
  
BRQ cria plataforma de serviços end to end, capaz 
de atuar nos diferentes estágios da jornada digital 

 

O objetivo é promover transformação digital personalizada, sempre pautada em 
dados para facilitar a tomada de decisões e reduzindo o time to market para 

acelerar o negócio. 
 

No último ano a transformação digital tornou-se a chave para que muitas 
empresas continuassem a crescer durante um dos períodos mais conturbados da 
economia brasileira. Foi necessário se reinventar e buscar alternativas inovadoras 
para que os negócios evoluíssem na era da disrupção, afinal, a pandemia pode ter 
acelerado a digitalização dos negócios em cerca de 5 anos, segundo especialistas. 
Neste cenário, a BRQ Digital Solutions continua inovando para promover a 
transformação em diferentes empresas do Brasil e do exterior. 
 

Atenta às necessidades dos clientes e visando se posicionar de forma ainda mais 
consultiva, a empresa dispõe de uma plataforma de serviços end to end capaz de 
atuar nos diferentes estágios da jornada digital. Tendo o consumidor final como o 
centro das decisões, a plataforma da BRQ promete reduzir o time to market e 
acelerar o negócio do cliente entregando soluções evolutivas e escaláveis, em um 
processo cíclico e contínuo, que agrega as melhores tecnologias, metodologias, e 
os melhores profissionais em um só lugar.  
 
O ciclo produtivo da BRQ passa por quatro pilares importantes: 
 

1- Desdobramento da estratégia: transformando a cultura 
2- Descoberta: entendendo o problema para conceber soluções 
3- Entregar as soluções utilizando as melhores e mais inovadoras tecnologias  
4- Monitoramento contínuo 

 
Rodrigo Frizzi, Chief Digital Officer da BRQ, explica que a plataforma funciona com 
um framework de transformação digital adaptável para atender os mais diferentes 
tipos de desafios e negócios. “Nós entendemos o problema e construímos a 
melhor solução, com a melhor e mais inovadora tecnologia. Também fazemos o 
monitoramento, acompanhamos a evolução e analisamos a eficácia, ao longo de 
toda a jornada, com soluções analíticas que ajudam e facilitam a tomada de 
decisão.” 
 

A BRQ conta ainda com aceleradores para potencializar esse processo. O 
Innovation Hub, com mais de 10 startups e soluções que se conectam diretamente 

https://www.brq.com/


com os desafios de negócio dos clientes, e parcerias estratégicas que ajudam a 
acelerar o time to market expandindo o catálogo de ferramentas e soluções. 
 

“Nossa plataforma de serviços, somada às soluções inovadoras investidas pelo 
Innovation Hub e ao maior catálogo de parcerias estratégicas do mercado, é o que 
nos destaca da concorrência e nos posiciona como parceiros das empresas em 
todos os desafios da transformação digital”, conclui o executivo. 
 

Segundo Frizzi, a plataforma reúne todos os serviços ofertados pela BRQ e foi 
pensada para conduzir o processo de transformação de maneira escalonada, 
estratégica e contínua. “São soluções personalizadas, com alto poder de escala e 
inovação, que ajudam a acelerar a transformação digital e as inovações dos 
negócios de nossos clientes, contribuindo para levar comodidade e a melhor 
experiência ao consumidor final. Para oferecer serviços e capabilities 
diferenciados, nossas ofertas contam com cinco áreas-chave que suportam a 
transformação: Intelligent Business Automation, Advanced Analytics, Digital 
Solutions Lifecycle, Cloud Computing e a Experience Agency”.  
 

Saiba mais sobre a plataforma em https://www.brq.com/como-
transformamos/solucoes-e-metodologia.  

SOBRE A BRQ: 

Há 28 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se consolidou como uma das 
maiores empresas de tecnologia e transformação digital do país. Oferecendo as 
mais eficientes e inovadoras tecnologias e metodologias, promove uma jornada 
de transformação para grandes marcas de diferentes segmentos no Brasil e no 
exterior. Com cerca de 3 mil funcionários e atuando no modelo de trabalho 
Anywhere Office, a empresa é destaque como um dos melhores lugares para 
trabalhar pelo GPTW e Glassdoor. Saiba mais em www.brq.com.  
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