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Brasil Kirin

A empresa que inova em 
bebidas precisava inovar seu 

sistema tecnológico, com 
investimentos que trouxessem 

melhorias nas áreas de 
planejamento e programação 

de matéria-prima. O 
Assessment de SCM 
oferecido pela FH foi a 

solução.

Leia o case e conheça
as vantagens de ter
a FH como parceira!

BRASIL KIRIN MELHORA SUA SUPPLY CHAIN 
COM A FH
A empresa que inova em bebidas precisava inovar os processos de sua Supply 
Chain, com investimentos que trouxessem melhorias nas áreas de planejamento e 
programação de matéria-prima. O SC Assessment oferecido pela FH foi a solução.
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Companhia brasileira de bebidas, pertencente a Kirin Holdings Company, com sede 
mundial em Tóquio-Japão, a Brasil Kirin é considerada a sexta maior indústria 

cervejeira do mundo. Em 2011, a empresa ganhou força no mercado brasileiro com a 
compra da Schincariol.

BRASIL KIRIN FECHA SCM COM FH 

Ao investir com força no mercado brasileiro de 
fabricação de bebidas, a Brasil Kirin entrou em 
uma nova fase de expansão acelerada, o que 
exigiu uma ampliação de seus horizontes, com 
investimentos que fossem compatíveis com a 
demanda gerada pela aceleração dos 
negócios. A evolução e unificação dos 
procedimentos de planejamento da demanda 
e suprimentos foi um dos pontos priorizados 
pela companhia.

A Brasil Kirin contou com o SC Assessment da 
FH, que permitiu construir a visão futura de 
processos e priorizar as ações necessárias 
para atingi-la. A realização do projeto contou 
com mais de 100 participantes, entre 
gerentes, líderes e analistas das áreas de 
Planejamento, Logística, Industrial, 
Suprimentos, Qualidade, P&D, Comercial, 
Marketing, Fiscal, Finanças e TI. Foram 
identificados 155 gaps que geraram 93 
requerimentos de melhoria, os quais foram 
agrupados e priorizados em 25 iniciativas.
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+ R$6 bilhões

+ 11.000 colaboradores

BA, GO, PA, SC, RJ, SP, MA, 
CE, PE, RS, AM, PE 

brasilkirin.com.br

# Evoluir e unificar processos de planejamento 
da demanda e suprimentos na organização;
# Soluções TI com melhor aderência ao 
negócio.

Com o projeto desenvolvido pela FH, a Brasil 
Kirin atingiu os objetivos estratégicos definidos: 
ter processos sólidos, baseados em boas 
práticas de SCM e ter uma visão detalhada 
das iniciativas para suportar a execução da 
fase de implementação do projeto. Além disso, 
o projeto permitiu à companhia priorizar a 
realização das iniciativas de acordo com os 
ganhos potenciais e esforço necessário de 
implementação de cada uma delas.

# Evolução e unificação dos procedimentos 
de planejamento da demanda e 
suprimentos;

# Construção de uma visão futura de 
processos;

# Priorização de ações necessárias para 
atingir objetivos definidos;

# Processos sólidos baseados em boas 
práticas de SCM.
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