Com o SAP Business One® a Bodebrown tem o controle total das
informações e uma visão geral da empresa
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Fundada em 2009, a Bodebrown é pioneira no Brasil a produzir cervejas artesanais em estilos como Imperial
Ipa, Wee Heavy, Black Rye Ipa, Hop Weiss e cervejas envelhecidas em madeira. Com distribuição em todo
território nacional, seus maiores clientes estão localizados no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro,
fornecendo seus produtos para bares, restaurantes e mercados. Participaram de concursos internacionais e
ganharam diversos prêmios, fazendo exportações pontuais devido ao grande sucesso. Realizou um projeto
com a banda Iron Maiden para fazer a cerveja Trooper Brasil IPA onde segue com a distribuição nacional.
Antes: Desafios e Oportunidades
• Precisavam de um ERP para administrar as duas empresas.
• O sistema anterior não era confiável, perdia informações/alterações importantes.
• Alguns controles eram feitos em planilhas de forma manual.

Para implementação

Depois: Resultados e Benefícios
• Com o SAP Business One® os relatórios são mais claros e totalmente confiáveis.
• A Bodebrown tem maior rastreabilidade de seus lançamentos através do Mapa de Relação oferecido pelo
SAP Business One®.
• O SAP Business One® proporcionou a visão geral da produção.
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Por que SAP Business One® e EasyOne
• O Sebrae fez um projeto em parceria com o SAP Business One® no qual a gestora participou e se
interessou pelo sistema.
• O SAP Business One® transmite confiabilidade e está sempre se atualizando.
• A EasyOne atendeu todas as necessidades que a Bodebrown precisava, passando confiança e
transparência durante todo processo.
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“SAP Business One® e EasyOne significa
considerar a informação com segurança e
agilidade primordial aos nossos negócios.”
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