
 

BRQ fecha primeiro semestre do ano com receita de 
R$ 287 milhões 

A organização também está investindo na aquisição de duas novas empresas e 
expansão internacional na América do Norte 

A BRQ Digital Solutions, empresa líder na construção de jornadas de 
transformação digital, acaba de anunciar seu balanço semestral, com crescimento 
de 18% comparado ao mesmo período do ano anterior. A empresa fechou o 
primeiro semestre do ano com uma receita de R$ 287 milhões e 32 novos 
clientes. Além disso, anuncia a aquisição de duas empresas do setor de 
tecnologia para ampliar o portfólio de serviços oferecidos: a BMSIX e a 
Livetouch, com foco em cloud computing e mobile, respectivamente. 

“Tivemos incremento de 18,4% na receita líquida e 50% no EBITDA ajustado 
comparado ao 1S20, com um aumento de 3.6 p.p. Parte desse resultado vem da 
evolução dos modelos de negócio para digitais e também do crescimento 
significativo no número de clientes. Foram 32 novos clientes só no 1º semestre de 
2021”, comenta Mônica Jambeiro, CFO da BRQ. 

Para Benjamin Quadros, CEO e fundador da BRQ, o Brasil é um país estratégico e 
há um amplo espaço para crescimento da carteira. A missão da companhia é 
liderar o setor de transformação digital no Brasil - hoje a 5ª potência do mundo em 
Digital Business - agregando cada vez mais valor ao negócio de seus clientes. 
“Apoiamos empresas líderes em seus setores na jornada de transformação e na 
evolução de seus modelos de negócio. Sempre que a tecnologia evolui, abre 
portas para a disrupção nos mercados e novas oportunidades para criar vantagem 
competitiva”, afirma o CEO. 

A estratégia de crescimento da empresa está focada na diferenciação e 
expansão da operação, tanto no Brasil quanto no exterior. A BRQ contratou 
recentemente João Pedro Perez como CEO North America, atuando diretamente 
nos Estados Unidos, com o objetivo de colocar a operação norte-americana no 
centro da estratégia e protagonista da operação global da empresa. 

No Brasil, a BRQ já começou os investimentos em M&A e anuncia a aquisição da 
BMSIX, empresa que atua unicamente com cloud computing desde 2011, sendo 
uma das pioneiras do setor no país. A companhia é parceira estratégica dos 
principais cloud providers globais, como AWS, Google, Microsoft e IBM. E da 
Livetouch, também pioneira em tecnologia mobile e reconhecida por suas 
soluções inovadoras e times altamente especializados. “Com esses M&As, 
esperamos agregar valor à plataforma de serviços existente, reforçando nosso 

https://www.brq.com/


compromisso em apoiar os clientes em todos os desafios da jornada de 
transformação digital”, ressalta Benjamin Quadros. 

 

SOBRE A BRQ: 

Há 28 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se consolidou como uma das 
maiores empresas de transformação digital do país. Com uma plataforma de 
serviços end to end, oferece as mais eficientes e inovadoras soluções, tecnologias 
e metodologias, promovendo uma jornada de transformação para grandes 
marcas, de diferentes segmentos, no Brasil e no exterior. Seus 3 mil funcionários 
atuam no modelo de trabalho Anywhere Office e 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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