
  

                    nova lei nº 11.705, que altera o Código de Trânsito Brasileiro está 

provocando uma mudança no hábito do consumidor. A condução de veículos 

automotores após o consumo de bebidas alcoólicas está proibida.

A mania nacional do “Happy Hour” está comprometida.

Atualmente quem dirigir alcoolizado, além da multa, terá a suspensão da CNH 

(Carteira Nacional de Habilitação) por 12 meses. A repercussão foi imediata e os 
baixos números de venda de cervejas e outras bebidas retratam este cenário.

Cabe a companhia interessada fazer ações que permitam a continuidade do hábito 

de beber sem confrontar a Lei. 

O projeto a seguir se propõe a fornecer uma solução para que os motoristas 
possam usufruir o “Happy Hour” e ainda oferecer um programa que permita a 

feidelização desses clientes.



  

República Particular da Sbórnia
O país das palavras molhadas



  

OBJETIVO DO PROGRAMA

Permitir a volta do nível de consumo de cervejas aos patamares 
anteriores aos da “Lei Seca”.

Fidelizar clientes da marca de cerveja patrocinadora através de um 
programa de bônus.

•

• 



  

DESCRIÇÃO E CONTEÚDO DO PROGRAMA

República Particular da Sbórnia - 
“sbórnia”

Consulados da Sbórnia

O país das 
palavras molhadas

sempre exclusivamente

O programa 
 baseia-se no fato da palavra  ser utilizada 

em certas regiões do país como sinônimo de lazer, entretenimento e 
diversão no limite.

Ao consumir a marca patrocinadora, o cliente estará 
automaticamente aderindo e usufruindo os benefícios atribuídos ao 
programa. Seu fundamento reside na distribuição de bônus ao cliente, 
toda vez que consumir produtos da cervejaria patrocinadora. O 
consumo deverá ocorrer  em pontos de venda 
credenciados pelo programa que, dentro de sua concepção, serão 
denominados de 

  e

.

,



  

Elementos da comunicação utilizados no programa
Pila - moeda oficial da Sbórnia

Cartões de crédito Sborniano

Cartões para pagamentos de serviços



  

Elementos da comunicação utilizados no programa
Pila - moeda oficial da Sbórnia

Passaporte da Sbórnia

Selo da República
Particular da Sbórnia

Presidente da Sbórnia
H. Romeu Copo I



  

Os Consulados

Consulado da 
Sbórnia Consulados brasão da Sbórnia

Os pontos de venda, quando da aquisição de produtos da 
cervejaria patrocinadora, poderão optar pela adesão ao programa. Ao 
assentir com a opção, concomitante, tornar-se um 

Os  serão identificados pelo . A 
intenção é que os consumidores reconheçam qual ponto de venda é 
participante do programa. 

.



  

As inaugurações serão eventos geradores de tráfego para o 
estabelecimento. Esses eventos contarão com: imposição solene do 
brasão oficial no bar; execução do hino da 

 discursos; shows de música e farta distribuição de bônus 
básicos com folhetos explicativos da ação.

República Particular da 
Sbórnia;



  

O bônus

Sborniano Pila
O bônus fornecido pelo programa será representado pelo 

dinheiro , denominado .
Essa será a moeda utilizada para troca de brindes e outros 

benefícios conforme explicaremos na seqüência da apresentação.



  

O dinheiro Sborniano

Pila República 
Particular da Sbórnia
Sborniano Consulados

O  nomenclatura oficial do dinheiro da 
, somente terá valor e circulação em território 

, ou seja, nos . Para evitar fraudes o dinheiro será 
impresso em papel moeda com selo holográfico.

,



  

Os créditos em , no ponto de venda, serão convertidos 
sempre ao final da consumação, quando da apresentação da conta ao 
cliente e será correspondente ao volume consumido. O crédito poderá 
ser efetuado na hora, com a entrega física do valor correspondente em 

. Poderá também, ser efetivado direto no cartão magnético ou 
ainda, após o cadastramento do consumidor (via internet) por 
intermédio de uma senha pessoal em sua conta virtual. Essa operação 
fará com que o trânsito de consumidores pelo  oficial da ação seja 
intensificado.

Pilas

Pila

Site



  

República Particular da Sbórnia
O país das palavras molhadas

Cerveja com o nosso
Presidente

Onomo nomo on onmon mono ono onon mono nomo nomom ono mon
mono ono onon mono nomo nomom ono mon Onomo nomo on onmon mono 
ono onon mono nomo nomom ono mon mono ono onon mono nomo nomom 
ono mon Onomo nomo on onmon mono ono onon mono nomo nomom ono 
mon mono ono onon mono nomo nomom ono mon

Site da República Particular da Sbórnia



  

Cartão magnético

Pilas

exclusivamente
A emissão de cartão magnético do programa será feita,

, para aqueles que se cadastrarem no site. Além de ser 
um cartão de fidelização, ele poderá acumular a movimentação de 
créditos e débitos dos  adquiridos. Outra vantagem da implantação 
do cartão é o acompanhamento dos locais e dos tipos de consumo dos 
associados (via programa de CRM) possibilitando uma comunicação 
mais dirigida. A administração do cartão poderá ser feita por 
operadoras como Mastercard, Rede Shop ou Visa. A administração 
terceirizada proporciona ao estabelecimento realizar a sua prestação de 
contas com a cervejaria através deste serviço.



  

Cartão magnético



  

Aquisição de serviços

PilasComo o programa permite a cumulação dos , o consumidor poderá 
utiliza-los, para comprar ou complementar o pagamento de:

a) Cartões para despesa com táxi.
b) Cartões para pernoite de seu automóvel.
c) Despesas no consumo de cervejas da marca patrocinadora.
d) Entradas em shows, eventos ou espetáculos.
e) De produtos da marca em supermercados.

0 0 0 0 3 5 3 4 0 1 0 6 8 7 4 4 1



  

a) Táxi

Pilas

Consulados
Pilas

Ao optar pela alternativa de uso do táxi, o consumidor deverá 
comprar com os  obtidos, cartões para pagamento da corrida. Estes 
cartões somente serão adquiridos, mediante o pagamento em  e, 

, nos caixas dos . Esses cartões são similares 
aos usados na inserção de créditos de telefonia em celulares pré-pagos.  
Nossa sugestão é que cada cartão tenha seu o valor de face fixada em 
R$ 15,00 (quinze reais). Valor médio de uma estadia (pernoite) de 
automóvel em um estacionamento na cidade de São Paulo.
O taxista ao receber o cartão, ou cartões, fará a raspagem da película 
que envolve o número de registro e enviará esse número, via telefone 
ou SMS, a uma central que autoriza o crédito. 

unicamente



  

b) Estadia do veículo (pernoite)

Se o consumidor optar pelo pernoite de seu carro em um 
estacionamento, o procedimento será o mesmo anteriormente citado. O 
responsável pelo estacionamento faz a raspagem do número de registro 
impresso no cartão e anuncia-o, via telefone ou SMS, a uma central que 
autoriza o crédito, habilitando o pernoite do veículo por um período 
máximo de 12 horas por cada cartão.



  

c) Pagamento de despesas

Pila

Pila

Uma das alternativas previstas no programa é a utilização do 
 para complementação ou pagamento das despesas no consumo de 

produtos da marca patrocinadora. Obviamente, o consumidor terá que 
dispor de um número elevado de  para o ensejamento desta 
alternativa, já que, segundo o preceito do programa, o consumo resulta 
em novos bônus.



  

d) Entradas em shows, eventos ou espetáculos

Sborniano

Shows, espetáculos e eventos em geral serão o “ ” do 
programa aos consumidores. Em parceria com companhias de teatro e 
casas de shows, da mesma forma que ocorre com as empresas de táxi e 
estacionamentos, o consumidor poderá habilitar-se a adquirir ingressos 
para esses espetáculos com os cartões . Procedendo-se da 
mesma maneira anteriormente mencionada, porém com um grande 
diferencial.

plus



  

 A cada entrada de espetáculo adquirida com os cartões comprados 
com o , dará direito a um carimbo do   em seu 
passaporte. Esse carimbo poderá servir de passe-livre a outro evento ou 
simplesmente figurar como um registro de sua passagem por mais um 
evento promovido pela marca. Mais a frente faremos uma explicação 
melhor no item .

Pila selo

Passaporte

Sborniano



  

e) Supermercados

Sbórnia
Pilas

Sborniano

No caso da compra em supermercados de produtos da 
cervejaria que façam alusão ao programa da , os consumidores 
terão direito a um número de , equivalente à quantidade do 
produto adquirido. O valor deste crédito será bem menor ao praticado 
no Consulado e só poderá ser utilizado em território  (pontos 
de venda). O objetivo do programa é estimular a ida dos consumidores 
a esses estabelecimentos.



  

O consumidor que atingir um limite estabelecido no programa, 
quanto ao acúmulo de , se tornará um cidadão , logo, 
terá o direito a requerer o seu .

Pilas Sborniano
Passaporte

Passaporte



  

Em ocasiões de lançamento de produtos, festas e outras 
promoções, o documento seria o salvo conduto dos consumidores 
servindo como ingresso a estes eventos. Com o passar do tempo o 
número de consumidores associados deve crescer bastante. Neste 
momento pode-se implementar uma mecânica de  no  
que garantiriam o acesso aos eventos.

Estes  seriam conseguidos nas visitas aos , 
quando da consumação em espetáculos ou shows, participação em 
eventos, jogos ou gincanas promocionais desenvolvidas para esta 
finalidade.

Vistos Passaporte

Vistos Consulados



  

Divulgação do programa

Pilas
República Particular da Sbórnia

Consulados

Sorteios e concursos serão utilizados para a divulgação do 
programa utilizando-se também da mecânica das “ ” para 
distribuição de prêmios e  aos potenciais consumidores.

No site da , via tecnologia 
“ ”, ou ainda com a utilização de outras ferramentas de 
comunicação (pontos  em promoções com rádios e jornais ou 

), serão divulgadas notícias de interesse do público consumidor 
como shows, atrações e inaugurações de novos . Fotos e 
pequenos filmes feitos pelos consumidores via celular poderão ser 
disponibilizados em um “ ” associado ao site. Isso 
poderá, naturalmente, gerar a criação de comunidades virtuais.

raspadinhas

Bluetooth
móveis

fixos

Brand Channel



  

As Embaixadas

Embaixadas da Sbórnia

Vistos Passaporte

As fábricas da cervejaria serão as . A 
elas podem ser programadas visitas e outras atividades promocionais 
gerando créditos e  no  que poderão ser usados 
posteriormente no acesso a eventos promovidos pela cervejaria.



  

Câmbio Sborniano

Pila
Pilas

Pilas

Pilas

O valor nominal do  pode oscilar diante do Real. 
Ex: Cotação do dia  R$ 1,00 (um Real) = Sb$ 10 
Quando do pagamento da conta, deverá ser efetuado o cálculo, 

em separado do restante constante da nota, do valor da consumação de 
produtos da marca. Valores que permitem a aquisição de quantidades 
fixas de bônus. Essas quantidades serão convertidas em . Como o 
pagamento, complementação ou compra de cartões de serviços só pode 
ser feito através do , a oscilação diante da moeda brasileira, o Real, 
torna a cotação do câmbio um fator importante e fundamental na hora 
de efetuar qualquer uma das possibilidades de uso.

(dez ).



  

 Exemplo prático seria o consumidor, no ponto de venda, 
portando uma quantidade de , esperar por uma cotação favorável 
para adquirir cartões que completem o valor da corrida de táxi para sua 
casa. Muito embora nos cartões de serviço conste o valor grafado em 
Real, sua aquisição com o  sofre os efeitos dessa oscilação. 

A flutuação será feita através da cotação de um pregão diário 
gerenciado pela Central da cervejaria via internet ou telefone e SMS 
acessível a todos os  e consumidores. O pregão poderá ser 
anunciado apenas no final do dia ou da noite, privilegiando um horário 
que atenda as necessidades específicas de cada  (

 para alguns ou no almoço para outros). Pode-se ainda utilizar a 
cotação com finalidade promocional, ou seja, fazer uma cotação 
específica para manter a ocupação dos  em determinados 
dias e horários a serem definidos pela cervejaria. 

Happy 
Hour

Pilas

Pilas

Consulado

Consulados

Consulados



  

Os  poderão também fazer, a título promocional, 
promoções específicas, por tempo determinado divulgando uma ação 
especial como a bonificação de . A divulgação desta cotação 
promocional poderá ser feita no próprio  através de telões 
eventualmente disponível nas casas.

Consulados

Consulados
Pila



  

Guia de Viagem

Consulados

Consulados

Criação de uma publicação similar a um guia, que privilegia a 
localização dos  nas mais importantes cidades brasileiras. 
Contendo informações das cidades e dos bairros onde se encontram 
esses estabelecimentos ( ). 



  

INFORMAÇÕES ELEMENTARES

EVENTO DE LANÇAMENTO 

Sbórnia
Sbórnia

Consulados Sbornianos

O evento deve idealmente ser feito com a dupla musical gaúcha 
Tangos e Tragédias. Dupla de música satírica e trejeitos estranhos que 
se notabilizou no cenário nacional por se intitularem cidadãos da 

, originários de uma ilha flutuante que fica à deriva pelos mares 
do mundo. A  de Tangos e Tragédias é cheia de estórias 
encenadas pela dupla nos shows que fazem nos teatros do Brasil. Pode-
se aproveitar estes episódios como roteiros de filmes comerciais 
mesclados com as estórias dos consumidores pelas noites nos 

.



  

DURAÇÃO

O programa não tem duração definida podendo ser mantido em 
longo prazo sempre tendo renovado suas ofertas de serviços e 
mantendo assim a motivação para o programa de relacionamento com 
seus consumidores.



  

CUSTO

O custeio da ação será suportado por um acréscimo nos valores 
dos produtos vendidos. O resgate do dinheiro arrecadado será feito 
pelos prestadores de serviços através de contratos. 



  

PASSO A PASSO DA IMPLANTAÇÃO

República Particular da Sbórnia

  • Desenvolvimento das peças gráficas tais como: dinheiro, 
cartões, bolachas de cerveja, vales cupons, banners, brasões, etc.

  • Levantamento inicial dos bares e restaurantes a serem 
credenciados nas cidades brasileiras.

  • Desenvolvimento do site da .



  

OUTROS MATERIAIS DE APOIO A SEREM DESENVOLVIDOS

Pila

 • Bolacha de Chope
 • Baldes de gelo
 • Folder
 • Conteúdo do site
 • Juramento do cidadão Sborniano

•Toalhas de mesa em papel com passatempo e curiosidades 
(quando resolvidos valem um )
• Campeonato de jogos de bar (tipo Truco, Sinuca e Porrinha)  
Valendo Sb$ aos melhores colocados.



  

BANDEIRA
GRÃ CRUZ

Materiais suplementares a serem desenvolvidos



  

FEDERAÇÃO SBORNIANA
DE FUTEBOL



  

INFORMAÇÕES LEGAIS

 • Pedido de registro de marca requerido junto ao INPI.

 • Registrado no Cartório de Títulos e Documentos.
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