BRQ é líder em transformação digital pelo 2º ano consecutivo no estudo
ISG Provider Lens™ Digital Business — Solutions and Service Partners
2021 Brazil
A empresa foi reconhecida como uma das mais relevantes aliadas dos grandes
negócios de transformação digital do Brasil
A BRQ Digital Solutions é a empresa líder na construção de jornadas de transformação com
robustez e segurança no Brasil e no exterior. Após anunciar 19,5% de crescimento de janeiro a
setembro de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior, foi eleita líder dos quadrantes
Digital Business Consulting Services, Digital Customer Experience Services e Digital Supply
Chain Transformation Services no estudo ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions
and Service Partners 2021 Brazil.
Realizada pelo ISG (Information Services Group), a série de pesquisas ISG Provider Lens™
Quadrant Report é a única avaliação de provedores de serviços digitais que combina pesquisa
empírica, baseada em dados e análise de mercado com a experiência do mundo real e as
observações da equipe global de consultoria do ISG.
O reconhecimento acontece pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a BRQ foi eleita líder em
4 quadrantes daquela edição do estudo: os mesmos Digital Business Consulting Services e
Digital Customer Experience Services, e também nos quadrantes Digital Product Lifecycle
Services, analisado a cada 2 anos, e Blockchain Services, retirado da edição 2021.
“Nossas soluções são pensadas por meio de um posicionamento consultivo que é materializado
em uma plataforma de serviços end-to-end capaz de atuar nos diferentes estágios da jornada
digital dos nossos clientes”, afirma Rodrigo Frizzi, Chief Digital Officer da BRQ. “Ser
novamente reconhecida pelo ISG como líder é reflexo da nossa atuação junto às maiores
empresas do país, cocriando soluções inovadoras para seus desafios de transformação digital”,
ressalta o executivo.
Em 2021, a BRQ foi eleita líder em 3 quadrantes do estudo por:
(1) Seu potencial de inovação, suas parcerias estratégicas e a especialização diversificada dos
seus colaboradores;
(2) Agregar valor ao negócio com mais rapidez e sua estrutura focada na experiência do cliente;
e

(3) Utilização de tecnologias digitais inovadoras em toda a cadeia de suprimentos antecipando
e atendendo às necessidades dos clientes.
“A BRQ foi reconhecida por oferecer ampla capacidade de entrega em serviços que promovem
a melhor experiência e comodidade para o cliente final, além de utilizar seus recursos
abrangentes para atender as expectativas em serviços de transformação digital na cadeia de
suprimentos de seus clientes”, conclui Mauricio Ohtani, autor do estudo.
SOBRE A BRQ
Há 28 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se consolidou como uma das maiores
empresas de 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.
SOBRE O ISG
O ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em consultoria
e pesquisa em tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, EUA, a empresa é
especializada em serviços de transformação digital; assessoria na área de compras; serviços
gerenciados de risco e governança; serviços de operadora de rede; desenho de estratégia e
operações; gestão de mudança; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia.

