
 

 

Brasil Etapa Nacional 

PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DE AMOSTRAS 

Copa Cervezas de América 2022 

IMPORTANTE: Este documento tem por objetivo indicar claramente como devem ser enviadas as 
amostras das cervejas inscritas na Copa Cervezas de América 2022. É um complemento às regras do 
concurso publicadas na página web. 

Responsabilidade 

É responsabilidade de quem inscreve as cervejas no concurso identificar, embalar e enviar as amostras 
para o endereço indicado pela organização. Uma vez recebidas corretamente as amostras, o seu 
armazenamento e manipulação adequados passam a ser responsabilidade da Copa. 

Em conjunto com nossos Centros de Recepção de Amostras nos comprometemos a: 

- Armazenar as cervejas em câmara fria com temperatura inferior a 4ºC.  
- Movimentar as cervejas o mínimo possível. 
- Não expor as cervejas ao sol. 
- Evitar mudanças bruscas de temperatura. 

Responsabilidade de Embalagem 

O cervejeiro deve ter cuidado especial para embalar as garrafas de cerveja corretamente no interior da 
caixa. Deve-se evitar o contato direto entre garrafas e sempre colocar um material que evite o choque, 
como papelão ou plástico. 

É responsabilidade exclusiva do cervejeiro embalar as amostras de cerveja de forma correta. Não será 
responsabilidade da Copa nem dos Centros de Recepção a embalagem das garrafas.  

No caso de ficarem espaços vazios nas caixas de papelão, deverão ser preenchidos com isopor ou material 
que assegure que o produto chegue intacto ao destino. 

Custos de Envio  

O custo do envio das amostras até o Centro de Recepção de Amostras designado pela Copa corre por 
parte do participante. 

Rótulo nas garrafas 

É obrigatório que as amostras sejam identificadas com seu rótulo comercial.  

As garrafas NÃO DEVEM ter nenhum tipo de identificação em seu pescoço. É responsabilidade da 
cervejaria remover qualquer identificação no gargalo antes de enviar as amostras.  

 



 

 

Identificação das Amostras  

Cada garrafa deve indicar de forma clara o número de inscrição. O número de inscrição, que corresponde 
ao identificador único da cerveja inscrita, tem cinco dígitos e é informado pela Copa através da plataforma 
de inscrições, em etiqueta gerada automaticamente, conforme o exemplo abaixo.  

O pacote ou caixa deve ter identificados, no lado de fora, a quantidade de garrafas e o número de inscrição 
de cada uma das cervejas contidas dentro da caixa ou pacote. 

 

 

 

 

Quantidade de amostras 

Os participantes devem enviar as seguintes quantidades de amostras, de acordo com tamanho de suas 
garrafas: 

 

Tamanho da garrafa Quantidade de amostras 

Envases menores que 499 mL ou cc (16,8 oz)  6 unidades 

Envases maiores que 500 mL ou cc (16,9 oz)  4 unidades 

 



 

 

Prazo para recebimento  

Em 2022, as amostras serão recebidas em uma janela de tempo pré-definida, igual para todos os 
participantes de acordo com a realidade logística de cada país. As amostras não recebidas dentro do prazo 
indicado, seja antes ou depois, ficarão fora do concurso.  

Não será devolvido o dinheiro das inscrições cujas amostras não chegarem no prazo determinado. 

 

 

Lugar da entrega 
Data do início da recepção das 

amostras  
Data de término da recepção das 

amostras 

               Brasil (São Paulo)           05 de setembro de 2022       16 de setembro de 2022 

 

Brasil, São Paulo: 

 
Endereço 
Atenção: HPM – A/C: Bianca 

Rua Cunha Gago, 159 
Pinheiros 
São Paulo - SP 
CEP: 05.421-000 

 
 
 
A recepção das amostras no local será de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00. 
Colocar do lado de fora das caixas uma via da nota fiscal. 
 
 
Informações para “Nota Fiscal” 
 
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Remessa em bonificação, doação ou brinde 
CFOP: 5.910 (Operações Internas) - 6.910 (Operações Interestaduais). 
 
Destinatária: HPM Importação, Exportação e Distribuição Ltda. 
Rua Dr. Antônio Bento, 560 sala 907C 
Santo Amaro– São Paulo -SP 
Cep: 04.750-001 
CNPJ: 44.046.673/0001-58 
I.E.: 133.323.440.119 
 
*ATENTAR PARA O ENVIO NO ENDEREÇO DO GALPAO, NÃO DO ESCRITORIO, ESSE 
ENGANO DA-SE TODOS OS ANOS. 



 

 

 
Favor encaminhar o arquivo da nota fiscal (tanto em PDF quanto XML) para o e-mail abaixo. 
Não esquecer de mencionar na nota fiscal a quantidade e espécie de volumes, bem como o peso 
líquido e bruto. 
 
Contato da HPM: 
Heloísa Melo 
Celular: +55 11 97393-9479 / +55 11 2893-7550 
E-mail: heloisa@hpmevents.com.br 

 


