


Olá! 
Apresento o Quintal do Ó Espaço Truck e o Ó Tap.  

Novas propostas com um novo conceito de lazer  

e entretenimento no Bairro da Freguesia do Ó. 



O Bairro 



A Freguesia do Ó atualmente é um bairro com 

grande especulação de empresas construtoras e 

com forte ascensão de comércios qualificados. 

Além de ser uma região com um alto índice de 

desenvolvimento humano, o que valoriza o bairro. 

 

Área: 10,5km² 

População: 145.000 

 





Conceito 



O Quintal do Ó trás uma proposta inovadora e diferenciada para o bairro. 
Localizado próximo a Igreja Nossa Senhora do Ó, e da futura estação de 

metrô e terminal rodoviário João Paulo I. 

 

O espaço possui uma infraestrutura de 3 pavimentos, incluindo um mix de 
serviços A&B e entretenimento para o público, entre eles: 

 

- Ó Tap* (térreo)  

- 4 Food Trucks com rotatividade mensal (térreo) 

- Área de shows e apresentações culturais e artísticas (térreo) 

- Hamburgueria Status (primeiro pavimento) 

- Rooftop (segundo pavimento) 

 

*exclusivo sistema Pour my Beer 

 



Projeto 



Imagem ilustrativa - vista frontal. 



imagem ilustrativa – vista lateral 



Imagem ilustrativa – segundo pavimento. 



Planta 





Conceito 



15 torneiras estarão disponíveis para aqueles clientes com um 

paladar especial. Cervejas de diversos tipos e estilos com 
rotatividade semanal. 

 

Além do sistema Pour my Beer, que permite os clientes 

consumirem no local de forma rápida, eficiente e responsável, o 

Ó Tap também irá oferecer o sistema de envasamento Growler, 
possibilitando levar cerveja fresca para tomar onde quiser. 

 

O maquinário importado permite a fácil configuração, 
possibilitando relatórios completos de venda do produto. 

 



Mecânica 



Carregue seu cartão 

 

- O cliente recebe um cartão RFID codificado ao se apresentar no 
balcão.  

- O cliente poderá escolher o valor a carregar ou adquirir um cartão já 

carregado. 

 

Passe o cartão e sirva-se 

 

- Assim que o cartão é lido, o sistema reconhece o cliente e libera o 
acesso.  

- O cliente verá o crédito disponível e o quanto já consumiu na tela..  

- O cliente poderá servir-se com a bebida de sua escolha. 
 



 

 

Aproveite 

 

- Clientes com liberdade de servir aumentam seu consumo.  

- Clientes não se irritarão mais com a demora para serem atendidos e 

com erros nas comandas.  

- Sistema Self Serv não necessita de funcionários. Os mesmos ficam 

liberados para realizar melhor outras tarefas.  

- Bom para o estabelecimento e comprador. 

 





Obrigado! 


