
SCIENCE OF BEER apresenta



Vem aí o 
Brasil Beer Cup!

O concurso de cervejas mais inovador e esperado do ano já tem data 
confirmada e conta com a realização e curadoria técnica do Science of Beer 
Institute.

#SAVETHEBEER
#SAVETHEDATE



Novembro de 2021 I      Florianópolis (SC)

#SAVETHEBEER
#SAVETHEDATE



Inovamos em ser:
Pioneiros em trabalhar com um time de especialistas em análise e gestão sensorial, 
focados em garantir a qualidade do julgamento através de metodologias, tecnologias e 
expertise adquirida ao longo de anos à frente de concursos cervejeiros.

O 1o concurso a contar com uma gestão composta por mulheres, promovendo a 
inserção do gênero por meio do concurso que promete ser um marco para a indústria 
cervejeira nacional.
 

Vem aí o Brasil Beer Cup!



O Brasil Beer Cup nasce com o compromisso de contribuir com o  desenvolvimento da 
qualidade sensorial das cervejas do exponencial e emergente mercado nacional, através da 

análise e avaliação  criteriosa das amostras recebidas, de forma ética e responsável.

equidade - tecnicidade - metodologia - expertise - ciência - tecnologia - credibilidade - inovação

diretrizes para realização



Vem aí o 
Brasil Beer Cup! Válido para cervejeiros caseiros. O 

julgamento das amostras caseiras 
será conduzido com o mesmo rigor 
das amostras comerciais e também 
contará com premiação.

Este ano, Catharina Sour será o 
estilo para julgamento dos 
caseiros.

O edital será publicado em Agosto 
de 2021.

Válido para 
cervejarias comerciais 
de todos os portes.



A ilha é linda, repleta de praias, opções de 
passeios, centro histórico e atrações incríveis.

O turismo cervejeiro em Floripa também não 
deixa a desejar: a cena cervejeira na região vêm 
crescendo vertiginosamente, com novas fábricas 
e bares especializados.

Florianópolis, a capital 
do estado de Santa 
Catarina é um dos 
destinos turísticos mais 
desejados do Brasil.



O estilo se popularizou em 2016, a partir da iniciativa de 
cervejeiros locais para propagar esta modalidade de 
cerveja, que tem acidez marcante (perfeita para  o 
clima tropical do nosso país) e conta com a adição de 
frutas e especiarias, possibilitando a impressão do DNA 
e terroir brasileiro em cada copo.

A escolha da cidade de 
Florianópolis não poderia ser 
mais assertiva: foi na região que 
nasceu o primeiro estilo 
brasileiro de cervejas,  
Catharina Sour.



O concurso contará com um time de profissionais, com formação e experiência internacional em 
outros concursos, garantindo a alta qualidade do evento. Com o time composto majoritariamente 
por mulheres, o Brasil Beer Cup terá dentre suas pautas focais, a equidade e a diversidade, 
imprimindo o cuidado com essa temática no projeto, consagrando-se como o 1° Concurso 
Cervejeiro mundial a contar com uma liderança feminina. 

A REPRESENTATIVIDADE 
DA MULHER NO CENÁRIO CERVEJEIRO



Um concurso dessa magnitude e complexidade contará 
também com um grande time, que cuidará de toda a 

logística, operacional, marketing, comercial, comunicação, 
assessoria de imprensa e outras frentes de trabalho, para 

garantir a integridade e sucesso desse, que promete ser um 
evento marcante para o cenário de cervejas nacional.



Brasil 
Beer Cup 
2020.

Devido às questões de saúde, no ano
passado, o Brasil Beer Cup foi
realizado como um evento online,
integrado ao Beer Summit.

Assim mesmo, conseguiu cumprir sua
missão na edição inaugural:
desmistificando a avaliação sensorial
de uma forma divertida e interativa,
mantendo ativa a marca do concurso.



Um “teste cego” composto por 4 amostras 
de cervejas comerciais do mesmo estilo, 
copos para a avaliação numerados, crachá 
entre outros materiais, foram enviados 
para a casa de cada jurado.

A análise e julgamento das cervejas foi 
realizado ao vivo, por vídeo, no dia 13 de 
dezembro de 2020, conduzido por juízes 
experientes, direcionando os participantes 
como avaliar e julgar a cerveja.

Como foi o Brasil 
Beer Cup 2020?



Protocolos de prevenção
Para que a edição presencial de 2021 ocorra 
de forma saudável, responsável e segura, 
todos os cuidados necessários serão 
tomados, inspirado nas melhores práticas 
de outros eventos do setor, que vem sendo 
planejados e realizados mundo a fora:

     Aferição de temperatura para acesso aos
ambientes, uso de máscara, álcool gel e 
distanciamento físico;

     Só serão aceitos corpo de jurados e 
staff vacinados, treinados com os 
novos protocolos de saúde e 
distanciamento e previamente 
testados para a Covid-19.



O Anuário da Cerveja 2020, compilado pelo 
Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), 
aponta a ascensão do mercado.

No ano de 2020, foram registradas 204 novas 
cervejarias, representando alta de 14,4% em 
relação ao ano anterior. Atualmente, o número
de registros no Brasil passa de 1,3 mil.

Motivações para a edição 2021:

Crescimento 
do Setor



Motivações para a edição 2021

Engajamento do Setor
O Brasil Beer Cup tem como missão o fomento e apoio ao emergente e exponencial ramo das 
cervejas artesanais brasileiras, visando, por meio de avaliações técnicas de um corpo de jurados 
altamente gabaritado, fornecer feedbacks precisos para as cervejarias, com o intuito de melhorar 
os processos e a qualidade das cervejas.



Brasil Beer Cup Diferenciais
Como é praxe em todos os projetos do Science of Beer Institute, o incentivo à 
ciência, inovação e tecnologia marcarão presença no Brasil Beer Cup.

Toda a avaliação e julgamento do concurso será realizado de forma online via 
aplicativo Beer Sensory®, idealizado pela especialista em gestão sensorial, Dra. 
Amanda Reitenbach ao lado de outros pesquisadores.

O uso da ferramenta exclusiva trará ainda mais credibilidade e agilidade na 
execução do concurso.

O aplicativo Beer Sensory® foi desenvolvido para auxiliar a indústria na 
parametrização das avaliações sensoriais e controle de qualidade de cervejas, 
seja individualmente ou em conjunto, como é o caso de aulas, eventos e 
concursos.

Incorporar esse diferencial tecnológico para o julgamento, foi inspirado nas 
melhores práticas dos concursos mundo afora, em prol da execução um 
concurso confiável, sério e comprometido com o mercado cervejeiro.



Beer Summit
Edição 2020 O evento nasceu com a função de ser ponte no 

mercado cervejeiro, conectando necessidades a
conhecimento, marcas a pessoas, problemas a 
soluções.

A primeira edição do BEER SUMMIT ocorreu no 
ano de 2020, se consolidando como o maior 
evento de conhecimento cervejeiro da América 
Latina.



Grandes nomes do cenário 
nacional e internacional 
fizeram parte da 
programação de palestras 
e mesas redondas, 
compartilhando 
conhecimento e novidades 
do segmento.

Beer Summit – Edição 2020



Trilha 0: DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO

Trilha 1: NEGÓCIOS, MARKETING E EMPREENDEDORISMO

Trilha 2: SOMMELIERIA, ESTILOS, SERVIÇO E HARMONIZAÇÃO

Trilha 3: MATÉRIAS PRIMAS, PROCESSOS E INOVAÇÃO

Trilha 4: TECNOLOGIA E CIÊNCIA CERVEJEIRA

Foram 10 dias de evento, divididos 
em  5 trilhas do conhecimento:

Foram mais de 50 horas de conteúdo cervejeiro 100% 
online, com 40 palestrantes de mais de 10 países 
diferentes.

Para o ano de 2021, o 
instituto planeja 
realizar o Beer Summit 
de forma mais enxuta, 
concentrando 
palestras de assuntos 
de interesse do 
mercado cervejeiro, 
dentro das cinco trilhas 
do conhecimento 
consagradas na edição 
2021.



Sobre o Science 
of Beer Institute
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 Latina 
desde 2017, através da parceria com o Instituto 
Cervezas de América.



O Science of Beer é uma instituição dedicada em formar pessoas 
preparadas para o novo cenário de cervejas brasileiro, através de 
cursos, workshops e consultorias para profissionais, eventos e 
estabelecimentos do setor.

Foi através dessa sólida contribuição para a cena cervejeira, que no 
ano de 2013, o Science of Beer Institute assumiu a 
responsabilidade de gestão e curadoria de um dos maiores eventos 
do setor: o Concurso Brasileiro da Cerveja, realizado dentro do 
Festival Brasileiro em Blumenau/SC.

Mediante um exímio trabalho, o concurso teve seu êxito e 
credibilidade consolidados nos anos seguintes, onde
permaneceu sob tutela e gestão do instituto por sete anos.



Concurso Integrado ao: Realização e Curadoria Técnica:

@brasilbeercup
www.beersummit.com.br
bbc@scienceofbeer.com.br
+55 48 991304906

http://www.beersummit.com.br

