FICO e BRQ DIGITAL SOLUTIONS anunciam parceria para expandir
projetos de otimização e tomada de decisão no Brasil
O objetivo é ampliar a atuação das empresas em diferentes segmentos estratégicos
São Paulo, abril de 2020 — A FICO, líder mundial em software de análise preditiva,
anunciou uma parceria com a BRQ Digital Solutions, uma das maiores empresas de
tecnologia do país, para ampliar o portfólio de clientes atendidos com soluções de
otimização e tomada de decisão. O objetivo é expandir a atuação em segmentos
estratégicos como seguros, transportes, mercado financeiro e setor público.
“Buscamos empresas que nos ajudem a diversificar as áreas em já que atuamos. A BRQ,
com seu modelo de operação e expertise em transformação digital, tem o perfil que a FICO
busca em um parceiro. Com essa atuação em conjunto, poderemos levar nossa plataforma
de tomada de decisões para atender empresas de diferentes setores”, afirma Alexandre
Graff, presidente da FICO América Latina e Caribe.
A parceria contempla o atendimento a clientes com as ferramentas FICO® Falcon®,
solução contra fraudes, FICO® Decision Management Suite, plataforma que conecta dados
e componentes de analíticos avançados em um sistema único, e FICO Blaze Advisor®
Decision Rules Management System, que maximiza o controle sobre decisões operacionais
de alto volume.
“Com as soluções de prevenção a fraude, otimização e de tomada de decisão da FICO,
além da experiência no mercado local da BRQ, será possível auxiliar os clientes no
processo de transformação digital e a superar a crise causada pelo coronavírus de forma
mais rápida”, complementa Graff.
A parceria com a FICO faz parte da estratégia da BRQ para explorar novos nichos de
negócios. “As empresas não podem perder dinheiro investindo em ações que não trarão
resultados, principalmente em tempos de crise. Temos a missão de entregar mais
conhecimento aos clientes ao transformar dados brutos em insights relevantes, que
orientem a tomada de decisão e direcionam novas oportunidades de negócio. Toda crise
traz grandes oportunidades e somos especialistas em transformar dados em informações
de negócios”, afirma Alexandre Alves, Head de Vendas – Transformação Digital de
Negócios & Advanced Analytics da BRQ Digital Solutions.

Sobre a FICO
A FICO fornece decisões que ajudam pessoas e negócios a prosperarem em todo o mundo.
Fundada em 1956 e com sede no Vale do Silício, a companhia é pioneira no uso de
análises preditivas e ciência de dados para melhorar as decisões operacionais. A FICO
detém mais de 180 patentes globais de tecnologias que aumentam a lucratividade,
satisfação do cliente e o crescimento dos negócios para as áreas de serviços financeiros,
telecomunicações, saúde, varejo, entre outras. Usando as soluções da FICO, empresas em
mais de 100 países realizam diversas transações desde proteger 2,6 bilhões de cartões de
pagamento contra fraudes e ajudar pessoas a conseguir crédito até garantir que milhões de
aviões e carros alugados estejam no local correto na hora exata. Saiba mais em

http://www.fico.com/br. Ou ainda em https://twitter.com/fico & http://www.fico.com/en/blogs/.
Para notícias e press releases, acesse www.fico.com/news.
FICO é a marca registrada da Fair Isaac Corporation nos Estados Unidos e outros países.
Sobre a BRQ
Paixão em Transformar negócios com Tecnologia. Com esse propósito, há 27 anos a BRQ
apoia a digitalização de bancos, seguradoras, empresas de telecomunicações e outras
empresas líderes em seus setores.
Os serviços e soluções oferecidos pela BRQ, aceleram a Transformação Digital em seus
clientes e estão estruturados para suportar todo o ciclo de evolução:
- Pensar e Desenhar
- Aportar e Definir Tecnologia
- Construir e Evoluir
Unindo o Negócio do Cliente com a Tecnologia Correta e uma nova Cultura que elimina
desperdícios, acelera a comunicação e otimiza a produtividade, a BRQ Digital Solutions
apoia seus clientes para que seus negócios cresçam exponencialmente..
Acesse: www.brq.com e saiba mais!
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