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Empresa é 10ª colocada no mercado de desenvolvimento de software sob encomenda 
 
Segundo levantamento do anuário Série Estudos 2009, a BRQ é a décima maior empresa 
brasileira no mercado de desenvolvimento . de software sob encomenda. Essa colocação em 
nada remete ao começo da empresa. A companhia foi criada em 1993, quando Benjamin 
Quadros tinha 24 anos, para prestar serviços ao Unibanco. Ele deixou para trás uma 
promissora carreira em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a IBM, onde 
trabalhava desde 1990. "Foi uma decisão difícil, pois na época as pessoas pensavam muito em 
se aposentar por uma grande companhia", diz. 
 
Quando chegou em São Paulo, Quadros alugou um apartamento minúsculo. "Com um passo eu 
estava sala, na cozinha ou no banheiro. O escritório era ali dentro", recorda-se. No ano 
seguinte, com mais fôlego financeiro, foi preciso alugar um escritório. O imóvel escolhido sala 
"ridícula" ficava no centro da cidade e, nas palavras de Quadros, era uma "salinha ridícula em 
um prédio péssimo". Tempos depois, foi possível encontrar uma sede melhor para a BRQ. 
 
Além de coragem de apoio da família, Quadros contou com uma ajuda inusitada quando 
decidiu criar a BRQ: a imaturidade do mercado. Naquela época, era factível um único 
profissional dar suporte a um banco. "Isso é impossível hoje. O uso de tecnologia era menor. 
Não havia internet. Apareceu a oportunidade. Então apostei no meu lado empreendedor", diz. 
 
Ele conta que essa característica foi herdade de seu pai, que teve uma empresa de construção. 
Ainda na faculdade  Quadros é bacharel em ciência da computação, ele montou um negócio. 
Na época havia apenas BBS, uma espécie de "embrião" da internet. "Eu comprava o modem e 
montava o cabo. Também vendia um programa feito por mim que era uma espécie de 
navegador, mas muito simples, só com texto", conta. 

 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 20-21. 


