
 

BRQ Digital Solutions firma parceria com Neoway 

O objetivo é auxiliar clientes a impulsionar faturamento e diminuir perdas com uso de 
ferramentas de tecnologia e dados 

Reconhecida como uma das maiores empresas de tecnologia do país, presente há mais de              
27 anos no mercado, apoiando a digitalização de empresas líderes em seus setores, a BRQ               
Digital Solutions acaba de firmar parceria com a Neoway, maior empresa da América Latina              
de Big Data Analytics e Inteligência Artificial para negócios.  

A parceria visa atingir mercados de bancos, construção civil, farmacêutica, bens de            
consumo, tecnologia, serviços, seguradora, alimentício e automotivo. Com a novidade, os           
clientes da BRQ poderão compartilhar e gerenciar dados e informações na infraestrutura            
local ou na nuvem com facilidade e usufruir de recursos como mapeamento e análise de               
pesquisas e dados de séries temporais. 

“Vamos somar a inteligência e potencial da plataforma Neoway para impactar fortemente o             
mercado, mostrando que é possível aumentar os ganhos e mitigar perdas com uma             
plataforma altamente tecnológica”, comenta Noufer Silva, Executivos de Negócios da BRQ           
e responsável pela parceria. 

  

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             
2,5 mil funcionários, espalhados em seis unidades, sendo cinco no Brasil e uma em Nova               
York, a empresa é destaque como um dos melhores lugares para trabalhar pelo Glassdoor              
e pela Great Place to Work. 

Sobre a Neoway 

A Neoway é a maior empresa da América Latina de Big Data Analytics e Inteligência               
Artificial para negócios. Fundada em 2002, oferece soluções inteligentes que transformam           
informação em conhecimento e geram produtividade e precisão para as estratégias de            
marketing, compliance, prevenção contra perdas, entre outros. Ao longo da sua história,            
recebeu investimentos de alguns dos principais fundos do mundo, como Accel Partners,            
Monashees, Temasek, PointBreak, Pollux, e Endeavor Catalyst. Com cerca de 450           
colaboradores, atende 18 grandes setores, como financeiro, automotivo e transporte, bens           
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de consumo, cobrança e recuperação, construção civil, óleo e gás, saúde e tecnologia. Mais              
informações em www.neoway.com.br 
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