
 

 

 
 
 
 

 
 

  

REGULAMENTO DO 9º CONCURSO 

INTERNACIONAL DE CERVEJAS 

Valdivia, Região de los Ríos, Chile. 

De 24 a 30 de outubro de 2022 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Manifesto 
 
Depois de mais de dois anos de restrições impostas pela pandemia, o Instituto Cervezas de América 
e a Matinê Cervejeira somam forças para entregar um concurso com o mesmo nível de qualidade 
das competições que vínhamos produzindo ao longo da última década, mas com aspirações a uma 
maior abrangência territorial, somando capacidades e fortalezas de cada um dos projetos. 
 
Ao reunir duas das competições de maior prestígio de toda América Latina em um momento 
desafiador para o mercado, procuramos criar uma instância superadora e colaborativa. Esse ímpeto 
foi coroado com o apoio do Governo da Região de Los Rios e da Universidad de San Sebastián, que 
traz para o projeto o compromisso com o desenvolvimento do ecossistema cervejeiro do sul do Chile 
através de 18 meses de ações com os atores locais. O mesmo modelo pretendemos replicar nas 
outras localidades que sediarão a Grande Final do evento em anos futuros, renovando nosso 
compromisso de fortalecimento dos mercados cervejeiros onde atuamos.  
 
Construindo a partir de iniciativas que estávamos implementando em nossos concursos antes da 
pandemia, trabalharemos com Etapas Nacionais em três países nessa primeira edição colaborativa. 
A cada ano, ampliaremos o número de países que sediarão as Etapas Nacionais de forma gradual e 
controlada, para garantir os padrões de qualidade que preconizamos sem prescindir de crescer. A 
longo prazo, queremos ter todo o globo coberto, de maneira a fortalecer atores locais em cada país, 
contribuindo decisivamente para o desenvolvimento de outros mercados cervejeiros em ascensão. 
 
As Etapas Nacionais têm como objetivos reconhecer e dar destaque para as melhores cervejas de 
cada país e, ao mesmo tempo, diminuir barreiras para as cervejarias que se inscrevem. As inscrições 
terão custos mais acessíveis, comparáveis com os de outras competições que acontecem em países 
em desenvolvimento, e o custo de participação também cairá expressivamente em função dos 
envios acontecerem em território nacional.  
 
Ainda assim, entendendo que essa é uma construção que pretendemos trabalhar ao longo de ao 
menos 10 anos, garantimos um regulamento equilibrado para todas as cervejarias que mandarem 
suas cervejas diretamente ao Chile, onde também teremos uma instância que respeitará 
exatamente os mesmos critérios das Etapas Nacionais realizadas em agosto.  
 
Para 2023, temos conversas em andamento para Etapas Nacionais nos Estados Unidos, Espanha, 
México e ao menos um país no norte da América do Sul e outro na América Central. Até 2025, 
estaremos em todos os continentes.   
 
A unificação da Copa Cervezas de América com Copa Internacional da Cerveja POA e as dinâmicas 
que apresentamos aqui surgem para garantir entregas de nível Internacional, construídas a partir 
da realidade que as cervejarias cotidianamente enfrentam em mercados cervejeiros nos países em 
desenvolvimento, sem abrir mão do desafio de se converter em um dos maiores concursos de 
cerveja do mundo. 
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REGULAMENTO DO 9º CONCURSO 

INTERNACIONAL DE CERVEJAS 

I. Organizadores 

I.1. O 9º Concurso Internacional de Cervejas Copa Cervezas de América 2022 é organizado pelo 
Instituto Cervezas de América e pelos idealizadores da Copa Internacional da Cerveja POA, Matinê 
Cervejeira. 

I.2.  Os organizadores serão responsáveis por todas as atividades que ocorrerem no âmbito do 
concurso, tais como: sessões de julgamento dos juízes, cerimônia de premiação, entrega de 
certificados e entrega de feedbacks com as notas das avaliações das amostras.  

I.3. Os organizadores estarão a cargo da chamada de convocação, que será aberta e realizada 
através de diversos meios de comunicação e redes sociais. 

I.4. Transparência, seriedade, independência e colaboração são os valores pelos quais se rege a 
organização do concurso Copa Cervezas de América 2022.  Os organizadores estão certos de que 
somente através deles se alcançará o sucesso e a sustentabilidade dessa atividade no futuro. 

II. Participantes 

II.1. Com o objetivo de ampliar o alcance da Copa Cervezas de América, a partir do ano de 2022 
podem participar todos os produtores e distribuidores do mundo, independentemente do lugar de 
produção. Os participantes devem cumprir com os seguintes requisitos: 

II.1.a. As cervejas devem ser produzidas e comercializadas cumprindo as leis e regulamentos 
de seus países de origem, mesmo que sejam fabricadas em outros continentes.  

II.1.b. A cerveja com a qual está participando do evento deve ter sido comercializada (ou 
seja, vendida ao consumidor) antes da cerimônia de premiação, em 29 de outubro de 
2022.  

II.1.c. O pagamento da inscrição das cervejas deve ser efetuado antes do início das 
avaliações.  

II.1.d. Inscrição e registro de informações solicitadas pelos organizadores, tais como o estilo 
da cerveja, suas características vitais (IBU, graduação alcoólica) devem ser feitos 
através da plataforma web indicada. 

II.2. Ficam impedidas de participar todas as cervejas de produção caseira ou cuja produção e 
comercialização não respeite a lei vigente em seu país de origem com respeito à produção e/ou 
comercialização de bebidas alcoólicas. 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

II.3. É necessário que todos os participantes cumpram com os requisitos solicitados neste 
regulamento. Caso contrário, os organizadores se reservam o direito de excluir aquela cerveja que 
não está dentro das regras. Sugere-se aos participantes que leiam atentamente as regras descritas 
neste regulamento antes de realizar a inscrição. 

II.4. Os participantes do concurso declaram ter todos os poderes legais para inscrever as 
respectivas cervejas. Também declaram conhecer as regras e assumem o compromisso de cumprir 
com cada uma das obrigações que delas decorrem.  

III. Funcionamento do concurso 

III.1. O 9º Concurso Internacional de Cervejas Copa Cervezas de América 2022 será realizado em 
três etapas, com o objetivo de alcançar um evento sustentável com protagonismo de atores locais 
e com a menor pegada de carbono: Etapa Nacional, Etapa Internacional e Grande Final. 

III.2. Etapas Nacionais: Esta etapa tem como objetivo identificar as melhores cervejas de um país, 
as quais terão o direito de se classificarem para a Grande Final. 

III.2.a. Para Argentina, Brasil e Chile, a  Etapa Nacional será realizada antecipadamente em 
cada um dos países. As etapas nacionais acontecerão entre os dias 05 e 14 de agosto 
de 2022 nas cidades de Porto Alegre (Brasil), Mar del Plata (Argentina) e Valdivia 
(Chile). 

III.3. Etapas Internacionais: acontecerão em Valdivia, Região de los Ríos, no Chile, entre os dias 24 
e 30 de outubro de 2022, durante a Semana Cervecera de los Ríos.  Com o objetivo de igualar as 
condições de todos os participantes no concurso, as etapas internacionais são divididas em duas 
fases (Etapa Internacional e Grande Final): 

III.3.a. Etapa Internacional: para os participantes que NÃO são da Argentina, Brasil ou Chile 
(países onde são realizadas as Etapas Nacionais), a Etapa Internacional tem como 
objetivo identificar as melhores cervejas, as quais terão direito de se classificarem 
para a Grande Final. Esta etapa acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro de 2022, na 
cidade de Valdivia. 

III.3.b. Grande Final: Para todas as cervejas classificadas, tem como objetivo identificar os 
medalhistas do concurso. A Grande Final será realizada em Valdivia, entre os dias 26 
a 28 de outubro de 2022.  Têm direito a participar da Grande Final: 

III.3.b.1. Todas as cervejas classificadas nas Etapas Nacionais da Argentina, Brasil e 
Chile que cumpram com os pagamentos exigidos e com o envio das 
amostras, se for o caso.  

III.3.b.2. Todas as cervejas de outros países (que NÃO da Argentina, Brasil ou Chile) 
que se classificaram na Etapa Internacional. 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

IV. Classificação para a Grande Final 

IV.1. Classificam-se para a Grande Final os participantes que, após a avaliação na Etapa Nacional 
ou Internacional, obtiverem pontuação igual ou superior aos melhores 30% da subcategoria ou 
estilo em que participam.  

IV.2. A organização deverá agrupar subcategorias e estilos semelhantes para que tenham um 
mínimo de 10 participantes, para que estes possam competir e classificar para a Grande Final. Este 
agrupamento será realizado em cada Etapa Nacional e na Etapa Internacional. 

IV.3. O agrupamento de subcategorias e estilos semelhantes será feito após o encerramento das 
inscrições e antes da realização da Etapa Nacional ou Internacional.   

IV.4. A definição final dos estilos e subcategorias para a atribuição de medalhas será divulgada ao 
grande público antes do início das avaliações das amostras. 

IV.5. A metodologia e processos de avaliação das Etapas Nacionais e Etapa Internacional devem 
ser exatamente os mesmos para todos os participantes e países. 

IV.6. Os organizadores se reservam o direito de modificar o limite percentual para classificação no 
caso de muitos empates e/ou quando houver dispersão anormal de resultados e/ou as pontuações 
entregues forem extremamente baixas.  

V. Júri 

V.1. O júri do 9º Concurso Internacional de Cervejas Copa Cervezas de América 2022 será 
composto por pessoas com comprovada experiência no ramo cervejeiro e áreas relacionadas, com 
experiência prévia em julgamentos de cervejas em concursos de nível internacional. 

V.2. Nas Etapas Nacionais, o júri será inicialmente composto por juízes principais, que viajarão 
entre os três países e serão os chefes de mesa, assegurando critérios homogêneos para as avaliações 
nos diferentes países.  

V.3.  Em cada país que receba as Etapas Nacionais, serão convidados profissionais e juízes de 
grande relevância naquele mercado, trabalhando com o mínimo possível de convidados para 
assegurar o mais alto nível técnico. 

V.4. Na Etapa Internacional e na Grande Final, que a cada ano poderão ser realizadas em 
diferentes países, será garantida a participação de juízes locais, assegurando uma 
representatividade equilibrada entre convidados nacionais e de outros países.  

V.5. Os organizadores buscam alcançar paridade de gênero entre os juízes das etapas nacionais e 
internacionais, comprometendo-se com o objetivo de médio prazo de alcançar a paridade total 
entre juízes no concurso, mantendo sempre a excelência do júri como prioridade.  

V.6. A organização designará oportunamente um Cellar Master Internacional e Cellar Masters 
Nacionais, que estarão encarregados, juntamente com os organizadores, da gestão, preparação e 
serviço das amostras antes e durante o andamento das avaliações. 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

V.7. A organização designará oportunamente um Juiz Diretor Internacional e Juízes Diretores 
Nacionais, que estarão encarregados, juntamente com os organizadores, da coordenação dos juízes 
e tomarão as decisões de excluir aquela cerveja que não cumpra com os requisitos estabelecidos 
neste regulamento, bem como resolver, de acordo com seus critérios, uma discussão ou 
determinada situação. 

V.8. Cada Etapa Nacional terá seu próprio Juiz Diretor Nacional, podendo um deles acumular a 
função de Juiz Diretor Internacional.  

V.9. Todos os membros do júri terão direito a voto durante o julgamento das cervejas, com 
exceção do Juiz Diretor, que só poderá votar no caso descrito em V.7. deste documento. 

V.10. A função dos juízes será estabelecida pelos organizadores em conjunto com os Juízes 
Diretores, como por exemplo a escolha dos juízes chefes de mesas ou a definição de algum papel 
em particular que cada um deles deve cumprir. 

V.11. Nenhum juiz poderá avaliar o estilo ou subcategoria a qual inscreveu amostras ou no caso de 
ter alguma relação com os participantes. Caso isso aconteça, os organizadores e o Juiz Diretor 
Internacional ou os Juízes Diretores Nacionais lhe designarão a outra mesa de julgamento. Em caso 
de erro por parte da organização, os juízes estão obrigados a declarar seu conflito de interesse e 
solicitar mudança de mesa. 

V.12. Os organizadores podem nomear juízes suplentes no caso de algum dos membros iniciais não 
puder exercer sua função, incluindo os Juízes Diretores. 

V.13. A comissão de juízes avaliará e pontuará as cervejas em competição de acordo com os 
padrões internacionais e considerando o estilo a que pertencem. A pontuação final é  determinada 
pelos juízes. A organização se reserva o direito de realizar ajustes estatísticos nas pontuações, de 
acordo com a dispersão dos dados e com um modelo estatístico adequado a ser definido. 

V.14. Sobre as decisões dos juízes não haverá qualquer espécie de recurso. 

V.15. A organização se reserva o direito de alterar juízes, diminuindo, aumentando ou ajustando a 
relação entre juízes nacionais e internacionais, conforme for necessário. 

V.16. Atividades do Júri 2022 

V.16.a. Padronizar critérios de avaliação para as cervejas. 

V.16.b. A pontuação dada pelo júri a cada cerveja é individual e secreta. 

V.16.c. As notas e avaliações de cada cerveja só serão divulgadas a quem tiver feito a 
inscrição, não sendo tornadas públicas em nenhum caso. 

V.16.d. Cada cerveja é avaliada por uma mesa de juízes, composta preferencialmente por 3 
(três) integrantes. A avaliação é realizada em duas etapas: na primeira, cada juiz a 
avalia e atribui uma pontuação de maneira individual e secreta, para que 
posteriormente todos juízes da mesma mesa compartilhem, deliberem e ajustem a 
pontuação e comentários, refinando a avaliação de cada cerveja; em uma segunda 
etapa, chamada Mini-Best of Show, as cervejas com melhor pontuação dentro de um 
mesmo estilo são avaliadas por uma nova mesa de juízes, que escolherão as 
ganhadoras de Ouro, Prata e Bronze por contraste. As pontuações obtidas na primeira 
etapa não têm peso no Mini-Best of Show.  



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

V.16.e. A pontuação de cada cerveja, que pode ser de até 50 pontos, dentro de uma mesma 
mesa, não pode ter mais de 7 pontos de diferença entre os juízes. Caso a diferença 
seja maior, os juízes devem deliberar e chegar a um acordo para ajustar suas 
pontuações. 

V.16.f. Em caso de dúvidas em relação a qualquer cerveja (estilo, parâmetros técnicos ou 
outros), o Juiz Diretor será a autoridade para decidir se a amostra deve ser trocada, 
excluída, alterada de categoria ou tomar outra decisão pertinente. 

VI. Inscrição e Custos 

VI.1. As inscrições são realizadas através da plataforma eletrônica disponível no site 
www.copacervezasdeamerica.com. Cada participante receberá por email a confirmação de sua 
inscrição.  

VI.2. Os organizadores podem estabelecer convênios e acordos com outras plataformas para 
facilitar o processo de inscrição dos participantes. 

VI.3. Apenas os organizadores poderão receber o pagamento relativo às inscrições, tanto dos 
participantes do concurso, como do restante das atividades organizadas na Semana Cervecera de 
los Ríos. 

VI.4. Entre outros dados, serão solicitados: nome da cervejaria, razão social, ID fiscal1, endereço, 
país, nome do Mestre Cervejeiro ou do responsável pela inscrição, pessoa para contato, telefone 
para contato, email para contato, forma de pagamento, nome da(s) cerveja(s) inscrita(s), categoria 
de cada cerveja e seu volume de produção durante o ano anterior. 

VI.5. Os organizadores se reservam o direito de solicitar dados adicionais em caso de receber um 
formulário de inscrição incompleto, sob a possibilidade de exclusão da participação no concurso, 
caso os representantes que não cumpram o exigido.  

VI.6. Os organizadores da Copa Cervezas de América desejam realizar um concurso mais acessível, 
mais sustentável e com menos impacto ao meio ambiente. Com este objetivo em mente, iniciou-se 
um processo de divisão do concurso em três etapas: Etapa Nacional, Etapa Internacional e Grande 
Final.  Neste primeiro ano, os países Argentina, Brasil e Chile são os primeiros a contar com a Etapa 
Nacional em seus territórios, o que permite diminuir drasticamente a quantidade de cervejas 
participantes que devem ser transportadas por via aérea para sua participação em solo chileno. A 
cada ano, a organização trabalhará para que mais países recebam uma Etapa Nacional, com a 
perspectiva de representatividade de todos os continentes até o ano de 2025.  

 

 
1 ID Fiscal é o número de identidade tributário, que pode ser: CUIT, CNPJ, RUT, RUC, NITE, NIF, NIT, RFC, ou 
outro, dependendo do seu país. No Brasil, é o CNPJ. Se não sabe o seu, consulte este artigo no Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_tributaria 

http://www.copacervezasdeamerica.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_tributaria


 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

VI.7. A Etapa Nacional na Argentina, Brasil e Chile tem uma taxa de inscrição substancialmente 
menor, pois busca ampliar a base de cervejas participantes nestes países, mas os participantes que 
tiverem suas amostras classificadas para a Grande Final deverão pagar uma taxa adicional para que 
participem da etapa final, que, somado ao valor inicial, é ligeiramente superior ao valor pago pelas 
cervejarias de outros países. 

VI.8. Os demais países que ainda não tiverem a Etapa Nacional em seu próprio território pagarão 
um valor semelhante ao pago na Copa Cervezas de América em anos anteriores. 

VI.9. A taxa de inscrição para o 9º Concurso Internacional Copa Cervezas de América 2022 varia de 
acordo com o país e se este participará na Etapa Nacional ou Etapa Internacional. 

VI.9.a. Valor para cada rótulo inscrito na Etapa Nacional da Argentina, Brasil ou Chile: 

VI.9.a.1. De 17 de maio a 9 de junho: 50 dólares 
VI.9.a.2. De 10 a 30 de junho: 60 dólares 
VI.9.a.3. De 1 a 22 de julho: 70 dólares  

VI.9.b. Valor para cada rótulo classificado para a Grande Final e que tenha se inscrito na 
Etapa Nacional da Argentina, Brasil ou Chile:  

I.1.a.1 De 12 de agosto a 9 de setembro: 90 dólares 

VI.9.c. Para cada rótulo inscrito dos demais países que disputarão a Etapa Internacional e 
Grande Final de maneira consecutiva em Valdivia, durante a Semana Cervecera de los 
Ríos:  

VI.9.c.1. De 1 a 22 de julho: 90 dólares 
VI.9.c.2. De 23 de julho a 11 de agosto: 110 dólares 
VI.9.c.3. De 12 de agosto a 9 de setembro: 130 dólares 

VI.10. Para se beneficiar dos valores promocionais oferecidos, a taxa deverá ser paga no momento 
da inscrição de suas cervejas, nos termos apresentados no item VI.9. deste regulamento. 

VI.11. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito invariavelmente com cartão de crédito.  

VI.12. O participante pode solicitar reembolso do valor das taxas de inscrição até sete dias após a 
realização da mesma.  

VI.13. O participante  poderá editar os detalhes da inscrição até o encerramento do período de 
recebimento das amostras, inclusive podendo editar o estilo ou subcategoria.  

VI.14. O evento Copa Cervezas de América não poderia ser realizado sem o apoio de patrocinadores. 
A organização reconhece que os dados de contato das cervejarias participantes do concurso e da 
conferência são privados. Com o objetivo de entregar maior valor e benefícios às empresas que 
patrocinam a Copa Cervezas de América, a cervejaria participante aceita que a organização possa 
compartilhar seus dados de contato apenas com as empresas patrocinadoras da Copa Cervezas de 
América 2022. 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

VII. Avaliação 

VII.1. A avaliação das cervejas será realizada em três etapas: (1) Etapa Nacional, (2) Etapa 
Internacional e (3) Grande Final. 

VII.1.a. A Etapa Nacional acontecerá nos países Argentina, Brasil e Chile durante a primeira e 
segunda semanas de agosto de 2022, nas cidades de Mar del Plata, Porto Alegre e 
Valdivia, respectivamente.  

VII.1.b. A Etapa Internacional, da qual participam todos os países, exceto Argentina, Brasil e 
Chile, acontecerá na cidade de Valdivia, Chile, entre os dias 24 e 25 de outubro. Com 
o objetivo de garantir a igualdade nas condições de avaliação, a Etapa Internacional 
seguirá rigorosamente o mesmo processo e metodologia de avaliação utilizados 
durante a Etapa Nacional. 

VII.1.c. A Grande Final, da qual participam todas as cervejas classificadas na Etapa Nacional e 
Etapa Internacional que cumpram o disposto nos itens II.3.b.1 e II.3.b.1 deste 
regulamento, acontecerá durante os dias 26, 27 e 28 de outubro na cidade de Valdivia, 
Chile.  

VII.2. Os juízes do 9º Concurso Internacional Copa Cervezas de América 2022 avaliarão as amostras 
de acordo com a definição de estilos estabelecidos em 2022 BA Beer Style Guidelines, alguns novos 
estilos provisórios definidos pelo BJCP Style Guidelines 2021 (https://dev.bjcp.org/provisional-
styles/), estilos de hidromel que seguem o BJCP 2015 Mead Style Guidelines e estilos de sidra que 
seguem o BJCP 2015 Cider Style Guidelines. O guia de estilos está publicado no site 
www.copacervezasdeamerica.com. 

VII.3. Todas as garrafas ou latas serão previamente classificadas com um número de identificação 
único (também chamado de “número de entrada” ou “número de inscrição”) e com o código do 
estilo segundo o qual foram inscritas. 

VII.4. Todas as cervejas serão avaliadas às cegas. Os juízes terão acesso apenas ao número de 
inscrição, o código do estilo ou subcategoria e as informações adicionais que apenas algumas 
subcategorias exigem para a sua correta avaliação.  

VII.5. A Ficha de Avaliação cumpre os seguintes objetivos: 

VII.5.a. Promover a entrega de informações e notas da avaliação dos juízes para fornecer um 
feedback de melhor qualidade aos cervejeiros inscritos. 

VII.5.b. Respeitar os princípios de avaliação sensorial de cervejas de acordo com a definição 
dos estilos. 

VII.5.c. Avaliar aparência, aroma, sabor, sensação de boca e impressão geral. 

VII.5.d. Agilizar a entrega das notas da avaliação de maneira legível, rápida e com conteúdo 
útil para o desenvolvimento futuro das cervejarias. 

VII.6. A escala de avaliação é de 0 a 50 pontos, sendo a pontuação dividida entre 

VII.6.a.1. Aparência: 3 pontos 
VII.6.a.2. Aroma: 12 pontos 
VII.6.a.3. Sabor: 20 pontos 

https://dev.bjcp.org/provisional-styles/
https://dev.bjcp.org/provisional-styles/
http://www.copacervezasdeamerica.com/


 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

VII.6.a.4. Sensação de Boca: 5 pontos 
VII.6.a.5. Impressão Geral: 10 pontos 

VIII. Categorias e Subcategorias 

VIII.1. Na realização do 9º Concurso Internacional de Cervezas Copa Cervezas de América 2022, as 
categorias e subcategorias são estabelecidas de acordo com a definição do 2022 BA Beer Style 
Guidelines, alguns novos estilos provisórios definidos pelo BJCP Style Guidelines 2021 
(https://dev.bjcp.org/provisional-styles/), estilos de hidromel que seguem o BJCP 2015 Mead Style 
Guidelines e estilos de sidra segundo o BJCP 2015 Cider Style Guidelines. 

VIII.2. Os organizadores registrarão a avaliação dos juízes durante a sessão de julgamentos e será 
entregue um relatório confidencial de resultados denominado Notas de Julgamento, a cada um dos 
participantes, em um prazo máximo de 10 dias úteis a partir do final do evento. Dúvidas relacionadas 
a este tópico podem ser feitas pelo email copa@copacervezasdeamerica.com.  

VIII.3. O júri terá toda a autoridade de não classificar ou eliminar uma cerveja que não se enquadre 
na categoria em que está inscrita, caso suas propriedades não correspondam aos parâmetros 
técnicos estabelecidos nas definições de categorias publicadas em 
www.copacervezasdeamerica.com.  

VIII.4. Categorias e Subcategorias de Cervejas, Sidra e Hidromel: 

 
Ale Styles    

British Origin Ale Styles  Irish Origin Ale Styles  Juicy or Hazy Imperial or Double India Pale Ale 

Ordinary Bitter Irish-Style Red Ale  American-Style Barley Wine Ale  

Special Bitter or Best Bitter  Classic Irish-Style Dry Stout  American-Style Wheat Wine Ale  

Extra Special Bitter  Export-Style Stout Smoke Porter  

Scottish-Style Light Ale  North American Origin Ale Styles American-Style Sour Ale  

Scottish-Style Heavy Ale  Golden or Blonde Ale  American-Style Fruited Sour Ale  

Scottish-Style Export Ale  Session India Pale Ale  German Origin Ale Styles  

English-Style Summer Ale  American-Style Amber/Red Ale  German-Style Koelsch  

Classic English-Style Pale Ale  American-Style Pale Ale  German-Style Altbier  

British-Style India Pale Ale  Juicy or Hazy Pale Ale  Berliner-Style Weisse  

Strong Ale  American-Style Strong Pale Ale  Leipzig-Style Gose  

Old Ale  Juicy or Hazy Strong Pale Ale  Contemporary-Style Gose  

English-Style Pale Mild Ale  American-Style India Pale Ale South German-Style Hefeweizen  

English-Style Dark Mild Ale  Juicy or Hazy India Pale Ale  South German-Style Kristal Weizen  

English-Style Brown Ale  American-Belgo-Style Ale  German-Style Leichtes Weizen  

Brown Porter  American-Style Brown Ale  South German-Style Bernsteinfarbenes Weizen  

Robust Porter  American-Style Black Ale  German-Style Dunkel Weizen  

Sweet Stout or Cream Stout  American-Style Stout  South German-Style Weizenbock 

Oatmeal Stout  American-Style Imperial Porter  German-Style Rye Ale  

Scotch Ale or Wee Heavy  American-Style Imperial Stout  Bamberg-Style Weiss Rauchbier  

British-Style Imperial Stout  Double Hoppy Red Ale  Juicy or Hazy Imperial or Double India Pale Ale 

British-Style Barley Wine Ale  Imperial Red Ale  American-Style Barley Wine Ale  

 American-Style Imperial or Double India Pale Ale  American-Style Wheat Wine Ale  

https://dev.bjcp.org/provisional-styles/
mailto:copa@copacervezasdeamerica.com
http://www.copacervezasdeamerica.com/


 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ale Styles   Other Origin Ale Styles  

Belgian and French Origin Ale Styles   Grodziskie  

Belgian-Style Table Beer  Classic French & Belgian-Style Saison  Adambier  

Belgian-Style Session Ale  Specialty Saison  Dutch-Style Kuit, Kuyt or Koyt  

Belgian-Style Speciale Belge  French-Style Bière de Garde  International-Style Pale Ale  

Belgian-Style Blonde Ale Belgian-Style Flanders Oud Bruin or Oud Red Ale  Classic Australian-Style Pale Ale  

Belgian-Style Strong Blonde Ale  Belgian-Style Lambic  Australian-Style Pale Ale  

Belgian-Style Strong Dark Ale  Traditional Belgian-Style Gueuze  New Zealand-Style Pale Ale  

Belgian-Style Dubbel  Contemporary Belgian-Style Spontaneous Fermented Ale  New Zealand-Style India Pale Ale  

Belgian-Style Tripel  Belgian-Style Fruit Lambic  Finnish-Style Sahti  

Belgian-Style Quadrupel  Other Belgian-Style Ale  Swedish-Style Gotlandsdricke  

Belgian-Style Witbier  Breslau-Style Schoeps  

 
 

Lager Styles    

European Origin Lager Styles  German-Style Schwarzbier  American-Style Pilsener  

German-Style Leichtbier  Bamberg-Style Helles Rauchbier  Contemporary American-Style Pilsener  

German-Style Pilsener  Bamberg-Style Maerzen Rauchbier  American-Style India Pale Lager  

Bohemian-Style Pilsener Bamberg-Style Bock Rauchbier  American-Style Malt Liquor  

Munich-Style Helles  German-Style Heller Bock/Maibock   American-Style Amber Lager  

Dortmunder/European-Style Export Traditional German-Style Bock  American-Style Maerzen/Oktoberfest  

Vienna-Style Lager  German-Style Doppelbock  American-Style Dark Lager  

Franconian-Style Rotbier  German-Style Eisbock  Other Origin Lager Styles  

German-Style Maerzen  North American Origin Lager Styles  Australasian, Latin American or Tropical-Style Light Lager  

German-Style Oktoberfest/Wiesn  American-Style Lager International-Style Pilsener  

Munich-Style Dunkel  Contemporary American-Style Lager  Baltic-Style Porter  

European-Style Dark Lager  American-Style Light Lager  Hybrid/Mixed Lagers or Ales  

 Contemporary American-Style Light Lager   

 
 

Hybrid/Mixed Lagers or Ales Coffee Beer  Historical Beer  

All Origin  Chili Pepper Beer  Wild Beer  

Session Beer  Herb and Spice Beer  Smoke Beer  

American-Style Cream Ale  Specialty Beer  Other Strong Ale or Lager  

California Common Beer  Specialty Honey Beer  Gluten-Free Beer  

Kentucky Common Beer  Rye Beer  Non-Alcohol Malt Beverage  

American-Style Wheat Beer  Brett Beer   

Kellerbier or Zwickelbier  Mixed-Culture Brett Beer   

American-Style Fruit Beer  Ginjo Beer or Sake-Yeast Beer  BJCP Local Styles 

Fruit Wheat Beer  Fresh Hop Beer  Dorada Pampeana 

Belgian-Style Fruit Beer  Wood- and Barrel-Aged Beer  IPA Argenta 

Field Beer  Wood- and Barrel-Aged Sour Beer  Italian Grape Ale 

Pumpkin Spice Beer  Aged Beer  Catharina Sour 

Pumpkin/Squash Beer  Experimental Beer  New Zealand Pilsner 

Chocolate or Cocoa Beer Experimental India Pale Ale   

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Hidromel   

Traditional Mead Fruit Mead Spiced Mead 

Dry Mead  Cyser  Fruit and Spice Mead  

Semi-Sweet Mead  Pyment Spice, Herb or Vegetable Mead 

Sweet Mead Berry Mead Specialty Mead 

 Stone Fruit Mead  Braggot  

 Melomel Historical Mead 

  Experimental Mead 

 
 

Sidra   

Standard Cider and Perry Specialty Cider and Perry 

New World Cider  New England Cider  

English Cider  Cider with Other Fruit  

French Cider  Applewine 

New World Perry  Ice Cider  

Traditional Perry Cider with Herbs/Spices  

 Specialty Cider/Perry  

 
 

Experimental Beer  

Saccharomyces Eubayanus yeast 
fermentation  

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

IX. Amostras 

IX.1. O envio de amostras é de exclusiva responsabilidade dos participantes, desde a embalagem 
adequada, até o custo associado. 

IX.2. Os organizadores do concurso podem facilitar processos e instruções, que serão considerados 
um guia ou ajuda, mas não eximem os participantes de sua responsabilidade em assegurar o correto 
recebimento das cervejas participantes. 

IX.3. Os custos associados ao envio das amostras são de responsabilidade do participante, ainda 
que os organizadores disponibilizem um centro de recebimento ou facilitem os processos de envio, 
admissão e recebimento das amostras.  

IX.4. Os participantes devem enviar suas amostras em garrafas, latas, ou outro vasilhame 
devidamente identificados. 

IX.5. A fim de estabelecer igualdade de condições para todos os participantes, as datas de 
recebimento das amostras são as mesmas para todos os países, diferenciando-se apenas entre os 
países que realizam Etapas Nacionais em seus territórios (Argentina, Brasil e Chile) e os que 
participarão da Etapa Internacional em Valdivia, Chile.  

IX.5.a. Data de recebimento de amostras para a Etapa Nacional na Argentina, Brasil e Chile: 
De 18 a 29 de julho. 

IX.5.b. Data de recebimento de amostras para a Grande Final da Argentina, Brasil e Chile: De 
5 a 16 de setembro. 

IX.5.c. Data de recebimento das amostras para a Etapa internacional e Grande Final para 
todos os outros países participantes: De 5 a 16 de setembro. 

IX.6. As datas de recebimento não podem ser postergadas. As amostras que não forem recebidas 
nos prazos indicados ficarão fora do concurso. O dinheiro das taxas de inscrição das amostras que 
não chegarem ao concurso NÃO será devolvido. 

IX.7. As amostras devem ser enviadas logo após seja confirmada a inscrição e a designação do 
número de inscrição para cada cerveja, e dentro dos prazos fixados por este regulamento. O número 
de entrada será informado ao participante assim que a inscrição estiver concluída. Cada cerveja 
deve ser identificada com o seu “número de inscrição”.  

IX.8. A quantidade de amostras varia de acordo com as etapas em que participam e de acordo  
com o volume do envase.  

IX.8.a. Etapa Nacional para os países Argentina, Brasil e Chile: 

IX.8.a.1. Envases menores que 499 mL ou cc (16,8 oz):  4 unidades 
IX.8.a.2. Envases maiores que 500 mL ou cc (16,9 oz): 3 unidades 

IX.8.b. Participantes da Argentina, Brasil ou Chile que foram classificados para a Grande Final: 

IX.8.b.1. Envases menores que 499 mL ou cc (16,8 oz):  6 unidades 
IX.8.b.2. Envases maiores que 500 mL ou cc (16,9 oz): 4 unidades 

IX.8.c. Etapa Internacional e Grande Final (Consecutivas) para os demais países participantes:  



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

IX.8.c.1. Envases menores que 499 mL ou cc (16,8 oz):  8 unidades 
IX.8.c.2. Envases maiores que 500 mL ou cc (16,9 oz): 5 unidades 

IX.9. Identificação das amostras: As amostras enviadas devem estar devidamente identificadas. 
Cada cerveja deve conter de forma clara o número de inscrição e o “código” da subcategoria em 
que foi inscrita, através da etiqueta de inscrição gerada para este fim. Qualquer tipo de rótulo ou 
forma de identificação da cerveja que se encontre no gargalo da garrafa ou na parte superior da lata 
deve ser removido.  

IX.10. Procedimento para envio e recebimento de amostras: Os procedimentos para envio e 
recebimento de amostras de cada país estarão disponíveis no site 
www.copacervezasdeamerica.com. É de responsabilidade de cada participante fazer o download, 
ler e cumprir com o procedimento para assegurar o transporte e correto recebimento das amostras. 

IX.11. Centros de Recebimento de Amostras: Para facilitar o envio de cervejas para a Etapa 
Internacional e Grande Final, os organizadores, em conjunto com parceiros locais, irão gerenciar a 
recepção local de cervejas de alguns países, para posteriormente efetuar um único despacho, 
permitindo: 

IX.11.a. Diminuir os custos de envio dos participantes desses países.  

IX.11.b. Diminuir o risco de quebra ou rompimento das amostras de cerveja. 

IX.11.c. Melhorar as condições de armazenamento e transporte das amostras. 

IX.12. Nos países onde se realizam as Etapas Nacionais, existirá um único local de recebimento de 
amostras e este fica nas cidades onde ocorrem essas etapas. 

IX.13. Quando houver um centro de recebimento local de amostras, a organização será totalmente 
responsável por elas a partir do momento em que forem recebidas. No caso de não existir um centro 
de recebimento de amostras local, a organização será responsável desde o recebimento no 
endereço estabelecido no documento de Procedimento para envio e recebimento de amostras (de 
acordo com o item IX.10). 

IX.14. Os organizadores podem apoiar com gestão e diligências para a correta liberação aduaneira 
das amostras durante o processo de entrada no Chile. No entanto, é de responsabilidade do 
participante arcar com os custos que esta liberação exige.  

IX.15. Caso os organizadores incorram em despesas para a correta admissão e liberação das 
amostras, entrarão em contato com os participantes solicitando o reembolso de tais custos. Caso o 
participante não efetue o reembolso correspondente, os organizadores poderão eliminar a inscrição 
de suas cervejas da competição, sem direito a reembolso por parte do participante. 

IX.16. Os participantes são responsáveis por cumprir com o procedimento de envio e recebimento 
das amostras do seu respectivo país, pelos custos de envio e pelo correto acondicionamento das 
amostras, para o qual devem tomar as devidas precauções com relação à embalagem e transporte. 

IX.17. Os organizadores serão responsáveis pelo correto armazenamento das amostras recebidas. 
Não obstante o acima exposto, será de responsabilidade do participante indicar se é necessário 
manter uma condição especial de armazenamento para suas cervejas.  

http://www.copacervezasdeamerica.com/


 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

IX.18. A disponibilidade dos centros de recebimento de amostras, o valor deste serviço, endereço 
de entrega, as condições exigidas e o procedimento para o envio de amostras serão comunicados 
oportunamente no site www.copacervezasdeamerica.com. 

X. Prêmios da Etapa Nacional 

X.1. Com o objetivo de promover maior protagonismo dos atores locais nos países onde 
acontecem as Etapas Nacionais, o Concurso Internacional Copa Cervezas de América 2022 premiará 
as cervejas vencedoras nas categorias participantes. 

X.2. As atribuições de medalhas Nacionais no concurso Copa Cervezas de América 2022 – Etapa 
Nacional será realizada através do Mini-Best of Show por estilo ou categoria. As cervejas que 
atenderem às seguintes condições se classificam para o Mini-Best of Show:  

X.2.a. Contar com uma pontuação mínima de 32 pontos na primeira rodada de julgamento. 

X.2.b. Pertencer às 8 cervejas com maior pontuação na mesma categoria ou estilo. 

X.2.c. No caso de haver menos que 8 cervejas (ou nenhuma) com pontuação igual ou 
superior à mínima definida no item X.2.a, apenas estas (aquelas com pontuação igual 
ou superior ao mínimo) se classificam ao Mini-Best of Show, podendo declarar a 
categoria como nula e não atribuir nenhuma ou menos medalhas que as três usuais. 

X.2.d. Caso a oitava cerveja que se qualifique para o Mini-Best of Show tenha empate, todas 
as cervejas que empataram com ela se qualificarão ao Mini-Best of Show. 

X.3. A organização deve agrupar subcategorias e estilos similares para ter um mínimo de 10 
cervejas para a realização do Mini-Best of Show e entrega de medalhas. Este agrupamento será feito 
após o encerramento das inscrições e antes da realização do concurso. A definição final dos estilos 
e subcategorias para a atribuição de medalhas será divulgada ao grande público antes do início dos 
julgamentos. 

X.4. A organização designará os jurados que compõem as mesas de julgamento de Mini-Best of 
Show. Os juízes de cada mesa de Mini-Best of Show premiarão com uma medalha de Ouro, uma de 
Prata e uma de Bronze cada categoria ou estilo. Caso a mesa de julgamento de Mini-Best of Show 
avalie que não há cervejas de qualidade suficiente para a obtenção de qualquer uma das três 
medalhas na categoria, podem sugerir ao Juiz Diretor Nacional a anulação de qualquer uma das 
medalhas. Esta decisão só pode ser expressamente autorizada pelo Juiz Diretor Nacional. 

X.5. Os organizadores se reservam o direito de modificar o sistema de atribuição de medalhas em  
casos de muitos empates e/ou quando forem apresentados resultados com dispersão anormal. 

X.6. Os prêmios da Etapa Nacional serão anunciados até 10 dias após o término de todas as Etapas 
Nacionais. Não haverá festa de premiação para as Etapas Nacionais. Os prêmios estarão disponíveis 
para retirada nos escritórios dos organizadores.  Os organizadores podem coordenar e facilitar a 
entrega dos prêmios, desde que o custo da entrega seja assumido pelo participante vencedor. 

X.7. Nas Etapas Nacionais, não haverá premiação para Melhor Cerveja ou Best of Show, nem 
Cervejaria Ganhadora do país. Estes prêmios são apenas atribuídos com base nos resultados da 
Grande Final. 

http://www.copacervezasdeamerica.com/


 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

XI. Prêmios da Grande Final 

XI.1. Os prêmios serão medalhas de ouro, prata e bronze para todos os vencedores das categorias 
em que participarem e um certificado-medalha “Copa Cervezas de América 2022”. 

XI.2. A atribuição de medalhas no concurso “Copa Cervezas de América 2022” será realizada 
através do Mini-Best of Show por estilo ou categoria. Classificam-se ao Mini-Best of Show as cervejas 
que cumprirem com as seguintes condições:  

XI.2.a. Contar com uma pontuação mínima de 32 pontos na primeira rodada de julgamento. 

XI.2.b. Pertencer às 8 cervejas com maior pontuação na mesma categoria ou estilo. 

XI.2.c. No caso de haver menos que 8 cervejas (ou nenhuma) com pontuação igual ou 
superior à mínima definida no item XI.2.a, apenas estas (aquelas com pontuação igual 
ou superior ao mínimo) se classifica ao Mini-Best of Show, podendo declarar a 
categoria como nula e não atribuir nenhuma ou menos medalhas que as três usuais. 

XI.2.d. Caso a oitava cerveja que se qualifique para o Mini-Best of Show tenha empate, todas 
as cervejas que empataram com ela se qualificarão ao Mini-Best of Show. 

XI.3. A organização deve agrupar subcategorias e estilos similares para ter um mínimo de 10 
cervejas para a realização do Mini-Best of Show e entrega de medalhas. Este agrupamento será feito 
após o encerramento das inscrições e antes da realização do concurso. A definição final dos estilos 
e subcategorias para a atribuição de medalhas será divulgada ao grande público antes do início dos 
julgamentos. 

XI.4. A organização designará os jurados que compõem as mesas de julgamento de Mini-Best of 
Show. Os juízes de cada mesa de Mini-Best of Show premiarão com uma medalha de Ouro, uma de 
Prata e uma de Bronze cada categoria ou estilo. Caso a mesa de julgamento de Mini-Best of Show 
avalie que não há cervejas de qualidade suficiente para a obtenção de qualquer uma das três 
medalhas na categoria, podem sugerir ao Juiz Diretor Internacional a anulação de qualquer uma das 
medalhas. Esta decisão só pode ser expressamente autorizada pelo Juiz Diretor Internacional. 

XI.5. Os organizadores se reservam o direito de modificar o sistema de atribuição de medalhas em  
casos de muitos empates e/ou quando forem apresentados resultados com dispersão anormal. 

XI.6. Os prêmios serão entregues durante a Festa de Premiação aos representantes das cervejas 
participantes que foram indicados na ficha de inscrição. Em caso de ausência do representante, o 
prêmio estará disponível para retirada nos escritórios dos organizadores.  Os organizadores podem 
coordenar e facilitar a entrega dos prêmios, desde que o custo da entrega seja assumido pelo 
participante vencedor. 

XI.7. Melhor Cerveja ou Best of Show.  

XI.7.a. Melhor Cerveja: Entregue para a melhor cerveja da competição. Para determinar o 
vencedor nesta categoria, será realizado um novo julgamento às cegas do grupo de 
cervejas que obtiveram a maior pontuação em cada um dos estilos. O novo 
julgamento será feito por uma seleção dos juízes mais experientes do concurso. 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

XI.7.b. Melhor Cerveja por País: Quando mais de 100 cervejas de um mesmo país estiverem 
participando, o prêmio “Melhor Cerveja” será concedido à cerveja que obtiver a maior 
pontuação na avaliação. A Melhor Cerveja por País é definida durante a Etapa 
Internacional.  

XI.8. Prêmio para as Cervejarias Vencedoras  

I.1.b. Para escolher as cervejarias vencedoras, são consideradas as seguintes pontuações 
por medalha: 

XI.8.a.1. Medalha de Ouro = 81 pontos 
XI.8.a.2. Medalha de Prata = 36 pontos 
XI.8.a.3. Medalha de Bronze = 16 pontos 

XI.8.b. Cervejaria Vencedora: Entregue à cervejaria com a maior pontuação obtida pela soma 
dos pontos das medalhas conquistadas por cada cervejaria. Em caso de empate, será 
considerado o maior número de medalhas de ouro; em caso de novo empate, será 
considerado o maior número de medalhas de prata; e em caso de mais um empate, 
será considerado o maior número de medalhas de bronze.  

XI.8.c. Cervejarias Vencedoras por País: Aos países que participarem com mais de 100 
cervejas, será entregue o prêmio “Cervejaria Vencedora de …”. Este prêmio será 
entregue à cervejaria com maior pontuação obtida pela soma dos pontos das 
medalhas conquistadas por cada cervejaria em cada uma das categorias na Grande 
Final. Em caso de empate, será considerado o maior número de medalhas de ouro; 
em caso de novo empate, será considerado o maior número de medalhas de prata; e 
em caso de mais um empate, será considerado o maior número de medalhas de 
bronze.  

XI.9. Não necessariamente todas as categorias receberão medalhas. Isto será decidido com base 
nas pontuações e no número de rótulos por estilo. 

XII. Festa de premiação 

XII.1. A festa de premiação será realizada no sábado, dia 29 de outubro de 2022, na cidade de 
Valdivia, Região de Los Ríos, em local e horário determinados pelos organizadores e previamente 
anunciados a todos os participantes. 

XII.2. Os organizadores se reservam o direito de convidar para a cerimônia de premiação quem 
julgarem pertinente. 


