Analytics da BRQ, essa parceria traz 
retorno, inclusive, para a corporação: “Além de auxiliar nossos clientes na 
jornada da transformação digital, contribuímos para a preposição de valor nas 
áreas de negócios das empresas”, comenta Alexandre. 

A solução da Alteryx permite que conjuntos dados sejam organizados e otimizados 

gerando informações para serem analisadas e apresentadas através de soluções 

DATAVIZ líderes de mercado. 

 

SOBRE A BRQ:  

Há 27 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se consolidou como uma das 

maiores empresas de tecnologia do país, promovendo a digitalização de bancos, 

seguradoras, companhias de telecomunicação e outras instituições líderes em seus 

setores. Com mais de 2 mil funcionários espalhados em seis unidades, sendo cinco 

no Brasil e uma em Nova York, a empresa acaba de ser destaque como um dos 

http://www.brq.com/
https://www.alteryx.com/pt-br


 

melhores lugares para trabalhar pelo prêmio Glassdoor, um dos maiores sites de 

vagas e recrutamento do mundo. 

Sobre a Alteryx 

Como líder em automação de processos analíticos (APA), a Alteryx unifica análises, 

ciência de dados e automação de processos de negócios em uma única plataforma 

ponta a ponta, para acelerar a transformação digital. Organizações de todos os 

tamanhos, em todo o mundo, contam com a Plataforma de Automação de 

Processos Analíticos da Alteryx para oferecer resultados de negócios de alto 

impacto e a rápida requalificação de sua força de trabalho. 


