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SOBRE
O BRASIL BEER CUP

O BRASIL BEER CUP  é um concurso de cer-
vejas que será realizado juntamente com o 
congresso cervejeiro Beer Summit (https://
www.beersummit.com.br/) e operacionali-
zado pelo Science of Beer Institute (https://
www.scienceofbeer.com.br/) na cidade de 
Florianópolis/SC, Brasil.

O principal objetivo do Brasil Beer Cup é con-
tribuir com o desenvolvimento da qualidade 
sensorial das cervejas do esfuziante e emer-
gente mercado cervejeiro da América Latina, 
por meio da análise e avaliação criteriosa 
das amostras recebidas, de forma ética e 
responsável.

O concurso Brasil Beer Cup abrangerá cer-
vejarias da América Latina nas categorias 
comercial, experimental, inovação (ver Regu-
lamento cervejarias), e cervejeiros caseiros 
em categoria específi ca (ver Regulamento - 
Caseiros).

Para as cervejarias, a competição seguirá 
baseada nos critérios do Guia de Estilos de 
Cerveja da Brewers Association (BA) – Edi-
ção 2021 ou nos casos específi cos descritos 
no edital. As descrições dos estilos do guia 
da BA podem ser originalmente encontra-
das, em inglês, no endereço: https://www.
brewersassociation.org/edu/brewers-asso-
ciation-beer-style-guidelines/.

Para as cervejas caseiras, o estilo aceito será 
o Catharina Sour e o julgamento será base-
ado na descrição do Beer Judge Certifi cation 
Program (BJCP), disponibilizada no seguinte 
link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-ca-
tharina-sour/.

o concurso mais inovador do ano está chegando
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SCIENCE OF BEERSCIENCE OF BEER

CHEGOU A HORA DE INOVAR

Além disso, o Science of Beer Institute foi 
responsável pela gestão e curadoria de 
grandes eventos de alta relevância para o 
mercado brasileiro como o Beer Summit, 
bem como concursos regionais, nacionais e 
internacionais, fortalecendo a cultura cer-
vejeira em diversas frentes há mais de 10 
anos. Mediante um exímio trabalho, tem 
êxito e credibilidade consolidados pelo 
comprometimento e bom relacionamento 
com o segmento.

O Science of Beer é uma instituição dedicada 
em formar pessoas preparadas para o novo 
cenário de cervejas brasileiro, através de cur-
sos, workshops e consultorias para profi ssio-
nais, eventos e estabelecimentos do setor.

Referência no ensino em cerveja em toda a 
América Latina, o Science of Beer tem mais 
de 10 anos de mercado e já formou cerca de 
30 mil alunos em diferentes estados do Brasil, 
contemplando outros países da América Lati-
na desde 2017, através da parceria com o Insti-
tuto Cervezas de América.

SCIENCE OF BEER SCIENCE OF BESCIENCE OF BEERSCIENCE OF BEER



Uma frase de grande impacto 
aqui para lacrar

EM TRABALHAR COM UM TIME DE ESPECIALISTAS EM 
ANÁLISE E GESTÃO SENSORIAL, focados em garantir 
qualidade de julgamento, através do Beer SensoryTM, 
um software e metodologia de monitoramento de painel 
sensorial e painelistas, idealizado para uma avaliação 
padronizada e analítica a fi m de entregar feedbacks
justos e idôneos.

PIONEIROS

O BRASIL BEER CUP NASCE COM O COMPROMISSO 
de contribuir com o desenvolvimento da qualidade sen-
sorial das cervejas do exponencial e emergente merca-
do nacional, através da análise e avaliação criteriosa 
das amostras recebidas, de forma ética e responsável.

COMPROMISSO

VÁLIDO PARA CERVEJARIAS COMERCIAIS DE TODOS 
OS PORTES. VÁLIDO PARA CERVEJEIROS CASEIROS. O 
julgamento das amostras caseiras será conduzido com 
o mesmo rigor das amostras comerciais e também con-
tará com premiação.

DEMOCRÁTICO

SCIENCE OF BE



17 a 25 de SET de 2021
Pré-venda: inscrições 

com desconto

DATAS IMPORTANTES

01 a 29 de OUT de 2021 
Período de inscrições

01 de NOV de 2021 
Últi mo dia para solicitação 
de alterações na inscrição

8 a 12 de NOV de 2021 
Recebimento das amostras

21  a 24 de NOV de 2021 
Julgamento

26 de NOV de 2021 
Cerimônia de Premiação online

Até 30 de NOV de 2021
Envio das fi chas de avaliação no 

email do cadastro

Inscrições e informações 
htt ps://www.beersummit.com.br/
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1. CERVEJARIAS - QUEM PODE PARTICIPAR

1.1 Todas as cervejarias da América Latina, legalmente constituídas, poderão 
participar do Brasil Beer Cup.

1.2 C ervejarias Ciganas poderão participar do Brasil Beer Cup, desde que sejam 
legalmente constituídas. Neste caso, a inscrição deverá ser realizada com os 
dados da Cervejaria Cigana, mas será necessário indicar os dados da cervejaria 
onde a cerveja é produzida.

1.3 As cervejarias podem inscrever cervejas colaborativas, desde que tenham 
sido produzidas na América Latina e cumpram todos os requisitos deste regula-
mento.

1.4 Os jurados do Brasil Beer Cup poderão realizar inscrições de cervejas por meio 
de cervejarias que possuam vínculo, entretanto, não poderão julgar em estilos 
nos quais possuam cervejas inscritas.

2. TIPOS DE RECIPIENTES ACEITOS E QUANTIDADE

2.1 Os participantes deverão enviar as amostras de cervejas acondicionadas em 
suas embalagens originais com rótulo, no mesmo modelo utilizado comercial-
mente, e acrescido de etiqueta de identifi cação (disponibilizada pelo sistema de 
inscrição) fi xada na garrafa em local visível não sobreposta ao rótulo. Serão acei-
tos como recipientes: garrafas de vidro ou plástico, latas e growlers. Atenção: as 
etiquetas presas com elástico de borracha podem soltar da embalagem original 
durante o transporte, portanto, recomenda-se a utilização de etiquetas adesivas, 
preferencialmente plastifi cadas para não danifi car as informações.

2.2 É permitida a participação de cervejas comercializadas em barril. Neste caso, 
não há necessidade de possuir rótulo e as amostras deverão ser também acondi-
cionadas em recipientes aceitos: garrafas de vidro ou plástico, latas ou growlers. 
Os recipientes deverão obrigatoriamente conter a etiqueta de identifi cação, 
acrescida da informação de que é uma cerveja comercializada em barril.

2.3 As cervejas inscritas na Categoria Experimental deverão apresentar a etique-
ta de identifi cação, porém não é necessário possuir rótulo.

COMO PARTICIP
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2.4 Todos os recipientes deverão possuir a etiqueta de identifi cação que será dis-
ponibilizada no sistema para download no fi nal do período de inscrições, conten-
do as seguintes informações: nome da cervejaria, nome da cerveja, estilo, cate-
goria inscrita e QR Code. 

2.5 Os participantes devem enviar as cervejas inscritas nas quantidades abaixo 
descritas:
8 recipientes: garrafas de vidro ou plástico, latas ou growlers de qualquer volume.

2.6 Os recipientes enviados para o Brasil Beer Cup não serão devolvidos.

3. ENVIO, RECEBIMENTO E CONTROLE DAS AMOSTRAS

3.1 As cervejas deverão ser empacotadas cuidadosamente e, preferencialmente, 
em uma caixa rígida. Os recipientes (garrafas, latas ou growlers) devem estar 
separados dentro da caixa com material apropriado, de forma a evitar que coli-
dam uns com os outros. Qualquer tipo de material pode ser utilizado para evitar 
a colisão, no entanto, o plástico-bolha é o mais indicado. O plástico utilizado na 
embalagem não deverá conter fi ta adesiva, com a fi nalidade de facilitar o de-
sembrulho e logística da equipe de recepção.

3.2 As caixas deverão conter uma etiqueta grande e visível do lado de fora com a 
listagem de todos os estilos e quantidades dentro dela. 

3.3 Para as cervejas não pasteurizadas, as mesmas devem ser entregues de for-
ma refrigerada, preferencialmente, em isopores com gelo gel. Ressalta-se que, 
todo e qualquer recipiente de envio não será devolvido para as cervejarias.

3.4 Os participantes devem abrigar os recipientes (garrafas, latas ou growlers) da 
luz e procurar um serviço de envio que privilegie a rapidez e o cuidado no manu-
seio. Não esquecer de identifi car o conteúdo como frágil. 

3.5 As cervejarias que optarem pelo envio por meio dos Correios, devem estar 
cientes que a retirada das caixas não será de responsabilidade do Brasil Beer Cup 
em nenhuma hipótese, especialmente em caso de avaria. Portanto, a própria 
cervejaria deve providenciar a entrega no local indicado pela Comissão Organi-
zadora.

3.6 Não serão aceitas mercadorias com frete a cobrar.

3.7 A Comissão Organizadora nomeará uma equipe técnica que irá receber as 
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cervejas previamente inscritas e verifi cará as inscrições de acordo com os docu-
mentos referidos.

3.8 A equipe de organização do evento não se responsabilizará por garrafas, la-
tas ou growlers extraviados e/ou danifi cados no processo de envio, antes de sua 
chegada ao destino.

3.9 A equipe técnica entrará em contato com o participante caso a embalagem 
contenha recipientes com avarias e/ou com perda de líquido, para que se possa 
organizar um reenvio, desde que haja tempo hábil.

3.10 A equipe técnica responsável pela recepção das amostras, no momento do 
recebimento das caixas, irá conferir apenas a nota fi scal e quantidade de caixas. 
É de responsabilidade da Cervejaria que os produtos descritos na nota fi scal es-
tejam de acordo com as cervejas inscritas e entregues nas caixas. A conferência 
individual das cervejas inscritas será feita posteriormente.

3.11 A equipe técnica verifi cará as amostras, reservando-se no direito de desqua-
lifi car do Brasil Beer Cup, aquelas que não atenderem o preconizado neste regu-
lamento.

3.12 A equipe técnica irá armazenar as amostras em condições de temperatura 
e de ambiente que garantam uma boa conservação das cervejas até o momento 
do julgamento no Brasil Beer Cup.

3.13 O endereço para envio das amostras será disponibilizado após a efetivação 
da inscrição.

4. DATAS E PRAZOS

4.1 As inscrições, que deverão ser efetuadas exclusivamente no site https://www.
beersummit.com.br/, serão abertas no dia 20 de setembro de 2021 e serão 
encerradas, impreterivelmente, às 23h59 do dia 29 de outubro de 2021. As 
inscrições realizadas até o dia 25 de setembro de 2021 terão desconto no valor 
por cerveja inscrita.

4.2 As alterações na inscrição poderão ser realizadas por meio de edição direta-
mente no site até às 23h59 do dia 01 de novembro de 2021.

4.3 O período para recebimento das amostras será de 8 a 12 de novembro 
de 2021, sendo que o participante deve ter efetuado a inscrição previamente 
pelo site. Não serão aceitas cervejas inscritas ou recebidas antes e/ou após esse 
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período. 

4.4 O julgamento ocorrerá nos dias 21 a 24 de novembro de 2021 em Florianó-
polis/SC.

4.5 A Cerimônia de Premiação será online no dia 26 de novembro de 2021, por 
meio do link: https://www.beersummit.com.br/.

5. TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1 A taxa de inscrição, para cada cerveja inscrita, será de R$ 290,00 (duzentos e 
noventa reais).

5.2 O valor da inscrição realizada até o dia 25 de setembro de 2021 terá desconto 
de R$ 60, portanto, será de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Após essa data, o 
valor será de R$ 290 (duzentos e noventa reais).

5.3 Não há devolução de taxa de inscrição em nenhuma hipótese.

6. ESTILOS ACEITOS

6.1 A competição seguirá baseada nos critérios:

• do Guia de Estilos de Cerveja da Brewers Association (BA) – Edição 2021. As 
descrições dos estilos do guia da BA podem ser originalmente encontradas, em 
inglês, no endereço: https://www.brewersassociation.org/edu/brewers-associa-
tion-beer-style-guidelines/;
• no Guia Beer Judge Certifi cation Program (BJCP) nos casos dos estilos: Brazi-
lian Beer - Catharina Sour (https://dev.bjcp.org/beer-styles/x4-catharina-sour/) e; 
Argentine Beer - Dorada Pampeana (https://dev.bjcp.org/beer-styles/x1-dorada-
-pampeana/);
• descritos neste regulamento, nos casos dos estilos Brazilian Beer* – com fru-
tas; com ervas e especiarias; com madeira; com levedura, malte e/ou lúpulo bra-
sileiro.

6.2 As cervejarias que pretendem se inscrever no Brasil Beer Cup devem rever 
cuidadosamente as descrições dos estilos antes de registrar uma cerveja. É im-
prescindível que as cervejas sejam inseridas no estilo adequado, já que os jurados 
avaliarão as cervejas com base nas descrições dos estilos. 

6.3 É da responsabilidade de cada cervejaria inscrever a sua cerveja no estilo 
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apropriado. A equipe do Brasil Beer Cup não pode auxiliar as cervejarias nesta 
decisão.

6.4 Estilos aceitos no Brasil Beer Cup:

British Origin Ale Styles

1.1 Ordinary Bitter
1.2 Special Bitter or Best Bitter
1.3 Extra Special Bitter
1.4 Scottish-Style Light Ale
1.5 Scottish-Style Heavy Ale
1.6 Scottish-Style Export Ale
1.7 English-Style Summer Ale
1.8 Classic English-Style Pale Ale
1.9 English-Style India Pale Ale
1.10 Strong Ale
1.11 Old Ale
1.12 English-Style Pale Mild Ale
1.13 English-Style Dark Mild Ale
1.14 English-Style Brown Ale
1.15 Brown Porter
1.16 Robust Porter
1.17 Sweet Stout or Cream Stout
1.18 Oatmeal Stout
1.19 Scotch Ale or Wee Heavy
1.20 British-Style Imperial Stout
1.21 British-Style Barley Wine Ale

Irish Origin Ale Styles

2.1 Irish-Style Red Ale
2.2 Classic Irish-Style Dry Stout
2.3 Export-Style Stout

North American Origin Ale Styles

3.1 Golden or Blonde Ale
3.2 Session India Pale Ale
3.3 American-Style Amber/Red Ale
3.4 American-Style Pale Ale
3.5 Juicy or Hazy Pale Ale
3.6 American-Style Strong Pale Ale
3.7 Juicy or Hazy Strong Pale Ale
3.8 American-Style India Pale Ale
3.9 Juicy or Hazy India Pale Ale
3.10 American-Belgo-Style Ale
3.11 American-Style Brown Ale
3.12 American-Style Black Ale
3.13 American-Style Stout
3.14 American-Style Imperial Porter
3.15 American-Style Imperial Stout
3.16 Double Hoppy Red Ale
3.17 Imperial Red Ale
3.18 American-Style Imperial or Double In-
dia Pale Ale
3.19 Juicy or Hazy Imperial or Double In-
dia Pale Ale
3.20 American-Style Barley Wine Ale
3.21 American-Style Wheat Wine Ale
3.22 Smoke Porter
3.23 American-Style Sour Ale
3.24 American-Style Fruited Sour Ale

ALE STYLES
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German Origin Ale Styles

4.1 German-Style Koelsch
4.2 German-Style Altbier
4.3 Berliner-Style Weisse
4.4 Leipzig-Style Gose
4.5 Contemporary-Style Gose
4.6 South German-Style Hefeweizen
4.7 South German-Style Kristal Weizen
4.8 German-Style Leichtes Weizen
4.9 South German-Style Bernsteinfarbe-
nes Weizen
4.10 South German-Style Dunkel Weizen
4.11 South German-Style Weizenbock
4.12 German-Style Rye Ale
4.13 Bamberg-Style Weiss Rauchbier

Belgian and French Origin Ale Styles

5.1 Belgian-Style Table Beer
5.2 Belgian-Style Session Ale
5.3 Belgian-Style Speciale Belge
5.4 Belgian-Style Blonde Ale
5.5 Belgian-Style Strong Blonde Ale
5.6 Belgian-Style Strong Dark Ale
5.7 Belgian-Style Dubbel
5.8 Belgian-Style Tripel
5.9 Belgian-Style Quadrupel
5.10 Belgian-Style Witbier

5.11 Classic French & Belgian-Style Saison
5.12 Specialty Saison
5.13 French-Style Bière de Garde
5.14 Belgian-Style Flanders Oud Bruin or 
Oud Red Ale
5.15 Belgian-Style Lambic
5.16 Traditional Belgian-Style Gueuze
5.17 Contemporary Belgian-Style Sponta-
neous Fermented Ale
5.18 Belgian-Style Fruit Lambic
5.19 Other Belgian-Style Ale

Other Origin Ale Styles

6.1 Grodziskie
6.2 Adambier
6.3 Dutch-Style Kuit, Kuyt or Koyt
6.4 International-Style Pale Ale
6.5 Classic Australian-Style Pale Ale
6.6 Australian-Style Pale Ale
6.7 New Zealand-Style Pale Ale
6.8 New Zealand-Style India Pale Ale
6.9 Finnish-Style Sahti
6.10 Swedish-Style Gotlandsdricke
6.11 Breslau-Style Schoeps
6.12 Brazilian Beer com frutas*
6.13 Brazilian Beer com ervas e especiarias*
6.14 Brazilian Beer com madeira*
6.15 Brazilian Beer com levedura, malte e/ou 
lúpulo brasileiro*
6.16 Brazilian Beer - Catharina Sour
6.17 Argentine Beer - Dorada Pampeana

* Descrição: o estilo Cerveja Brasileira (Brazilian Beer com frutas, Brazilian Beer com ervas e espe-
ciarias, Brazilian Beer com madeira, Brazilian Beer com levedura, malte e/ou lúpulo brasileiro) pode 
ser de qualquer cor. Cerveja Brasileira deve ser a cerveja que utiliza ingredientes e/ou técnicas de 
processo característicos brasileiros. Estes ingredientes podem ser frutas, ervas, especiarias, leveduras, 
malte, lúpulo e madeiras. O cervejeiro deve obrigatoriamente especifi car a “natureza brasileira” da 
cerveja (por exemplo, os tipos de ingredientes especiais usados ou o processo utilizado com descrição 
detalhada preferencialmente em inglês). Deverá ser informado também o estilo base que foi utilizado 
para a criação da cerveja. No mínimo 51% dos açúcares fermentáveis devem ser derivados de grãos 
malteados. As singularidades de processo, ingredientes usados e criatividade devem ser considerados 
como positivos na avaliação. Corpo é variável de acordo com o estilo base. Todas as características 
técnicas da cerveja deverão variar de acordo com o estilo base.
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European Origin Lager Styles

7.1 German-Style Leichtbier
7.2 German-Style Pilsener
7.3 Bohemian-Style Pilsener
7.4 Munich-Style Helles
7.5 Dortmunder/European-Style Export
7.6 Vienna-Style Lager
7.7 Franconian-Style Rotbier
7.8 German-Style Maerzen
7.9 German-Style Oktoberfest/Wiesn
7.10 Munich-Style Dunkel
7.11 European-Style Dark Lager
7.12 German-Style Schwarzbier
7.13 Bamberg-Style Helles Rauchbier
7.14 Bamberg-Style Maerzen Rauchbier
7.15 Bamberg-Style Bock Rauchbier
7.16 German-Style Heller Bock/Maibock
7.17 Traditional German-Style Bock
7.18 German-Style Doppelbock
7.19 German-Style Eisbock

North American Origin Lager Styles

8.1 American-Style Lager
8.2 Contemporary American-Style Lager
8.3 American-Style Light Lager
8.4 Contemporary American-Style Light 
Lager
8.5 American-Style Pilsener
8.6 Contemporary American-Style Pilsener
8.7 American-Style India Pale Lager
8.8 American-Style Malt Liquor
8.9 American-Style Amber Lager
8.10 American-Style Maerzen/Oktoberfest
8.11 American-Style Dark Lager

Other Origin Lager Styles

9.1 Australasian, Latin American or Tropi-
cal-Style Light Lager
9.2 International-Style Pilsener
9.3 Baltic-Style Porter

All Origin Hybrid/Mixed Lagers or Ale

10.1 Session Beer
10.2 American-Style Cream Ale
10.3 California Common Beer
10.4 Kentucky Common Beer
10.5 American-Style Wheat Beer
10.6 Kellerbier or Zwickelbier
10.7 American-Style Fruit Beer
10.8 Fruit Wheat Beer

10.9 Belgian-Style Fruit Beer
10.10 Field Beer
10.11 Pumpkin Spice Beer
10.12 Pumpkin/Squash Beer
10.13 Chocolate or Cocoa Beer
10.14 Coffee Beer
10.15 Chili Pepper Beer
10.16 Herb and Spice Beer
10.17 Specialty Beer
10.18 Specialty Honey Beer

HYBRID/MIXED LAGERS OR ALE

LAGER STYLES
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10.20 Brett Beer
10.21 Mixed-Culture Brett Beer
10.22 Ginjo Beer or Sake-Yeast Beer
10.23 Fresh Hop Beer
10.24 Wood- and Barrel-Aged Beer
10.25 Wood- and Barrel-Aged Sour Beer
10.26 Aged Beer
10.27 Experimental Beer
10.28 Experimental India Pale Ale
10.29 Historical Beer
10.30 Wild Beer
10.31 Smoke Beer
10.32 Other Strong Ale or Lager
10.33 Gluten-Free Beer
10.34 Non-Alcohol Malt Beverage
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7. CATEGORIAS 

7.1 As categorias para inscrição são:  Comercial; Experimental; Inovação. 

7.2 CATEGORIA COMERCIAL: cervejas já comercializadas pela cervejaria deve-
rão ser inscritas nesta categoria (ou na de Inovação, se for o caso).

7.3 CATEGORIA EXPERIMENTAL: produto novo, ainda não comercializado até 
o último dia de inscrição do Brasil Beer Cup. 

7.4 CATEGORIA INOVAÇÃO  (apenas para cervejas comercializadas pela cerve-
jaria): cerveja que possua alguma característica inovadora, seja em matéria-pri-
ma, processo de fabricação, equipamento, envelhecimento de cerveja ou outro 
item a especifi car. A inovação deve considerar algo novo e signifi cativo, ou seja, 
algo que a diferencie, ainda que momentaneamente, do restante do mercado 
cervejeiro e que tenha sido benéfi co para a cerveja/cervejaria. Algumas das ca-
racterísticas que serão avaliadas são: criatividade, novidade, impacto positivo 
etc. Nesse caso, é importante detalhar a característica inovadora no momento 
da inscrição, preferencialmente em inglês. Os jurados terão acesso ao comen-
tário da cervejaria no momento do julgamento do The Best of Show Inovação, 
portanto, nesta descrição fi ca vedada a identifi cação da cerveja ou da cervejaria, 
sob pena de desclassifi cação. A cerveja vencedora do The Best of Show Inovação 
terá o comentário divulgado na Cerimônia de Premiação. 

7.5 Todas as cervejas inscritas serão julgadas pelos seus estilos e as categorias 
servirão para a premiação de cerveja (The Best of Show) e Cervejarias do Ano.

7.6 As cervejas inscritas na Categoria Experimental não serão computadas no 
prêmio de Cervejarias do Ano.

7.7 Caso a Comissão Organizadora identifi que cerveja inscrita em categoria in-
correta, como por exemplo, a inscrição de uma cerveja que não é ofi cialmente 
comercializada pela cervejaria até o último dia de inscrição do Brasil Beer Cup e 
foi inscrita como Categoria Comercial ou Inovação, esta cerveja será desclassifi -
cada.

8. LIMITAÇÕES E OBSERVAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

8.1 A cervejaria não poderá em nenhuma hipótese inscrever a mesma cerveja em 
mais de um estilo. Cada cerveja deve ser inscrita em apenas um único estilo.

8.2 Se uma mesma cerveja for inscrita em mais de um estilo, será considerado o 
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último estilo inscrito e os demais serão desclassifi cados.

8.3 A cervejaria deverá informar e descrever na inscrição, preferencialmente em 
inglês, a utilização de especiarias, condimentos, frutas ou qualquer outro tipo de 
ingrediente ou processo diferenciado da cerveja inscrita. Nesta descrição fi ca ve-
dada a identifi cação da cerveja ou da cervejaria, sob pena de desclassifi cação.

8.4 A cervejaria poderá encaminhar junto com a cerveja inscrita as especiarias, 
condimentos, frutas, ou qualquer outro tipo de ingrediente para que o jurado 
possa identifi car/conhecer estes ingredientes que sejam característicos da cer-
veja. Quando houver caso de alimentos perecíveis, serão aceitos em seus for-
matos processados nos quais garantem a qualidade do produto. Por exemplo: 
geleias, licores, extratos etc. A embalagem e o envio são de responsabilidade da 
cervejaria. Cabe a cervejaria identifi car o produto e informar sobre as formas de 
armazenamento.

8.5 A Cervejaria deverá concordar via formulário de inscrição sobre a veracidade 
das informações de cadastro da cervejaria e das cervejas inscritas. Caso a comis-
são tenha dúvida sobre alguma das cervejas inscritas, em caráter excepcional, 
poderá ser solicitado o envio de documentação dessas cervejas.

9. JURADOS

9.1 Os membros do júri serão selecionados pela Comissão Organizadora do Bra-
sil Beer Cup, em caráter irrecorrível, todos em função da sua capacidade reco-
nhecida entre os profi ssionais de cerveja.

9.2 Os jurados serão constituídos, majoritariamente, por mestres cervejeiros, 
sommeliers e profi ssionais da área com notório saber.

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

10.1 Os jurados deverão avaliar os parâmetros sensoriais e de estilos de cada 
amostra de acordo com a descrição indicada no item 6 deste regulamento.
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10.2 A avaliação de todas as cervejas considerará apenas uma codifi cação dos 
recipientes em conjunto com as informações de estilo prestadas pela cervejaria, 
sem qualquer identifi cação do competidor pelos jurados (degustação às cegas).

10.3 Serão avaliadas e classifi cadas pelas categorias: Ouro, Prata e Bronze, con-
forme orientação a seguir:
Ouro: uma cerveja que representa o melhor de sua categoria, exemplifi cando 
com precisão as características do estilo, com apropriado equilíbrio entre o sa-
bor, aroma e aparência.
Prata: Uma excelente cerveja que pode ter uma leve variação nas características 
do estilo, porém mantém os principais parâmetros de sua categoria, mostrando 
excelente sabor, aroma e aparência.
Bronze: um bom exemplo do estilo que foge em alguns poucos parâmetros do 
estilo e/ou tem alguns poucos defeitos no sabor, aroma e aparência.

10.4 Em caso de haver estilos que não possuam cervejas inscritas que contem-
plem os critérios do item acima, tais estilos não terão cervejas premiadas.

10.5 Não poderá ser premiada mais de uma cerveja com a mesma medalha den-
tro de um mesmo estilo. Caso os jurados decidam que uma categoria contém 
três excelentes exemplos do estilo, eles atribuirão medalhas de Ouro, Prata e 
Bronze às cervejas de primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

10.6 Na Ficha de Avaliação de cada cerveja haverá um espaço destinado à atri-
buição de comentários. O registro de comentários do avaliador é obrigatório. 

10.7 O corpo de jurados é livre e soberano em sua avaliação, não cabendo con-
testação de qualquer natureza subjetiva por parte dos concorrentes. 

10.8 Quaisquer decisões tomadas pelos organizadores da competição são fi nais 
não cabendo qualquer espécie de recurso.

11. PREMIAÇÃO 

11.1 As premiações do Brasil Beer Cup serão:

• Por estilo (item 11.2), dividida nas categorias: Ouro, Prata e Bronze;
• Cervejarias do Ano (item 11.3). Essa premiação será dividida em três grupos: 

Cervejaria de pequeno porte, Cervejaria de médio porte e Cervejaria de gran-
de porte;
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• The Best of Show Comercial – Melhor Cerveja do Ano na Categoria Comer-
cial (item 11.4). 

• The Best of Show Experimental - Melhor Cerveja do Ano na Categoria Ex-
perimental (item 11.5).

• The Best of Show Inovação - Melhor Cerveja do Ano na Categoria Inovação 
(item 11.6). 

11.2 Respeitando os critérios de avaliação descritos no item 10, serão premiadas 
as três primeiras cervejas de cada estilo (descritos no item 6) em ordem decres-
cente de classifi cação fi nal:
1º Lugar: Medalha de Ouro
2º Lugar: Medalha de Prata
3º Lugar: Medalha de Bronze

11.3 Premiação para Cervejarias do Ano: prêmio oferecido para a cervejaria que 
apresentar maior número de pontos no cálculo de medalhas dentro do grupo a 
que pertence. 

11.3.1 Para cálculo da pontuação de medalhas são utilizados os seguintes dados:

Ouro
Prata
Bronze

Pequeno porte
Médio porte
Grande porte

Comercial
Experimental
Inovação

THE BEST OF SHOW
CERVEJAS DO ANO

MELHOR 
CERVEJARIA

POR ESTILO
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Medalha de Ouro: 10 pontos;
Medalha de Prata: 6 pontos;
Medalha de Bronze: 3 pontos.

11.3.1.1 Em caso de empate no cálculo da pontuação, será considerado como 
critério de desempate a cervejaria que recebeu maior número de medalhas de 
Ouro e, em um segundo momento, maior número de medalhas de Prata.

11.3.2 Os grupos serão divididos por tamanho de acordo com o volume de pro-
dução da cervejaria: 

Cervejaria de pequeno porte; 
Cervejaria de médio porte;
Cervejaria de grande porte.

11.3.2.1 O volume de produção mensal (em litros) deverá ser informado pela cer-
vejaria no ato da inscrição. Esta informação será utilizada apenas para fins esta-
tísticos e para divulgação das premiações de acordo com o grupo ao qual per-
tence. O Brasil Beer Cup não irá divulgar a informação de volume de produção 
das cervejarias que não forem contempladas com a premiação de Cervejarias 
do Ano. A Comissão Organizadora irá determinar a quantidade produzida para 
que a cervejaria seja enquadrada nos grupos de pequeno, médio e grande porte 
conforme a quantidade de cervejarias e volume de produção informado na ins-
crição. Essa informação será divulgada após a efetivação das inscrições.

11.3.3 A Cervejaria do ano será dividida pela marca da cervejaria e não pelo con-
glomerado empresarial ao qual pertence. 

11.3.4 As cervejas inscritas na Categoria Experimental não serão computadas no 
prêmio de Cervejarias do Ano.

11.4 Premiação para a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na Categoria Comercial 
- The Best of Show Comercial: participarão todas as cervejas contempladas com 
medalhas de Ouro dentro do estilo em que foram inscritas e que pertencem à 
Categoria Comercial. Estas cervejas serão selecionadas para um novo julgamen-
to às cegas para eleger a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na Categoria Comer-
cial, sendo premiado apenas o primeiro lugar.

11.4.1 Não poderão ser inclusas as cervejas inscritas na Categoria Experimental. 
Estas terão uma premiação própria, conforme descrito no item 11.5.

11.5 Premiação para a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na Categoria Experi-
mental - The Best of Show Experimental: participarão todas as cervejas contem-
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pladas com medalhas de Ouro dentro do estilo em que foram inscritas e que 
pertencem à Categoria Experimental. Estas cervejas serão selecionadas para um 
novo julgamento às cegas para eleger a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na 
Categoria Experimental, sendo premiado apenas o primeiro lugar.

11.6 Premiação para a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na Categoria Inovação 
- The Best of Show Inovação: participarão todas as cervejas contempladas com 
medalhas de Ouro dentro do estilo em que foram inscritas e que pertencem à 
Categoria Inovação. Estas cervejas serão selecionadas para um novo julgamento 
às cegas para eleger a melhor cerveja do Brasil Beer Cup na Categoria Inovação, 
sendo premiado apenas o primeiro lugar.

11.7 Os vencedores receberão da Comissão Organizadora certifi cados a título de 
premiação.

11.8 Os vencedores dos prêmios de Cervejarias do ano e The Best of Show re-
ceberão troféus da Comissão Organizadora.

11.9 Eventualmente, outros prêmios poderão ser oferecidos a critério de patroci-
nadores ou terceiros, de forma voluntária. 

12. FICHAS DE AVALIAÇÃO 

12.1 Todas as cervejas inscritas serão avaliadas por uma ou mais mesa de jurados, 
sendo que a primeira avaliação é que fornecerá a fi cha que será enviada para a 
cervejaria.

12.2 As fi chas de avaliação preenchidas pelos jurados serão enviadas por meio 
eletrônico para o email de cadastro dos participantes após o fechamento do 
evento.

12.3 A Comissão Organizadora não se responsabilizará por alterações ou anota-
ção incorreta de endereço de email para o envio das fi chas.

13. DESQUALIFICAÇÕES

13.1 Inscrições que não estiverem de acordo com as regras listadas neste regula-
mento serão desqualifi cadas. 

13.2 Cervejas inscritas, porém, não enviadas pela cervejaria por qualquer motivo, 
serão também desclassifi cadas e não haverá devolução da taxa de inscrição.



PAGAMENTO, BOLETO E 
DÚVIDAS GERAIS SOBRE 
FINANCEIRO

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 A inscrição neste concurso pressupõe o conhecimento e aceitação plena das 
regras aqui contidas por parte das cervejarias participantes. 

14.2 As decisões da Comissão Julgadora e Comissão Organizadora são defi niti-
vas e irrecorríveis, cabendo aos participantes acatarem, uma vez que têm pleno 
conhecimento deste regulamento e deram concordância no ato da inscrição.

14.3 Todos os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Brasil Beer Cup.

15. CONTATOS15. CONTATOS

15.1 As dúvidas e informações adicionais serão esclarecidas exclusivamente por 
email. Cada setor responsável possui um contato diferente, conforme especifi -
cado abaixo.

15.1.1

15.1.2 

Comissão Organizadora

ENVIAR EMAIL PARA
fi nanceiro@scienceofbeer.com.br

ENVIO, RECEBIMENTO 
E CONTROLE DAS 
AMOSTRAS, REGULAMENTO, 
JULGAMENTO E DÚVIDAS 
GERAIS SOBRE O CONCURSO

ENVIAR EMAIL PARA
bbc@scienceofbeer.com.br

beersummit@scienceofbeer.com.br
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REGULAMENTO CASEIROS
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1. CASEIROS- QUEM PODE PARTICIPAR

1.1 Todos os cervejeiros caseiros do Brasil poderão participar do Brasil Beer 
Cup - Caseiros.

1.2 O cervejeiro caseiro é aquele que produz cerveja de forma artesanal, caseira 
e não comercial.

1.3 Os jurados do Brasil Beer Cup poderão realizar inscrições de cervejas como 
cervejeiro caseiro, entretanto, não poderão julgar no estilo Catharina Sour (Ca-
seiros).

1.4 Cervejarias legalmente constituídas não poderão se inscrever como cervejei-
ros caseiros.

2. TIPOS DE RECIPIENTES ACEITOS E QUANTIDADE

2.1 Os participantes deverão enviar as amostras de cervejas acrescidas de eti-
queta de identifi cação (disponibilizada pelo sistema de inscrição) fi xada na garra-
fa em local visível. Serão aceitos como recipientes: garrafas de vidro ou plástico, 
latas e growlers. Atenção: as etiquetas presas com elástico de borracha podem 
soltar da embalagem original durante o transporte, portanto, recomenda-se a 
utilização de etiquetas adesivas, preferencialmente plastifi cadas para não dani-
fi car as informações.

2.2 Todos os recipientes enviados por inscrição devem ser do mesmo tipo e ta-
manho, com a mesma tampa/rolha e conter o mesmo volume de líquido.

2.3 Todos os recipientes deverão possuir a etiqueta de identifi cação que será dis-
ponibilizada no sistema para download no fi nal do período de inscrições, conten-
do as seguintes informações: nome do participante, nome da cerveja, estilo e QR 
Code. 

2.4 Os participantes devem enviar as cervejas inscritas nas quantidades abaixo 
descritas:
 6 recipientes: garrafas de vidro ou plástico, latas ou growlers de qualquer 
volume.

2.5 Os recipientes enviados para o Brasil Beer Cup não serão devolvidos.
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3. ENVIO, RECEBIMENTO E CONTROLE DAS AMOSTRAS

3.1 As cervejas deverão ser empacotadas cuidadosamente e, preferencialmente, 
em uma caixa rígida. Os recipientes (garrafas, latas ou growlers) devem estar 
separados dentro da caixa com material apropriado, de forma a evitar que coli-
dam uns com os outros. Qualquer tipo de material pode ser utilizado para evitar 
a colisão, no entanto, o plástico-bolha é o mais indicado. O plástico utilizado na 
embalagem não deverá conter fi ta adesiva, com a fi nalidade de facilitar o de-
sembrulho e logística da equipe de recepção.

3.2 As caixas deverão conter uma etiqueta grande e visível do lado de fora identi-
fi cando que é inscrição de cervejeiro caseiro. 

3.3 Para as cervejas não pasteurizadas, as mesmas devem ser entregues de for-
ma refrigerada, preferencialmente, em isopores com gelo gel. Ressalta-se que, 
todo e qualquer recipiente de envio não será devolvido para os participantes.

3.4 Os participantes devem abrigar os recipientes (garrafas, latas ou growlers) da 
luz e procurar um serviço de envio que privilegie a rapidez e o cuidado no manu-
seio. Não esquecer de identifi car o conteúdo como frágil. 

3.5 Os cervejeiros caseiros que optarem pelo envio por meio dos Correios, devem 
estar cientes que a retirada das caixas não será de responsabilidade do Brasil 
Beer Cup em nenhuma hipótese, especialmente em caso de avaria. Portanto, o 
próprio cervejeiro deve providenciar a entrega no local indicado pela Comissão 
Organizadora.

3.6 Não serão aceitas mercadorias com frete a cobrar.

3.7 A Comissão Organizadora nomeará uma equipe técnica que irá receber as 
cervejas previamente inscritas e verifi cará as inscrições de acordo com os reci-
pientes recebidos.

3.8 A equipe de organização do evento não se responsabilizará por garrafas, la-
tas ou growlers extraviados e/ou danifi cados no processo de envio, antes de sua 
chegada ao destino.

3.9 A equipe ténica entrará em contato com o participante caso a embalagem 
contenha recipientes com avarias e/ou com perda de líquido, para que se possa 
organizar um reenvio, desde que haja tempo hábil.
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3.10 A equipe técnica verificará as amostras, reservando-se no direito de desqua-
lificar do Brasil Beer Cup – Caseiros, aquelas que não atenderem o preconizado 
neste regulamento.

3.11 A equipe técnica irá armazenar as amostras em condições de temperatura e 
de ambiente que garantam uma boa conservação das cervejas até o momento 
do julgamento no Brasil Beer Cup – Caseiros.

3.12 O endereço para envio das amostras será disponibilizado após a efetivação 
da inscrição.

4. DATAS E PRAZOS

4.1 As inscrições, que deverão ser efetuadas exclusivamente no site https://www.
beersummit.com.br/, serão abertas no dia 20 de setembro de 2021 e serão en-
cerradas, impreterivelmente, às 23h59 do dia 29 de outubro de 2021. As inscri-
ções realizadas até o dia 25 de setembro de 2021 terão desconto no valor por 
cerveja inscrita.

4.2 As alterações na inscrição poderão ser realizadas por meio de edição direta-
mente no site até às 23h59 do dia 01 de novembro de 2021.

4.3 O período para recebimento das amostras será de 8 a 12 de novembro de 
2021, sendo que o participante deve ter efetuado a inscrição previamente pelo 
site. Não serão aceitas cervejas inscritas ou recebidas antes e/ou após esse perí-
odo. 

4.4 O julgamento ocorrerá nos dias 21 a 24 de novembro de 2021 em Florianó-
polis/SC.

4.5 A Cerimônia de Premiação será online no dia 26 de novembro de 2021, por 
meio do link: https://www.beersummit.com.br/.

5. TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1 A taxa de inscrição, para cada cerveja inscrita, será de R$ 290,00 (duzentos e 
noventa reais).

5.2 O valor da inscrição realizada até o dia 25 de setembro de 2021 terá desconto 
de R$ 60, portanto, será de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Após essa data, o 
valor será de R$ 290 (duzentos e noventa reais).
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5.3 Não há devolução de taxa de inscrição em nenhuma hipótese.

6. ESTILO ACEITO

6.1 A competição de cervejeiros caseiros seguirá baseada nos critérios do Beer 
Judge Certification Program (BJCP) e o estilo aceito será o Catharina Sour. A des-
crição do estilo está disponibilizada no seguinte link : https://dev.bjcp.org/beer-s-
tyles/x4-catharina-sour/

7. JURADOS

7.1 Os membros do júri serão selecionados pela organização do Brasil Beer Cup, 
em caráter irrecorrível, todos em função da sua capacidade reconhecida entre os 
profissionais de cerveja.

7.2 Os jurados serão constituídos, majoritariamente, por mestres cervejeiros, 
sommeliers e profissionais da área com notório saber.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PREMIAÇÂO 

8.1 Os jurados deverão avaliar os parâmetros sensoriais e de estilo (Catharina 
Sour) de cada amostra de acordo com a descrição do Beer Judge Certification Pro-
gram (BJCP), disponibilizada no seguinte link: https://dev.bjcp.org/beer-styles/
x4-catharina-sour/

8.2 A avaliação de todas as cervejas considerará apenas uma codificação dos re-
cipientes em conjunto com as informações de estilo prestadas pelo cervejeiro 
caseiro, sem qualquer identificação do competidor pelos jurados (degustação às
cegas).

8.3 As três melhores cervejas selecionadas pelos jurados e que representarem 
com excelência as características de seu estilo, com apropriado equilíbrio en-
tre o sabor, aroma e aparência, serão premiadas no Brasil Beer Cup - Caseiros. 
 
8.4 Caso não haja três excelentes cervejas que representem o estilo, os jurados 
podem cancelar a premiação. 
 
 8.5 Na Ficha de Avaliação de cada cerveja haverá um espaço destinado à atribui-
ção de comentários. O avaliador irá, obrigatoriamente, preencher sobre a avalia-
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ção da cerveja. 
 
  8.6 O corpo de jurados é livre e soberano em sua avaliação, não caben-
do contestação de qualquer natureza subjetiva por parte dos concorrentes.  
  
8.7 Quaisquer decisões tomadas pelos organizadores da competição são finais 
não cabendo qualquer espécie de recurso.
 
 8.8 Os três vencedores terão a sua cerveja produzida em uma cervejaria de San-
ta Catarina. Os cervejeiros caseiros ganharão o deslocamento para a produção 
de um lote comercial de sua receita e mais 100 unidades da cerveja produzida.
 
8.9 Eventualmente, outros prêmios poderão ser oferecidos a critério de patroci-
nadores ou terceiros, de forma voluntária.

9. FICHAS DE AVALIAÇÃO 

9.1 Todas as cervejas inscritas serão avaliadas por uma ou mais mesa de jurados, 
sendo que a primeira avaliação é que fornecerá a ficha que será enviada para o 
participante.

9.2 As fichas de avaliação preenchidas pelos jurados serão enviadas por meio ele-
trônico para o email de cadastro dos participantes após o fechamento do evento.

9.3 A Comissão Organizadora não se responsabilizará por alterações ou anota-
ção incorreta de endereço de email para o envio das fichas.

10. DESQUALIFICAÇÕES 

10.1 Inscrições que não estiverem de acordo com as regras listadas neste regula-
mento serão desqualificadas. 

10.2 Cervejas inscritas, porém, não enviadas pelo participante por qualquer mo-
tivo, serão também desclassificadas e não haverá devolução da taxa de inscrição.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 A inscrição neste concurso pressupõe o conhecimento e aceitação plena das 
regras aqui contidas por parte dos participantes. 

11.2 As decisões da Comissão Julgadora e Comissão Organizadora são definitivas 
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e irrecorríveis, cabendo aos participantes acatarem, uma vez que têm pleno co-
nhecimento deste regulamento e deram concordância no ato da inscrição.

11.3 Todos os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Brasil Beer Cup.

12. CONTATOS

12.1 As dúvidas e informações adicionais serão esclarecidas exclusivamente por 
email. Cada setor responsável possui um contato diferente, conforme especifi -
cado abaixo.

12.2 

12.3

Comissão Organizadora

PAGAMENTO, BOLETO E 
DÚVIDAS GERAIS SOBRE 
FINANCEIRO

ENVIAR EMAIL PARA
fi nanceiro@scienceofbeer.com.br

ENVIO, RECEBIMENTO 
E CONTROLE DAS 
AMOSTRAS, REGULAMENTO, 
JULGAMENTO E DÚVIDAS 
GERAIS SOBRE O CONCURSO

ENVIAR EMAIL PARA
bbc@scienceofbeer.com.br

beersummit@scienceofbeer.com.br
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JURADOS CONFIRMADOS 2021
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GERMAN ORRANTIA

Fernanda Carneiro Salviano
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Grace Ferreira Ghesti
Guilherme Magalhães

Jennifer Talley

JOYCE GOMES
Leo Resch

LUCAS ROMERO

Luciana Brandão
Ludmilla Torres Antoniazzi

Mariana Alves Maranho
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Marina Bonini Pascholati
Mikel Rius

Patrick Zanello

PAUL SANDOVAL
Priscila Prudêncio

Rafael Strapazzon

Ricardo Miguel Negretto
Richard Westphal Brighenti 

Rodrigo Sawamura
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Ronald Pattinson
Rubens Mattos

Rudy Fávero

SADY HOMRICH JUNIOR
Thomas William Sjoberg

Tibor Kantor

Victoria pons
Karina Aggarwal



TRANSPORTE LATAMCargo
TRANSPORTE LATAMCargo

TRANSPORTE LATAMCargo
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@brasilbeercup


