
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE 
AUTOSSERVIÇO 
PARA VENDA DE CHOPP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 

Alexandre Gontijo Diretor 
(31) 98816-3389 
(vivo whatsapp) 

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA COMERCIAL PARA 

implantação de sistema de Autosserviço de Chopp. 



Sobre nós Funcionamento 
A Palm Beer Tecnologia e Inovação é uma 
empresa mineira de Belo Horizonte, tem como 
missão, criar inovações tecnológicas de 
autosserviço, diminuindo custos de operação e 
proporcionando uma experiência atrativa para 
o consumidor. 
No início de 2022 a Palm Beer foi adquirida 
pela Chopeiras Memo e agora faz parte do time 
da maior fabricante de chopeiras do Brasil. 
Nosso principal produto é o sistema de 
autosserviço para venda de chopp , cerveja, 
vinho, refrigerante e destilados. 
Contamos hoje com uma equipe qualificada de 
colaboradores, técnicos, desenvolvedores e 
analistas, prontos para atender com rapidez as 
demandas do mercado atual. 
Estamos hoje presentes em vários Bares, 
Boates, Condomínios, Shoppings e Clubes, 
além de participar de Shows e eventos 
espalhados por todo Brasil. 

do Sistema 
A Plataforma Palm Beer, foi toda baseada no 
conceito de internet das coisas [IOT] e integra 
software e hardware que interagem entre si 
possibilitando com que o cliente consiga 
consumir chopp sem ter que ser servido por 
alguém. O equipamento é adaptado em 
câmara fria, kegerator ou chopeira e pode ser 
ativado por celular, cartão de proximidade, 
chaveiro, pulseira ou copo com chip 
identificado. 
Além da venda de chopp com autosserviço, a 
plataforma permite a venda de outros itens do 
cardápio como refeições, sanduiches, 
refrigerantes, sucos, etc. 



Instalação Treinamento 
A Instalação dos equipamentos não requer de 
mão de obra especializada, orientamos através 
de manuais e vídeo conferência e o próprio 
estabelecimento poderá fazer. Caso haja 
necessidade, enviamos um técnico ao local. 
A instalação das válvulas medidoras de fluxo é 
feitas dentro da câmara fria, após a saída do 
chopp, antes de chegar às torneiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As centrais, led´s e leitores de RFID são 
instalados fora do ambiente gelado. Na central 
ligamos as válvulas, os led´s , os leitores RFID, 
o monitor, o cabo de rede e a fonte 12v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A central necessita de alimentação 110v ou 
220v ligadas em Nobreak sendo que as 
tomadas devem estar devidamente aterradas e 
sem interferências. 
Para funcionamento do sistema é necessária 
internet rápida de preferência cabeada, no caso 
de WI-FI Ou 4G o sinal deverá estar excelente. 
Não consta desta proposta nenhum tipo de 
instalação ou orientação técnica de como 
configurar a rede do estabelecimento, 

O treinamento de operação do sistema e as 
orientações de instalação dos equipamentos 
serão feitas virtualmente quantas vezes forem 
necessários, com agendamentos prévios. 
Para o treinamento será necessário um PC 
com Windows 10 ou similar e a instalação de 
Teanviewer ou Anydesk para acesso remoto. 

 
 

Manutenção 
Suporte 
Os equipamentos são entregues testados e em 
pleno funcionamento, com aceite do cliente 
após a instalação. Todas as centrais poderão s 
e r a c e s s a d a s p o r n o s s o s t é c n i c o s 
remotamente, facil itando o suporte e 
manutenção. 
O suporte acontece de segunda a sexta de 8:00 
as 18:00 hs através de e-mail, whatsapp e caso 
necessário ligação telefônica. Fora deste 
horário respondemos em até 24 horas úteis os 
chamados. Mas não se preocupe, os 
equipamentos são modulares e podem ser 
trocados facilmente em caso de defeito. 
Não estão inclusos nesta proposta treinamento 
ou suporte para manuseio de chopp, 
manipulação de válvula extratora, barris, 
problemas com espuma, temperatura do chopp 
ou qualquer outro assunto que não seja a 
automação das torneiras. 

Limpeza 
Os equipamentos deverão ser limpos no 
mínimo uma vez por semana com água e 
detergente neutro. Para efetuar a limpeza será 
necessário a criação de um usuário de limpeza 
que poderá liberar a torneira através do app ou 
um cartão. O ideal seria plugar um barril com a 
mistura da água com o detergente deixando 
passar o liquido por todo circuito (válvula 
extratora, válvula Palm Beer, torneira). 
A falta de limpeza poderá acarretar em 
problemas com a medição em ML e até 
mesmo a parada total de funcionamento. 



Benefícios do 
autosserviço 
* Aumento no volume das vendas. 

* Diminui custo com colaboradores 

* Melhora o tempo de atendimento. 

* Evita roubo e desperdício. 

* Monitoramento total da quantidade de chopp dos barris. 

* Controle total de quantidade de vendas. 

* Conhecimento do seu público, gostos e preferências. 

* Aumento do ticket médio. 

* Não tem problema com erro de conta. 

* Cliente não tem que enfrentar fila para pagar conta. 

* Liberdade para o cliente servir a quantidade desejada na hora desejada. 

* Experiência diferenciada para o cliente. 
 

O sistema Palm Beer oferece várias inovações tecnológicas, além de fidelizar 
o cliente e aumentar a demanda: 

Sistema de Fidelidade 
Cada ML de chope consumido é transformado em pontos que podem ser trocados 
por prêmios estipulados pelo estabelecimento, fortalecendo assim o lanço entre 
cliente e o estabelecimento. 

Ranking Premiado 
O Ranking premiado é mais um serviço que 
pode ser util izado como recurso de 
marketing. O sistema cria em tempo real um 
ranking entre os clientes, ordenando por 
consumo. No final de um período o 
estabelecimento concede prêmios em 
cortesia de chopp aos primeiros colocados 
para serem consumidas nos equipamentos. 
Desta forma o cliente vai ter sempre vontade 
de consumir cada vez mais. O Ranking pode 
ser mostrado nas televisões ou até mesmo 
nos celulares dos clientes, criando uma 
verdadeira competição entre os clientes para 
ver quem consome mais. 



Modelos de 
cobrança 
Modelo Pré-Pago Modelo Pós Pago 
Na modalidade pré-pago, o cliente compra réditos 
que lhe dão o direito consumir até que os créditos 
se esgotem, eles podem ser adquiridos no app 
através de cartão de crédito, nos caixas através de 
dinheiro, cartões e pix ou em totens espalhados 
pelo estabelecimento. Os créditos comprados pelo 
app são creditados diretamente na conta do 
estabelecimento, nada passa pela conta da Palm 
Beer. 

No modelo pós pago o cliente consome o quanto 
desejar e paga no final, o pagamento pode ser feito 
no caixa ou em totens espalhados pelo 
estabelecimento. 

 

Formas de identificação para servir chopp 
Cartão, chaveiro, pulseira e copo com chip 

Tanto o cartão quanto o chaveiro, a pulseira e o copo, são dispositivos usados para identificar o cliente 
para retirada do chopp ou venda de outros itens de cardápio. No modelo pré-pago eles são abastecidos de 
créditos pelos caixas, já no pós pago eles são cadastrados para os clientes no momento da chegada, 
servem para registrar todo seu consumo, são devolvidos na saída, após registrar todas as compras feitas. 



 
 
 

Aplicativo de Celular 
Outra forma de comunicação para servir chopp é através do aplicativo Palm Beer. 
Para servir o chope basta selecionar a cerveja e clicar em Liberar o Liquido. 
Da mesma forma do cartão, o aplicativo pode ser usado para consumir chopp nas 
modalidades pré-pago e pós pago. 

Através do aplicativo, o 
cliente pode alterar seus 
dados cadastrais, comprar 
cr[édito, consultar consumo e 
liberar a torneira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Painel Administrativo 
O sistema Palm Beer conta com um programa de retaguarda que 
possibilita o estabelecimento: 

* Cadastrar clientes, cervejas, barris, cardápio. 
* Adicionar créditos para os clientes. 
* Enviar mensagens para o celular dos clientes. 
* Emitir relatórios de consumo por cliente. 
* Emitir relatórios de consumo por produto. 
* Controlar estoque de barril em uso. 
* Vender outros itens do cardápio. 
* Integração com o sistema de gestão do estabelecimento, entre outros serviços. 

 

O painel administrativo pode ser acessado através da internet de qualquer computador ou 
até mesmo de celulares. 



Formas de automação 
Automação de câmara fria, chopeira, Kegerator 

Nesta modalidade vendemos os equipamentos de automação, no final do contrato eles não serão 

devolvidos. 

Cobramos um valor pelos equipamentos e um valor mensal pelo uso da plataforma (aplicativo, sistema 

administrativo e API) e suporte. 

No valor da venda não está inclusa mão de obra em loco para instalação dos equipamentos, caso 

haja necessidade o valor deverá ser combinado separadamente. 

 
 

Modelos 
Temos os modelos 1,2 que vão com monitor e case de sobrepor e os modelos 3,4 em que o cliente tem 
que adquirir os monitores / tv´s e a estrutura para instala-los. 

 
 
 

 

Uma Tela para cada torneira 
Uma tela de 10 polegadas por torneira 
(monitor e case inclusos) 

Preço de implantação 
(por torneira)........R$ 1.690,00 (a vista) 
Ou 10x R$ 195,00 no cartão de crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma tela de 10 polegadas 
para 2 torneiras 
(monitor e case inclusos) 

Preço de implantação 
(por torneira) ........ R$ 1.490,00 (a vista) 
Ou 10 x R$ 173,00 no cartão de crédito 



 
Três torneiras por tela 
(monitor e suporte não inclusos) 

 
Preço de implantação 
(por torneira) ....... R$ 1.290,00 (a vista) 
Ou 10 X R$ 172,00 no cartão de crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quatro torneiras por tela 
(monitor e suporte não inclusos) 

 
Preço de implantação 
(por torneira) ..........R$ 999,00 (a vista) 
Ou 10 x R$ 126,00 no cartão de crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores mensais 
Número de Torneiras Valor Mensal (por  torneira) 
1-2 R$ 150,00 
3-8 R$ 130,00 
9-12 R$ 120,00 
13-20 R$ 115,00 
Acima de 20 R$ 99,00 

Garantia 
Garantia de um ano de todos os equipamentos. 



Tempo de contrato 
Não exigimos tempo mínimo de contrato e te oferecemos um tempo para testar. Até 90 dias 
após o início do contrato, caso não queira continuar com o produto, recebemos os 
equipamentos de volta e devolvemos o valor de implantação. 

 

Beer Station 
Cervejeira adaptada com duas torneiras, customizada com a marca do cliente, pronta para 
venda de chopp com autosserviço. Ideal para condomínios residenciais, clubes, postos de 
gasolina, bares, casas de shows, eventos, etc. 

 

1 Cervejeira Porta Cega 449L Marca Imbera Modelo CCV315 Consumo de energia: kW h/24h 6,65 

Temperatura: 2 ºC, -2 ºC, -4 ºC e -6 ºC 

Medidas Externas (Altura: 2080 mm, Largura: 682 mm, Profundidade: 612 mm) Medidas Internas 

(Altura: 1559 mm, Largura: 598 mm, Profundidade: 487 mm) 

2 Torneiras Italianas 

2 Extensor de torneira 

4 Conectores Engate Rápido 

2 Conectores Engate Rápido em T 

1 Pingadeira em Inox 

1 Monitor 10 ou 19 polegadas com saída HDMI 

1 Central Palm Beer de Automação 

3 Válvulas de fluxo Palm Beer 

2 Leitores RFID 

1 Case de madeira ou acrílico para monitor 

1 Plotagem customizada com arte do cliente 
 

Obs : Não possui serpentina, barril gela dentro do equipamento (Direct System) 
A Beer Station é vendida e cobramos um valor mensal pela manutenção dos 
equipamentos, suporte e uso da plataforma (aplicativo, sistema administrativo e API). 
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Modelo com monitor 
de 19 polegadas 
Preço de venda ...... R$ 15.900,00 (a vista) 
Ou 10 x R$ 1.991,00 no cartão de crédito 

 
 
 
 
 

 

Modelo com 
monitor de 
10 polegadas 
Preço de venda 
R$ 14.900,00 (a vista) 
Ou 10 x R$ 1.869,00 
no cartão de crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo co 
enchedora 
de Growler 

Preço de venda 
R$ 14.900,00 (a v 
Ou 10 x R$ 1.869, 
no cartão de créd 



 
 
 
 
 

 

Sem Monitor, 
sem torneira 
Preço de venda 
R$ 13.900,00 (a vista) 
Ou 10 x R$ 1.759,00 
no cartão de crédito 



 
 

 

Valores mensais 
 

Número de Torneiras Valor Mensal (por  torneira) 
1-2 R$ 150,00 
3-8 R$ 130,00 
9-12 R$ 120,00 
13-20 R$ 115,00 
Acima de 20 R$ 99,00 

Garantia: 
A cervejeira e monitor tem garantia de um ano, os demais equipamentos tem 
garantia de total enquanto durar o contrato. 

Tempo de contrato: 
Não exigimos tempo mínimo de contrato. 



Chopeira de mesa 
Ideal para bares e restaurantes, chopeira a gelo instalada com 
carrinho, pode ser levada até a mesa, pronta para autosserviço, 
não necessita de energia, ligada à bateria carregável. Uma 
torneira automatizada, monitor com tela de 7 polegadas, 
capacidade 50 litro de chopp. 

 
 

Valores sob consulta 
 
 

 
Projetos especiais 
 

Palm Beer eventos 
Equipamento de auto fluxo, projetado para grandes eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamanho 200 cm comprimento x 200 cm largura x 190 cm altura.  

Quatro nichos com 4  torneiras e pingadeira.  

Sistema de gelo por serpentina (chopeira).  

Capacidade de armazenamento 8 barris de 50 litros.  

Velocidade de 220 litros / hora. 
 
Sistema de rodizio capaz de locomover o equipamento com os barris cheios.  
 
Sistema de automação Palm Beer contendo 1 central de automação,4 Leitores de RFID, 4 válvulas 
medidoras de fluxo, 4 solenóides, 8 led´s indicando o consumo. Valores sob consulta 

Consultar sobre valores 
de venda e aluguel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALM BEER 
SEU CHOPP NA 
PALMA DA MÃO 


