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Como UM DOS MAIORES

MELHOROU EM 22%

CUSTOS DE FRETE
USANDO DADOS?

PREVISÕES SOBRE OS

FRIGORÍFICOS DO MUNDO
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Cliente

Isso pode ser feito
com o auxílio de uma empresa 
dotada da expertise tecnológica 
necessária, como a BRQ.

O nosso cliente é a maior produtora 
de proteínas e a segunda maior 
companhia de alimentos do mundo. 

No primeiro trimestre de 2022, 
o lucro líquido foi de R$ 5,142 bilhões

400 unidades do mundo

Mais de 240 mil colaboradores

Sobre o cliente:

Com a utilização de tecnologias 
como o Advanced Analytics e a 
Inteligência Artificial, a BRQ 
conseguiu otimizar as operações 
de uma empresa que já liderava o 
seu ramo de atuação. 
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Desafio do negócio

melhorar os serviços de uma empresa
que já era líder no mercado otimizando
o supply chain, com redução de custos
e aprimorar as suas operações 
Ao longo da nossa trajetória, contribuímos para a 
transformação efetiva de muitas empresas. Isso foi feito 
por meio da inserção de uma estratégia baseada em dados
e em tomadas de decisões embasadas por análises.

Isso só foi possível pela qualidade das tecnologias 
utilizadas e da expertise da BRQ em soluções 
relacionadas à análise de dados.

https://blog.brq.com/marketing-por-dados/
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A solução BRQ

A nossa solução se concentrou no mapeamento da cadeia de valor, de ponta a ponta, 
e na proposição de melhorias na operação. O objetivo era transformar o negócio e 
tornar o frigorífico 100% digital e Data-Driven.

A cultura Data-Driven  neste case direciona  
gestores a obter resultados  bastante Animadores.
Isso porque esse modelo entende que todas as ações de um empreendimento 
estão ligadas umas às outras. As principais vantagens desse modelo são:

capacidade de entender 
melhor o problema;

resolução de impasses de 
negócio com mais rapidez;

soluções inovadoras para 
problemas persistentes;

conhecimento melhor do 
negócio e de seus clientes.

https://blog.brq.com/data-driven/
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A solução BRQ

Para integrar a cultura Data-Driven às operações da cadeia de 
suprimentos do cliente, adotamos técnicas sofisticadas de 
Analytics ao utilizar o acervo de dados que era gerado nas seguintes 
fontes:

Em cada uma dessas etapas, oportunidades foram identificadas e melhoradas. Por meio de um trabalho com dados, 
foi possível conhecer falhas, gargalos e pontos de atenção dentro das operações do cliente.

linha de produção; vendas; compras de matéria-prima 
e insumos.
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Os resultados

Retorno sobre o Investimento (ROI) entre 4,5% 
e 9% em caso de adoção de split de pedidos;

melhoria de 22% da precisão de custo de frete por meio 
da modelagem estatística com Machine Learning;

centralização das métricas de negócios.

estratégia inicial para tornar a empresa Data-Driven;

governança;

criação de dashboards;

análises preditivas e cognitivas;

monetização de dados avançada.

o frigorífico se tornou 100% digital;
criação de bases informacionais 
de grande performance;

https://blog.brq.com/vantagens-monetizar-dados/
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Os resultados

Big Data: Essa tecnologia coleta e organiza volumes expressivos de dados, presentes no meio digital. 
Todos esses dados são analisados de perto e estudados pelo Data Science, a área de ciência de dados. 

Inteligência Artificial: tem como principal objetivo simular a capacidade humana de pensar —
o que torna o dia a dia corporativo mais simples. A tecnologia permite que as máquinas entendam 
e reproduzam alguns comportamentos do ser humano.

advanced analytics: as ferramentas de dados da brq ajudam os clientes a investigar os dados 
digitais do negócio e os transformar em conhecimento relevante de negócio. nesse sentido, 
a tomada de decisões dos gestores se torna mais embasada.

A BRQ focou a entrega de conhecimento e visibilidade sobre os processos. Isso foi feito pela cultura Data-Driven, mas também 
pela implementação de KPIs (indicadores de performance) e insights. Assim, a empresa, que já era uma líder global de 
mercado, modernizou ainda mais os seus processos e conseguiu resultados expressivos por meio da tecnologia. 

Além disso, podemos falar um pouco de cada uma das tecnologias 
que foram utilizadas especificamente nesse case: 

https://blog.brq.com/data-science/
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nossos

Gostou? 

conversa com

especialistas

agende uma

Entre em contato

https://www.brq.com/fale-conosco/
https://www.brq.com/fale-conosco/

