Com foco em criar centro de excelência em Data Analytics, BRQ
Digital Solutions compra QDOIS
Expertise da empresa Gold Partner Microsoft vem ampliar o portfólio e acelerar a expansão da
companhia nos mercados norte-americano e internacional.

A BRQ Digital Solutions, empresa líder de mercado em transformação digital, anuncia a
aquisição da QDOIS, empresa de Data Analytics e Digital Transformation reconhecida pelo
fornecimento de soluções de alta qualidade e um dos players que mais cresceram no setor de
Data Analytics.
O M&A, primeiro de 2022, completa a marca de quatro aquisições recentes da BRQ, que
anteriormente já havia integrado as operações da TOPi, BMSIX e Livetouch ao portfólio de
serviços.
Rodrigo Frizzi, Chief Digital Officer da BRQ, confirma a estratégia de ampliação e evolução
das frentes de negócios em centros de excelência para desenvolvimento de soluções avançadas
e de alta geração de valor para o cliente: "Combinando nossas forças com empresas
especializadas e com penetração em diferentes mercados, expandimos a capacidade da nossa
plataforma de serviços com foco nos mercados norte-americano e internacional. A chegada da
QDOIS reforça nosso desejo de acelerar a Transformação Digital mirando grandes contas
multinacionais”.
Entre os principais objetivos da operação para a BRQ está a possibilidade de contar com o
talento e expertise dos profissionais da QDOIS, grande conhecedora do mundo Microsoft, líder
de mercado em plataformas de BI e Analytics. William Nakasone, Diretor de Advanced
Analytics da BRQ, complementa: “Com esse movimento, a BRQ passa a contar com um dos
maiores time de especialistas em Dados do Brasil. Adicionamos 350 profissionais e quem mais
ganha com esse crescimento é o nosso cliente. Na era da Transformação Digital, em que a
quantidade de dados é cada vez maior, facilitar a análise e ajudar os tomadores de decisão a
utilizá-los de forma estratégica é essencial.”
Hoje a QDOIS possui mais de 40 clientes como AB Inbev, Tok & Stok e Aura Minerals.
“Somos uma das empresas que mais cresceram no mercado nacional de Data Analytics e agora
nos tornamos parte de uma das maiores empresas em transformação digital do Brasil. Com a
nossa expertise aliada à robustez da BRQ podemos aumentar a maturidade de dados do
mercado como um todo e apoiar nossos clientes em toda a jornada de transformação digital”,
afirma Lucas Santiago, Diretor de Expansão da QDOIS.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre os fatos subsequentes e a
conclusão da referida operação, na forma da legislação aplicável.

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 a QDOIS
Fundada em 2017 como uma empresa de consultoria em Business Intelligence, a QDOIS é
uma empresa de Data Analytics e Digital Transformation. Hoje possui o selo de Gold Partner
Microsoft e atua em projetos que vão desde a avaliação e digitalização de processos do
cliente até a entrega de dashboards, passando por soluções de engenharia de dados e Data
Science.
Saiba mais em qdois.com.br.

