
1. INTRODUÇÃO 

1.1 A Cervejaria Los Compadres, com muita satifasção, convida a todos os 
interessadosa participarem do seu 1º Concurso para Cervejeiros Caseiros. 

1.2 A organização deste Concurso é de exclusiva reponsabilidade da Cervejaria 
Los Compadres, através de uma comissão organizadora interna, formada 
exclusivamente para este fim. 

 

REGULAMENTO  

2. SOBRE O CONCURSO  

. 2.1  O Concurso para Cervejeiros Caseiros da Cervejaria Los Compadres passa 
a ser denominado apenas de CONCURSO neste regulamento.   

3 OBJETIVOS DO CONCURSO  

. 3.1  Reconhecer o talento dos cervejeiros caseiros e premiar a melhor cervejas 
inscritas no CONCURSO a partir da avaliação isenta e criteriosa de juízes 
capacitados.   

. 3.2  Fomentar e divulgar a cultura cervejeira no Brasil, estimulando a evolução e 
a qualidade da produção caseira de cerveja 

4. PARTICIPAÇÃO  

. 4.1  O CONCURSO é aberto à participação de qualquer cervejeiro caseiro maior 
de 18 anos, a partir da data de inscrição, residente no Brasil.   

. 4.2  Grupos poderão participar, desde que, seja eleito um representante o qual 
deverá ser identificado na inscrição como cervejeiro caseiro responsável.   

. 4.3  Não é permitida a inscrição de cervejas por membros da comissão 
organizadora ou de funcionários da Cervejaria Los Compadres.  

. 4.4 Juízes e auxiliares do CONCURSO poderão ter amostras inscritas, no 
entanto, não poderão trabalhar na mesa onde suas amostras estiverem 
sendo julgada. 

. 4.5 Não será permitida a participação de cervejeiros que possuam vínculos 
profissionais ou façam parte do quadro societário de cervejarias. 

 

 



5 ESTILO DE CERVEJA  

. 5.1  O estilo de cerveja selecionado para este 1º CONCURSO, será definido, 
através de ANEXO,  a ser publicados até o dia 24/06/2019, baseado nos 
critérios do Beer Judge Certification Program (BJCP), sendo certo que será 
do estilo Ale. 

. 5.2  A avaliação das amostras de cerveja inscritas no CONCURSO será 
orientadade acordo com as Diretrizes de Estilos para Cerveja do BJCP, o 
qual pode ser consultada através do link 
http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf (em inglês).   

6 DATAS E PRAZOS  

6.1 Calendário: 

Divulgação Oficial 10/06/2019 

Divulgação Regulamento 21/06/2019 

Inicio das Inscrições 10/07/2019 

Divulgação do(s) Estilo(s) 12/07/2019 

Encerramento das Inscrições 30/08/209 

Recebimento das Amostras 01/10/2019 a 10/10/2019 

Julgamento 19/10/2019 

Anúncio do Vencedor 21/10/2019 

Anúncio da Data da Brassagem 25/10/2019 

 

. 6.2  As inscrições para o CONCURSO serão abertas as 10hr do dia 24/06/2019 
e encerradas as 23hs do dia 30/08/2019 (horários de Brasília), ou quando 
for atingido o limite máximo de 120 amostras, não sendo aceitas inscrições 
antes ou após este período ou quantidade.  

. 6.3  A cerveja entregue fora do período de recebimento implicará na 
desqualificação automática de sua inscrição e terá suas respectivas 
amostras descartadas.   

. 6.4  A avaliação das amostras acontecerá no dia 19/10/2019 em evento fechado 
e exclusivo aos membros da comissão organizadora, juízes e auxiliares.   

. 6.5  A divulgação do resultado acontecerá no dia 21/10/2019. 



  

7 INSCRIÇÕES  

. 7.1  O valor da inscrição será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)  

. 7.2  Será permitida a inscrição de até 02 (duas) cervejas por participante.   

. 7.3  O número de inscrições será limitado a 120 (cento e vinte) cervejas.  

. 7.4  A cerveja inscrita deverá ser obrigatoriamente produzida pelo participante e 
não pode ter sido, ou estar sendo produzida, por cervejarias comerciais 
estabelecidas.   

. 7.5 A inscrição deverá ser feita exclusivamente através de formulário eletrônico 
próprio a ser disponibilizado conforme as datas e prazos previstos neste 
regulamento através do link **********  

. 7.6  O participante deverá preencher corretamente todos os campos obrigatórios 
do respectivo formulário eletrônico.   

. 7.7A inscrição será efetivada após o pagamento da inscrição, o qual deberá ser 
feito em até 07 (sete) días corridos. 

. 7.8 Após o pagemnto, gerenciado pelo sistema PagSEguro, o participante 
receberá um email de confirmação de sua inscrição. 

 

8 ENVIO DAS AMOSTRAS  

. 8.1  As respectivas amostras de cerveja inscritas no CONCURSO deverão ser 
enviadas ou entregues pessoalmente, exclusivamente para o endereço a 
seguir:   

CERVEJARIA LOS COMPADRES 

Concurso Cervejeiro Caseiro 

Rua Maria Pires Correa Lima, 235 – Recreio Estoril 

12944-100, Atibaia/SP 

De segunda a sexta feira das 8hs as 18hs. 

  

. 8.2  Os custos de envio, o prazo e o estado de entrega das amostras de cerveja 
são de total responsabilidade do participante.   



. 8.3  Amostras de cerveja enviadas com postagem a cobrar não serão aceitas.   

. 8.4  Amostras de cerveja que chegarem quebradas, com vazamentos, ou 
qualquer outro tipo de avaria serão descartadas e poderão ter a respectiva 
inscrição desqualificada a critério da organização do concurso.   

 

9 TIPOS DE GARRAFA E TAMPA ACEITOS  

9.1 Serão aceitos dois modelos de garrafas para envio das amostras da cerveja 
inscrita no CONCURSO:  

. a)  de 600ml, em vidro, sem marcas ou inscrições, na cor âmbar, de produção 
nacional;  

. b)  de 500ml, em vidro, sem marcas ou inscrições, na cor âmbar, de produção 
nacional. 

. 9.2  As garrafas não precisam ser novas, mas devem estar limpas, livres de 
cola, tinta ou outro rótulo que não seja a etiqueta requisitada por este 
CONCURSO.   

. 9.3 O participante deverá enviar 04 (quatro) garrafas contendo as amostras da 
cerveja inscrita no CONCURSO.   

. 9.4  As garrafas devem ser identificadas única e exclusivamente pela etiqueta 
do concurso conforme padrão apresentado ao final deste regulamento.   

. 9.5  As amostras que não atenderem as exigências descritas neste regulamento 
serão descartadas e implicarão na desqualificação da respectiva inscrição. 
  

10 RECEPÇÃO E CONTROLE DAS AMOSTRAS  

. 10.1  A comissão organizadora do CONCURSO será responsável pela recepção 
e controle das amostras, sobretudo no que se refere aos processos de 
triagem e codificação.   

11 AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS  

. 11.1 A avaliação das amostras de cerveja acontecerá em evento fechado e 
exclusivo aos membros da comissão organizadora do CONCURSO, juízes e 
auxiliares.  

. 11.2  A avaliação das amostras de cerveja será realizada pelo júri formado por 
pessoas capacitadas e exclusivamente selecionadas pela comissão 
organizadora do CONCURSO, observando, preferencialmente, os 
seguintes critérios:  



      membro ou aspirante a membro do BJCP;   

      expoente nacional ou internacional no julgamento de 
cervejas;   

      sommelier de cervejas formado no Brasil ou no exterior;   

      mestre-cervejeiro e profissionais do ramo de produção de 
cerveja;   

      pessoa com reconhecida capacidade técnica.   

. 11.3  Os juízes participarão de forma voluntária, sem remuneração e devendo 
cumprir com as determinações da comissão organizadora do CONCURSO. 
  

. 11.4  Os juízes receberão todas as amostras de cerveja para avaliação sem 
qualquer informação sobre a procedência ou a respeito do cervejeiro 
caseiro responsável pela inscrição.   

. 11.5  A comissão organizadora do CONCURSO irá identificar todas as amostras 
de cerveja de tal forma que os juízes tenham acesso apenas a um código 
de inscrição da mesma que, em nenhuma hipótese, coincidirá com a ordem 
de inscrição da referida cerveja.   

. 11.6  Cada juiz avaliará somente as amostras de cerveja que lhe couberem, 
conforme distribuição definida pela comissão organizadora.   

. 11.7  O julgamento será realizado em três etapas distintas: primeira etapa ou 
etapa de qualificação; segunda etapa ou semifinal; terceira etapa ou etapa 
de classificação.   

. 11.8  Os juízes não conhecerão os nomes dos finalistas e não terão acesso ao 
resultado do CONCURSO antes da divulgação oficial e premiação dos 
vencedores, respectivamente.   

. 11.9  O julgamento ocorrerá no dia 19/10/2019, na fábrica da Cervejaria Los 
Compadres ou em sua loja, ambas com domícilio na cidade de Atibaia/SP, 
o local definitivo será divulgado em até 10 (dez) días antes a data do 
julgamento. 

12 RESULTADO DO CONCURSO  

. 12.1  Somente os finalistas terão seus nomes divulgados de acordo com as 
datas e prazos do CONCURSO. 

. 12.2  Nos casos de empate, a amostra de cerveja vencedora será definida 
sempre pela melhor nota obtida nos critérios de avaliação da primeira fase 



do julgamento, obedecendo a seguinte ordem de importância: sabor; 
aroma; impressão geral; sensação na boca; aparência.   

. 12.3  Os desempates realizados conforme os critérios definidos neste 
regulamento serão definitivos e irrefutáveis.   

. 12.4  O júri é livre e soberano em sua avaliação, não cabendo contestação de 
qualquer natureza subjetiva por parte dos participantes do CONCURSO.   

. 12.5  Após a divulgação dos resultados todas as fichas de avaliação da primeira 
etapa serão digitalizadas e enviadas por e-mail para os participantes no 
prazo de até 60 (sessenta) dias após a data da respectiva divulgação.   

13 PREMIAÇÃO DAS CERVEJAS  

. 13.1 A Cervejaria Los Compadres premiará as três melhores amostras de 
cervejas avaliadas no CONCURSO.  

. 13.2. O cervejeiro caseiro responsável pela inscrição da amostra de cerveja 
classificada como primeira colocada terá: 

a) sua cerveja brassada na Cervejaria Los Compadres, podendo, a seu criterio, 
participar da mesma; 

b) os custos de transporte e hospedagem para acompanhar a brassagem será por 
conta dos autor e coautores da receita; 

c) os custos de produção e comercialização da cerveja campeã correrá por conta 
da Cervejaria Los Compadres 

d) o nome do autor e/ou coautories constará no contrarrótulo em todos os lotes 
produzidos da cerveja; 

e) a Cervejaria Los Compadres poderá explorar comercialmente a receita 
ganadora por até 12 (doze) meses após a data da primeria brassagem, após este 
prazo, havendo interesse em proseguir com a produção, novas regras deverão ser 
negociadas com o Autor; 

f) para que a receita seja seguida em sua integra o Autor deverá enviar a 
comissão do Concurso, dentro do prazo por esta estipulado, a receita na íntegra, 
sob pena de ser desclassificado. 

. 13.3  Além da brassagem da cerveja vencedora, o autor e coautores da mesma, 
terão direito a R$ 1.000,00 (hum mil reais) em prêmios, que serão divididos em 
produtos da Cervejaria Los Compadres, barris da cerveja ganhadora e insumos. 

. 13.4  As receitas que ficarem classificadas em segundo e terceiro lugares 
receberão como prêmios respectivamente R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 



300,00 (trezentos reais) em produtos da Cervejaria Los Compadres e/ou  insumos. 

. 13.5  O prazo para os ganadores exigirem seus prêmios é de até 30 (trinta) días 
após a divulgação dos resultados. 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

. 14.1 Os participantes deste Concurso, sejam eles autores, coautores, 
patrocinadores, auxiliares ou juízes, concordam em ceder seus direitos de 
imagem, nome, voz, vídeo, informações biográficas para todo e qualquer assunto 
relacionado a este concurso. 

. 14.2  Todos os participantes deste Concurso assumem total e exclusiva 
responsabilidade sobre todas e quaisquer reivindicações de terceiros e de todas 
as informações prestadas, incluindo a formulação e o nome da amostra de cerveja 
premiada, preservando e isentando a Cervejaria Los Compadres de qualquer tipo 
de demanda. 

. 14.3  A comissão organizadora fica totalmente responsável por decidir quaisquer 
asuntos que não foram tratados neste regulamento de forma soberana e 
irrefutável,  podendo também decidir e negociar quaisquer conflitos que venham a 
ocorrer. 

. 14.4  As decisões dos juízes e comissão organizadora do presente Concurso são 
definitivas e irrecorríveis. 

. 14.5  A inscrição neste Concurso pressupõe o conhecimento e aceitação plena 
das regras contidas neste regulamento. 

 

 

 

 


