
I – O CONCURSO

1. Este concurso é realizado pela AK Indústria de Bebidas Ltda., localizada na Rua Giocondo Felipe, 871, 

Vila Nova, no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85605-330, inscrita no CNPJ sob 

o no 12.095.870/0001-70, doravante denominada “Promotora”.

1. Este concurso é direcionado aos cervejeiros não profissionais, com idade igual ou superior 

a 18 (dezoito anos) no momento da inscrição, para a cerveja caseira estilo Fruit Beer.

2. A participação neste concurso não está condicionada à aquisição de quaisquer produtos ou 

serviços da Promotora. 

3. O período do concurso é de 18 de agosto de 2020 a 21 de novembro de 2020, sendo o 

período de inscrição de 18 de agosto a 05 de setembro de 2020.

4. Ficam os participantes cientes, desde já que a Promotora poderá requerer, a qualquer 

tempo, as confirmações documentais que julgar ser necessárias para validação da 

participação dos interessados.

5. Este é um concurso estadual denominado “II Concurso de Cervejas Artesanais Schaf Bier 

2020”, que visa: (i) eleger a melhor cerveja caseira produzida por cervejeiros não 

profissionais, cuja produção da cerveja não possua características ou identidades comerciais, 

seja produzida em equipamentos caseiros, conforme disposto no item 2.1 deste Regulamento 

e, (ii) lançar uma edição especial da receita escolhida em primeiro lugar, sendo certo que o 

objetivo principal é promover a cultura cervejeira caseira.

6. Estão impedidos de participar (i) os cervejeiros profissionais; (ii) os cervejeiros que 

regularmente praticam o ato de comercialização de “cerveja caseira” em bares, restaurantes 

ou qualquer outro estabelecimento comercial; (iii) as pessoas menores de 18 anos; (iv) as 

pessoas maiores de 18 anos que não sejam residentes e domiciliadas no Paraná/Brasil; (v) os 

diretores, administradores, sócios e funcionários do Grupo da Promotora, os envolvidos na 

organização deste concurso, inclusive das agências publicitárias, bem como seus cônjuges e 

parentes de 1o grau de todas as figuras mencionadas neste item; e (vi) as pessoas que 

possuam qualquer outra marca de cerveja comercializada em algum ponto de venda em 

território nacional.



7. Este concurso compreenderá as seguintes fases: 

2. O II Concurso de Cervejas Artesanais Schaf Bier 2020 conta com os apoiadores Degustare Beer e 

Consultoria, Mecânica Meat’n Beer, Cerva Shop, Empório Viena e Agrária Malte, empresas estas do 

setor cervejeiro que, assim como nós, estão amplamente comprometidas com o desenvolvimento da 

cultura e do mercado cervejeiro brasileiro.

II – AS CERVEJAS

2.1. Para fins deste concurso, são consideradas cervejas caseiras aquelas: (i) produzidas por 

cervejeiros não profissionais; (ii) feitas em equipamentos caseiros não industriais; e (iii) não 

comercializadas em bares, restaurantes ou qualquer outro estabelecimento comercial.

2.2. As cervejas caseiras deverão atender aos critérios de preparação previstos neste Regulamento, 

utilizar matérias-primas disponíveis no mercado nacional respeitando a legislação brasileira de 

produção de cerveja.

III – COMO PARTICIPAR

3.1. Os interessados em participar deverão acessar o site da promoção via computador ou 

smartphone, no endereço schafbier.com.br/concurso, durante o período de inscrição indicado nos 

itens 1.1.3 e 1.1.7 acima e realizar sua inscrição informando, obrigatoriamente, de forma clara e precisa, 

de modo a permitir a sua identificação e rápida localização (i) nome e endereços completos; (ii) data 

de nascimento no formato dd/mm/aaaa; (iii) número do CPF; (iv) telefones para contatos com DDD e 

e-mail válido; e, por fim, (v) deverá ler e aceitar os termos e condições do Regulamento.



3.2. Cada participante poderá enviar apenas 1 (uma) única receita de cerveja para participar deste 

concurso, de acordo com os critérios previstos neste Regulamento, sendo este controle realizado por 

meio da verificação do número do CPF inscrição cadastrado.

3.3. Ao concluir a inscrição, o participante receberá, imediatamente, por meio da abertura de uma caixa 

de texto, a seguinte mensagem: “SUA INSCRIÇÃO FOI REALIZADA COM SUCESSO!” O participante 

receberá posteriormente um e-mail de confirmação da participação.

3.4 Serão aceitas as receitas e as amostras da cerveja estilo Fruit Beer recebidas via Correios, 

transportadora ou entrega presencial conforme item 3.5., durante o período de recebimento das 

amostras indicado no quadro do item 1.1.7 acima, juntamente com o formulário preenchido 

3.3.1. O estilo de cerveja escolhido para participar deste concurso é Fruit Beer. Segundo 

definições estabelecidas pelo Beer Judge Certification Program (BJCP) 2015:

O equilíbrio geral é a chave para apresentar uma cerveja de frutas bem feita. A fruta deve 

complementar o estilo original e não sobrecarregá-lo. O cervejeiro deve reconhecer que algu-

mas combinações de estilos de cerveja base e frutas funcionam bem juntas, enquanto outras 

não produzem combinações harmoniosas. O participante deve especificar o estilo de cerveja 

subjacente, bem como o tipo de fruta (s) utilizados. Se esta cerveja for baseada em um estilo 

clássico (por exemplo Blond Ale), o estilo específico deve ser especificado. O tipo da fruta (s) 

deve ser sempre especificado. Se a cerveja-base é um estilo clássico, o estilo original deve 

transparecer no aroma e no sabor.

· Amargor: varia com o estilo básico

· Cor: varia com o estilo básico

· Densidade Original: varia com o estilo básico

· Densidade Final: varia com o estilo básico

· Álcool (abv): varia com o estilo básico

3.3.2. O e-mail de confirmação conterá o link com o formulário que deverá ser preenchido 

com a receita completa e todas as informações solicitadas, assinado e enviado para o endere-

ço de postagem indicado, juntamente com a amostra da cerveja.

3.3.3. A receita deverá ser redigida em português, podendo conter tão somente termos e 

expressões técnicas em inglês, se for o caso.



com a descrição completa da receita da cerveja caseira participante, sendo que somente poderão 

participar do concurso aquelas recebidas no período de recebimento das amostras, enviadas ao 

endereço indicado no link do email recebido pelo participante, observando as seguintes instruções:

(i) o volume de cerveja a ser enviado para julgamento é de 4 (quatro) garrafas de 600ml cada, sem 

qualquer identificação/rótulo de marcas nas garrafas ou tampas;

(ii) o formulário, devidamente preenchido na sua totalidade e assinado, informando os ingredientes 

usados na sua cerveja, deverá estar preso em uma das garrafas com elástico;

(iii) deverão ser enviadas, até 03 (três) sugestões de nomes para a cerveja;

(iv) etiqueta ou adesivo contendo apenas o número do CPF do participante deverá estar fixado em 

cada garrafa, sem qualquer outra identificação/rótulo de marcas nas garrafas ou tampas;

(v) deverá ser utilizada para o envio uma embalagem apropriada para o transporte, sendo de total 

responsabilidade do participante a remessa do material com integralidade e segurança.

3.5. Além disso, serão aceitas amostras entregues via portador ou pessoalmente no endereço 

indicado no formulário de inscrição, durante o período de recebimento das amostras, de 2a a 6a feira, 

das 9 às 18h no endereço da Matriz em Francisco Beltrão/PR, ou de 2a a 6a feira, das 13 às 18h no 

endereço da Filial em Pato Branco/PR, respeitando todas as informações do item 3.4 acima, sendo 

certo que, após esta data, nenhuma receita ou amostra de cerveja enviada via portador ou 

pessoalmente será aceita para fins de participação.

3.6. Após o recebimento das amostras de cerveja para participação, dentro do período de 

recebimento das amostras de 13/10/2020 a 13/11/2020, estas ficarão armazenadas em ambiente 

apropriado e refrigerado, proporcionado pela Promotora, até a avaliação.

3.7. A inscrição viabilizando a participação neste concurso poderá ser feita somente por meio do site 

schafbier.com.br/concurso, durante o período de inscrição, de forma que o acesso à internet é 

imprescindível.

3.8. O acesso à Internet é necessário para a participação e a qualidade pode variar de acordo com a 

modalidade e tipo de conexão, do aparelho utilizado para acessar a Internet e da disponibilidade 

momentânea da rede e/ou site, seja ele em ferramenta tipo computador ou smartphone, sendo certo 

que é de responsabilidade exclusiva do participante/candidato eventual impossibilidade de acesso, 

interrupções ou suspensões de conexão que possam impossibilitar a sua participação, em razão do 

tipo de ferramenta que optou para efetuar o seu cadastro.



3.9. Além dos dados pessoais elencados no item 3.1, é imprescindível que o participante conceda as 

autorizações e cessões que se fizerem necessárias à sua regular participação neste concurso. Assim, 

após se cadastrar, o participante deverá, obrigatoriamente, após ler atentamente, clicar no campo 

“Li e aceito os termos e condições determinados no Regulamento”, concordando, assim, em:

(i) autorizar o uso gratuito da sua imagem, som de voz e nome na internet, em filmes, vídeos, imagens 

e cartazes, anúncios em jornais, revistas e televisão, toda mídia impressa ou eletrônica, pelo prazo de 

01 (um) ano, a contar da data de inscrição, independentemente de sua cerveja ser premiada.

(ii) assumir plena e exclusiva responsabilidade pela originalidade, ineditismo e titularidade da receita e 

da amostra da cerveja, incluindo, sem limitação, responsabilidade por eventuais violações a direitos de 

terceiros, não se limitando a deveres de segredo industrial, direitos referentes à propriedade industrial 

e/ou a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, eximindo a Promotora de qualquer 

responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações;

(iii) assumir plena e exclusiva responsabilidade pela elaboração da receita e da amostra da cerveja 

enviada para os fins de participação neste concurso, isentando a Promotora de qualquer 

responsabilidade por eventual utilização e/ou exploração indevidas;

(iv) autorizar, sem qualquer contrapartida diversa da premiação estipulada neste Regulamento, que a 

Promotora explore e comercialize a receita da cerveja encaminhada para este concurso, caso esta seja 

a primeira colocada, mediante transferência definitiva, irrevogável e irretratável dos direitos 

relacionados à receita premiada em favor da Promotora, nos termos do item 7 abaixo, uma das opções 

de nomes enviadas pelo participante; e

(v) aceitar e se submeter integralmente aos critérios e disposição definidos neste Regulamento.

3.10. As receitas e as amostras de cerveja deverão ser de titularidade dos participantes e inéditas – 

não poderão ter sido publicadas ou premiadas em outros concursos, bem como ter sido objeto de 

direito de terceiros. Os participantes deverão estar cientes de que responderão civil e judicialmente 

por todo e qualquer dano causado por eventual prática ilícita ou que estejam em desacordo com este 

Regulamento, sem prejuízo de ação de regresso a ser promovida pela Promotora.

IV – DESCLASSIFICAÇÃO

4.1. É imprescindível que o participante, na sua inscrição neste concurso, forneça meios para contato 

completos e atualizados, sendo de sua inteira responsabilidade a conferência dos dados fornecidos, 

conforme solicitado no Regulamento.



4.2. Os participantes cujas inscrições contiverem dados incorretos e/ou cujas receitas/amostras de 

cerveja não tiverem sido enviadas nos termos deste Regulamento, para fins de avaliação da comissão 

julgadora e/ou não atenderem aos demais requisitos e condições previstos neste Regulamento, em 

especial o disposto nos itens 3.3.1 ao 3.3.3 e/ou cessão de direitos serão, automaticamente, 

desclassificados.

4.3. O participante será desclassificado automaticamente do concurso em caso de fraude na 

titularidade ou pelo não cumprimento de quaisquer das condições estabelecidas neste Regulamento, 

a exclusivo critério da Comissão Julgadora ou dos representantes que realizarão a triagem.

4.4. As receitas/amostras das cervejas eventualmente enviadas após o término do período de 

recebimento das amostras e/ou que não observarem as especificações estabelecidas no Regulamento 

serão desconsideradas e não serão avaliadas pela Comissão Julgadora do concurso.

4.5. Os impedidos de participar, assim que identificados, serão automaticamente desclassificados, 

sendo automaticamente desclassificados, sendo suas inscrições anuladas para todos os efeitos de 

participação neste concurso.

4.6. Na hipótese de desclassificação, na fase de seleção das cervejas, será selecionado outro 

participante classificado imediatamente em seguida ao inicialmente selecionado.

V – DA PRÉ-SELEÇÃO DAS CERVEJAS 

5.1. À medida que forem sendo recebidas as amostras das cervejas, dar-se-á início na pré-seleção das 

amostras enviadas para participar no concurso e a verificação da legitimidade da participação, de 

acordo com os termos previstos no item 3.4, sendo certo que as inscrições e amostras que estiverem 

em desacordo com este Regulamento não serão consideradas para fins de avaliação por parte da 

comissão julgadora.

5.2. A pré-seleção consiste em escolher cervejas caseiras elaboradas por cervejeiros não 

profissionais nos termos desse Regulamento. A adesão se concretizará mediante o aceite deste 

Regulamento que pressupõe:

5.1.1. As receitas e as amostras das cervejas recebidas para este concurso não sofrerão, por 

parte da Comissão que as avaliará, nenhuma alteração nos elementos que a compõem nem 

nos procedimentos de produção.



(i) Que os participantes leram e aceitaram todos os termos deste Regulamento;

(ii) Que os participantes não possuem qualquer impedimento legal, documental ou de qualquer outra 

natureza para participar;

(iii) Que todos os participantes se comprometem a ceder, todos os seus direitos sobre a receita da 

cerveja, até a comunicação da cerveja vencedora em primeiro lugar; e

(iv) Que todos os participantes se comprometem a manter o dever de sigilo de suas receitas, bem 

como a não comercializá-las durante o período do concurso, independentemente de sua cerveja ser ou 

não premiada.

5.3. Todas as amostras poderão ser submetidas a uma pré-análise, caso a Promotora julgue 

necessário, com objetivo de detectar se a receita apresentada se adéqua ao estilo de cerveja 

escolhido para o concurso, e, posteriormente caso cumpram os critérios, serão avaliadas por uma 

Comissão Julgadora. As análises serão realizadas pelo laboratório da empresa terceirizada, de acordo 

com os métodos e diretrizes empregados pela mesma.

VI – DA SELEÇÃO DAS CERVEJAS

6.1. À data em que a comissão julgadora se reunirá para realizar a seleção das cervejas regularmente 

inscritas será no dia 21/11/2020.

6.2. A Comissão Julgadora é formada por profissionais ligados à área de cervejaria, não contendo mais 

que 2 profissionais da Promotora, com capacidade e idoneidade para julgar as receitas/amostras de 

cervejas encaminhadas pelos participantes, utilizando-se dos critérios estabelecidos para este 

concurso, de modo que não haja empate.

6.3. As receitas e as amostras das cervejas serão avaliadas com base nos seguintes critérios: (i) 

aparência, (ii) aroma, (iii) sabor, (iv) sensação na boca (mouthfeel) e (v) fidelidade ao estilo proposto.

6.4. As amostras das cervejas selecionadas serão avaliadas em degustação às cegas, sendo certo que 

nenhum integrante da Comissão Julgadora terá acesso às informações que possam identificar os 

titulares das receitas/amostras das cervejas que serão avaliadas, bem como à descrição de 

sua elaboração.

6.5. As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas e irrecorríveis.

6.6. Os inscritos regulamente serão comunicados sobre a seleção, por meio de contato telefônico e/ou 

e-mail, a critério da Promotora, de acordo com os dados cadastrais informados no cadastro da 



promoção. Os mesmos serão convidados a acompanhar a apuração do concurso em evento realizado 

no Bar da Schaf no dia 21/11/2020.

6.7. O resultado com os 3 (três) finalistas como medalha de primeiro, segundo e terceiro lugar será 

divulgado no mesmo dia 21/11/2020. Também será divulgado no site schafbier.com.br/concurso e 

redes sociais, a partir do dia 23/11/2020.

VII – CESSÃO DE DIREITOS

7.1. O finalista que vencer em primeiro lugar concorda desde já em transferir, sem nenhum pagamento 

adicional, em caráter irrevogável e definitivo, os direitos autorais, segredo de negócio e know-how 

relacionados à receita da cerveja vencedora, exclusivamente em favor da Promotora, a partir da data 

de divulgação do resultado do concurso, em razão de sua participação neste concurso e recebimento 

do prêmio indicado no item 8.2 abaixo.

7.2. Após seleção do vencedor a Promotora compromete-se a descartar as amostras das cervejas dos 

demais participantes, incluindo aqueles que por ventura tenham sido desclassificados, podendo estes 

fazer uso de suas receitas após a divulgação do resultado deste concurso.

VIII – PREMIAÇÃO

8.1. O primeiro e grande vencedor receberá:

01 (uma) medalha de 1o Lugar;

01 (um) certificado impresso de “1o Lugar – II Concurso de Cervejas Artesanais Schaf Bier 2020“;

01 (uma) barril de 50 litros de chope, fabricado com a receita premiada.

Um valor líquido de R$300,00 em consumação no Bar da Schaf ou Cervejaria.

8.2. Já o segundo colocado receberá:

01 (uma) medalha de 2o Lugar;

01 (um) certificado impresso de “2o Lugar – II Concurso de Cervejas Artesanais Schaf Bier 2020“;

01 (um) barril de 30 litros de chope, fabricado com a receita premiada.

Um valor líquido de R$200,00 em consumação no Bar da Schaf ou Cervejaria.



8.3. Já o terceiro colocado receberá:

01 (uma) medalha de 3o Lugar;

01 (um) certificado impresso de “3o Lugar – II Concurso de Cervejas Artesanais Schaf Bier 2020“;

01 (um) barril de 20 litros de chope, fabricado com a receita premiada.

Um valor líquido de R$100,00 em consumação no Bar da Schaf ou Cervejaria.

8.4. Os prêmios são pessoais e intransferíveis e não poderão ser trocados por qualquer outro tipo de 

produto ou serviço.

8.5. A AK Indústria de Bebidas Ltda. (CNPJ no 12.095.870/0001-70) tem responsabilidade de identifica-

ção dos ganhadores dos prêmios, especialmente para realização dos contatos e das entregas de 

prêmios, caso necessário.

IX – ENTREGA DOS PRÊMIOS

9.1. A réplica das medalhas assim como os certificados dos 03 (três) finalistas serão entregues logo 

após a comunicação dos finalistas durante o evento, pelo mestre de cerimônia.

9.2. Já os demais prêmios equivalentes aos barris de chope serão disponibilizados, livre de quaisquer 

ônus, no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias úteis, a contar da data da contemplação.

9.3. A responsabilidade da Promotora pela premiação encerra-se com a entrega dos prêmios aos 

vencedores, não cabendo a estes discutir ou redefinir as condições e premissas do concurso ou 

do prêmio.

X – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A Comissão poderá, a qualquer momento, a seu critério, suspender ou excluir qualquer 

participante no caso de fraude.

10.2. Considerando as características inerentes ao ambiente da internet, a Promotora não se 

responsabiliza por interrupções ou suspensões de conexão ocasionadas por casos de força maior ou 

outros casos não inteiramente sujeitos ao seu controle, como, por exemplo, inscrições perdidas, 

atrasadas, incompletas, inválidas, extraviadas ou corrompidas, as quais serão desconsideradas.



10.3. Os participantes reconhecem que a internet não é um meio completamente seguro e, ainda, que 

não há qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita, de que qualquer informação ou material que 

seja publicado ou transmitido esteja totalmente isento de acesso ou uso não autorizado, por hackers, 

por exemplo. Ainda que a Promotora adote todas as medidas razoáveis para a sua segurança, não há 

qualquer garantia de que o site estará livre de vírus.

10.4. Ficam os participantes cientes, desde já, de que só é permitida a participação neste concurso 

com receitas/amostras de cervejas que sejam de sua titularidade/autoria, que não constituam uso 

indevido de espécie alguma.

10.5. Ficam os participantes cientes, desde já, que responderão civil e criminalmente por todo e 

qualquer dano causado pela prática de atos ilícitos, sem prejuízo do direito de regresso pela 

Promotora, no que for cabível.

10.6. A marca da cerveja produzida com a receita ganhadora é de titularidade exclusiva da Promotora, 

sendo facultado à Promotora acatar ou não sugestão de nome da cerveja indicada pelo ganhador do 

concurso no momento do envio das amostras, não havendo qualquer direito ou propriedade do nome 

pelo ganhador, sendo certo que este está expressamente proibido de depositar pedido de registro da 

marca perante o INPI, sob pena de responder por eventuais perdas e danos.

10.7. Os participantes poderão entrar em contato com a Promotora por meio do e-mail 

contato@schafbier.com.br para dirimir as eventuais dúvidas e/ou esclarecer problemas relativos à 

inscrição, nos termos previstos neste Regulamento.

10.8. As dúvidas relativas a este concurso não previstas neste Regulamento serão dirimidas por 

representantes da Promotora, sendo suas decisões soberanas.

10.9. O Regulamento estará disponível para consulta no site do concurso schafbier.com.br/concurso.

10.10. A participação neste concurso constitui ampla e total concordância com o disposto nas cláusulas 

deste Regulamento.

10.11. Fica eleito o foro de Francisco Beltrão para dirimir quaisquer questões oriundas deste 

Regulamento. Qualquer disputa que surja em virtude do presente Regulamento será regulada pela 

legislação brasileira.


