BRQ Digital Solutions anuncia parceria com Elastic
Objetivo é implementar o uso de novas ferramentas para melhorar a
qualidade da análise e gestão de dados dos clientes
Reconhecida como uma das maiores empresas de tecnologia do país, a BRQ Digital
Solutions acaba de anunciar nova parceria com a Elastic, uma empresa de busca
que auxilia pessoas a explorarem e analisarem seus dados. A BRQ atua há 27 anos
no mercado apoiando a digitalização de organizações líderes em seus setores e
essa união irá potencializar essa transformação para a venda e implementação do
Software da Elastic.
“A Elastic é uma plataforma conhecida como “canivete suíço” porque tem soluções
de busca, observabilidade e segurança da informação em tempo real. Isso faz com
que as empresas possam fazer uma gestão mais assertiva e eficiente das
informações que irão disponibilizar para seus usuários e clientes”, comenta
Alexandre Alves, head de Advanced Analytics da BRQ.
Segundo o executivo, com a tecnologia da Elastic, os clientes BRQ poderão
compartilhar e gerenciar dados e informações na infraestrutura local ou na nuvem
com facilidade e usufruir de recursos como mapeamento e análise de pesquisas e
dados de séries temporais.
"No mundo digital em que vivemos, um dos maiores desafios que as organizações
enfrentam é ter visão em tempo real do que ocorre em seu ambiente, em suas
vendas e sua segurança e a BRQ desenvolve uma rota para ajudar as organizações
a terem uma visão panorâmica e completa da companhia para identificar o que faz
mais sentido para cada negócio em particular ", comentou Eduardo Godinho, Diretor
de Parcerias na Elastic para a América Latina
SOBRE A BRQ:
Há 27 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se consolidou como uma das
maiores empresas de tecnologia do país, promovendo a digitalização de bancos,
seguradoras, companhias de telecomunicação e outras instituições líderes em seus
setores. Com mais de 2 mil funcionários, espalhados em seis unidades, sendo cinco
no Brasil e uma em Nova York, a empresa acaba de ser destaque como um dos

melhores lugares para trabalhar, pelo prêmio Glassdoor, um dos maiores sites de
vagas e recrutamento do mundo.
Sobre a Elastic
A Elastic é uma empresa de busca com sede em Palo Alto e Amsterdam
especializada no fornecimento de tecnologias para indexação de arquivos e geração
de insights analíticos, oferecendo produtos reconhecidos no mercado corporativo.
Através de técnicas de Machine Learning, o ElasticSearch pode ser utilizado para a
descoberta e construção de padrões de busca textual.

