10º CONCURSO ANUAL E NACIONAL DA CACHAÇA, BEBIDAS MISTAS COM CACHAÇA
E OUTROS DESTILADOS PRODUZIDOS NO BRASIL - EDIÇÃO 2021
A avaliação do Concurso de Degustação às Cegas da Expocachaça tem sido um dos mais importantes referenciais para
o mercado, consagrando as marcas que investem em qualidade, apresentando novas tendências para o gosto e paladar
do consumidor brasileiro e estrangeiro e fortalecendo as marcas premiadas, além de fornecer para os produtores
inscritos a avaliação e comentários dos jurados sobre seu produto e sua pontuação.
DATA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO: 28, 29, 30 e 31 de julho e 01 de agosto de 2021
REALIZAÇÃO: EXPOCACHAÇA
APOIO TÉCNICO: LABM Laboratório Amazile Maia e ABS Minas - Associação Brasileira de Sommelier – MG
LOCAL DE REALIZAÇÃO: HOTEL IBIS – AUDITÓRIO - Belo Horizonte - MG.
TRANSMISSÃO DO RESULTADO DO EVENTO: Pelo Canal do Youtube da Expocachaça, num programa de 1h00 no dia 20
de agosto de 2021 às 20:00hs.
POR QUE PARTICIPAR?
 Possibilidade de sua marca crescer em PRESTÍGIO e CREDIBILIDADE junto aos revendedores e consumidores;
 Demonstrar o seu COMPROMISSO com a qualidade e inovação;
 Possibilitar o aumento das vendas do produto: o consumidor indeciso poderá tomar a decisão de compra
baseada na premiação mencionada no rótulo e embalagem do produto;
 A avaliação do Concurso é um referencial importante para o mercado, consagrando as marcas que investem
em qualidade, apresentando novas tendências para o gosto e paladar do consumidor brasileiro e estrangeiro,
fortalecendo as marcas premiadas.
MISSÃO - OBJETIVOS - ALCANCE
I - DA MISSÃO
 Ser um importante referencial de qualidade para o público e para os produtores acerca da qualidade sensorial, e
físico – química de seus produtos no âmbito dos mais conceituados.
II - DOS OBJETIVOS
 Promover e valorizar a Cachaça como a bebida nacional brasileira;
 Estimular e valorizar a produção de cachaça de excelência sensorial;
 Destacar e celebrar os avanços dos produtores da Cachaça de Alambique, bebidas alcoólicas mistas – com cachaça
e outros destilados do Brasil no âmbito da qualidade sensorial de seus produtos;
 Fortalecer a percepção social acerca da cachaça e bebidas afins, como símbolo das resiliências e potencialidades
do povo brasileiro;
 Propiciar ampla visibilidade às marcas que se destaquem pela nobreza sensorial em suas respectivas categorias;
 Criar um referencial de qualidade para os mercados interno e externo, valorizando os produtos e permitindo a
sua exportação com valor agregado;
 Realçar para o mercado consumidor brasileiro e do exterior, a excelência da produção de cachaça, bebidas mistas
e outros destilados produzidos no Brasil.
III - DO ALCANCE E ORGANIZAÇÃO
 O Concurso tem alcance nacional;
 A equipe organizadora é constituída por profissionais altamente qualificados, treinados pelo LABM Laboratório
Amazile Biagioni Maia e ABS Minas - Associação Brasileira de Sommelier MG e convidados com ampla afinidade
e várias décadas de atuação no setor, especialmente nas 8 (oito) edições realizadas dentro da Expocachaça.
 Todos os produtos serão previamente codificados e degustados a partir de embalagens padronizadas,
assegurando que a degustação se dê às cegas;
 A organização do Concurso designará os jurados de degustação, em função de reconhecida experiência como
degustadores de cachaça e bebidas alcoólicas.
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IV - DOS PRODUTOS E PRODUTORES APTOS A CONCORRER
 PRODUTOS: Cachaças, bebidas mistas com cachaça e outros destilados produzidos no Brasil, expositores ou não
da 30a Edição da Expocachaça, conforme categorias abaixo discriminadas:
1. Armazenadas em madeiras brasileiras: amburana, bálsamo, jequitibá e/ou outras (deverá informar a madeira e
sua procedência).
2. Brancas - Podendo ser maturadas, inclusive em contato com madeira, mas desprovidas de cor (deverá ser
informado).
3. Armazenadas em madeiras estrangeiras: carvalho francês, carvalho americano e outras (deverá informar a
madeira e sua procedência).
4. Blend´s de madeiras nacionais e/ou estrangeiras (deverá informar a composição do blend).
5. Safras especiais - Deverá informar os critérios do produtor para incluir nessa categoria (tempo de armazenamento
e outros diferenciais, como lotes exclusivos e numerados, por exemplo).
6. Bebidas Mistas com Cachaça.
7. Outros destilados produzidos no Brasil.
V - DA INSCRIÇÃO
 Cada produtor de Cachaça, Bebida Mista com cachaça ou outros Destilados produzidos no Brasil, deverá fazer a
sua inscrição em Formulário Específico, a ser encaminhado para a Expocachaça, via E-mail:
financeiro@expocachaca.com.br – A/C Denise Lunelli. Em caso de dúvidas, fazer contato com José Lúcio
WhatsApp: (31) 99813-9731 / (31) 99976-4949 ou Denise (31) 98441-9009;
 A partir do envio da inscrição, será emitido boleto no valor respectivo à participação e encaminhado via e-mail ao
produtor participante. Serão aceitas até 6 (seis) inscrições por CNPJ.
VI - DOS CUSTOS DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTOS
 A inscrição de cada amostra (cachaça, bebida mista com cachaça ou outros destilados produzidos no Brasil) terá
os seguintes custos:
 1o lote (amostras) de 28/04/21 a 31/05/21: R$ 350,00 por amostra (até duas amostras) e de R$ 320,00
por amostra (a partir de três amostras);
 2o lote (amostras) de 01/06/21 a 01/07/21: R$ 450,00 por amostra (até duas amostras) e de R$ 400,00
por amostra a partir de três amostras.
Poderão ser inscritas até o total de 06 (seis) amostras por CNPJ.


A inscrição só será válida a partir:
Da Expocachaça receber no e-mail financeiro@expocachaca.com.br o Formulário De Inscrição devidamente
preenchido e assinado/rubricado.
Obrigatoriamente a última página deve ser assinada e preenchidos os campos onde constam: Nome completo
do solicitante/CPF. As demais páginas rubricadas.
No recebimento do formulário a Expocachaça gera o boleto e envia para o e-mail do solicitante informado neste
formulário.
Após identificação do pagamento, será enviado e-mail formalizando a inscrição.

 A data limite para inscrição é 01/07/2021 as 17:00hs.
Atenção! As inscrições poderão ser encerradas ao se atingir o limite de amostras para julgamento: 420 amostras.
VII- DO ENVIO DE AMOSTRAS / NF
 Cada amostra deverá ser enviada em duas embalagens distintas, com idêntico conteúdo, ambas devidamente
lacradas e rotuladas, com identificação do número do respectivo lote.
 No caso de vários produtos, as duas embalagens de cada amostra deverão ser etiquetadas com o mesmo número
(1, 2, 3...) para facilitar o manuseio na recepção.
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As amostras poderão ser entregues presencialmente ou pelos Correios/ Transportadoras. Sugerimos que seja
com AR, sob inteira responsabilidade do participante.
Obrigatoriamente precisa constar dentro da caixa o Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e
assinado conforme orientado.
A caixa deve estar devidamente identificada com o nome que consta no Formulário de Inscrição (Razão Social /
Nome Fantasia). Aos cuidados de: Concurso da Cachaça - Expocachaça.
Sugerimos que reforcem a embalagem das amostras, para que não sofram avarias. A Expocachaça não tem
nenhuma responsabilidade caso cheguem avariadas. Caso alguma avaria, será enviada foto/registrando o
ocorrido para que o participante tome as devidas providências de reposição.
Ao receber as amostras a Expocachaça deixa o participante ciente.
Data limite de envio das amostras até o dia 10 de julho de 2021.

Local de Entrega e Envio das Amostras:
Rua Vila Rica, casa 1368, Bairro Monsenhor Messias, CEP: 30.720-482 - Belo Horizonte – MG
Das 9:00hs às 18:00hs de segunda a sexta feira.
Nota Fiscal:
A Expocachaça não precisa de NF.
Caso o correio ou a transportadora exija a emissão:
1. No campo Natureza da Operação:
REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE.
2. A NF será emitida contra JOSE LUCIO MENDES:
JOSE LUCIO MENDES FERREIRA
CPF: 143.985.326-68
RUA VILA RICA, CASA 1368, BAIRRO MONSENHOR MESSIAS
BELO HORIZONTE – MG
CEP 30.720-482
3. Os códigos de operação (CFOP) são:
6910 para quem está fora do estado de MG e está enviando para MG.
5910 para quem está dentro do estado de MG e está enviando para MG.
*OBRIGATORIAMENTE*
*NO CAMPO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* informar em caixa alta:
DOAÇÃO: MERCADORIA DESTINADA AO CONCURSO ANUAL E NACIONAL DA CACHAÇA, BEBIDAS MISTAS E OUTROS
DESTILADOS PRODUZIDOS NO BRASIL – 2021
A NF deve ser enviado para o e-mail financeiro@expocachaca.com.br aos cuidados de Denise.
VII - DA PREMIAÇÃO:
Todos os produtos serão avaliados e receberão uma pontuação entre 0 (zero) e 100 (cem). Em cada categoria, os produtos
(Cachaças, Bebidas Mistas com cachaça e outros Destilados produzidos no Brasil) concorrem aos seguintes prêmios:
 Medalha de Ouro Destaque Sensorial: melhor pontuação dentro de cada categoria (exceto categoria 1),
obrigatoriamente acima de 90 pontos.
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Medalha de Ouro: as melhores pontuações, necessariamente acima de 90 pontos, até o limite de 10% das
amostras concorrentes dentro de cada categoria.
Medalha de Prata: as melhores pontuações subsequentes à classificação Ouro, necessariamente acima de 80
pontos, até o limite de 10% das amostras concorrentes dentro de cada categoria.
Medalha de Honra ao Mérito Sensorial: as melhores pontuações subsequentes à classificação Prata,
necessariamente acima de 80 pontos, até o limite de 10% das amostras concorrentes dentro de cada categoria.

As cachaças da categoria 1 (armazenadas em madeiras brasileiras) que receberem a classificação Ouro, concorrerão à:
 Medalha Duplo Ouro: A ser conferida a partir de um segundo escrutínio, a cargo de um painel especial. Caso haja
empate, haverá rodadas subsequentes para selecionar a cachaça vencedora. É o diferencial este ano do Concurso
que pretende valorizar as madeiras brasileiras e os sabores a aromas do Brasil.
Abaixo de 80 pontos, as amostras são desclassificadas.
IX - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no dia 20 de agosto de 2021 às 20:00hs num Programa de 1h00 no Canal do Youtube da
Expocachaça e depois no site da Expocachaça, nas redes sociais do Evento e demais grupos de Cachaça do Facebook,
Instagram e WhatsApp e ainda pela Assessoria de Imprensa da Expocachaça.
 O arquivo em PDF dos selos será enviado para o e-mail informado na ficha de inscrição até o dia 30/08/21.
 Os produtores premiados no Concurso podem divulgar livremente os prêmios obtidos.
X - DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS E PREMIAÇÕES
 Os Certificados Digitais serão entregues até o dia 30/08/2021, será enviado para o e-mail que consta no
Formulário de Inscrição.
 Haverá sorteio de 3 (três) kits de Aromas de Bebidas Alcoólicas (LABM) para o conjunto dos produtos classificados.
XI - DOS REFERENCIAIS DE CONFIANÇA E LISURA DO CONCURSO

A avaliação poderá ser acompanhada pelos produtores participantes via “lives” que serão realizadas por meio das
redes sociais da Expocachaça e informadas aos participantes via Grupo exclusivo de WhatsApp.

A organização do evento indicará uma AUDITORIA independente para acompanhar todo o Julgamento.

Temos também um Grupo específico e exclusivo para informação dos participantes do Concurso.
XII - DA GARANTIA DE LISURA DOS PARTICIPANTES:
 Todas as informações fornecidas pelos produtores na ficha de inscrição poderão ser conferidas a qualquer
momento, no intervalo de até 2 (dois) meses após a premiação, mediante visita presencial e/ou análises de
laboratório a serem terceirizadas e auditadas. Caso se constate e comprove que houve fraude, o produtor será
desclassificado e impedido de participar nas próximas edições do CONCURSO NACIONAL DA EXPOCACHAÇA;
 Por sorteio, 5% dos produtos premiados serão submetidos a análise físico-química para verificação de
informações.
XIII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A simples participação no concurso implica na total aceitação de todas as cláusulas do presente regulamento;
 A informação entregue no formulário de inscrição é de exclusiva responsabilidade do produtor, engarrafador
e/ou estandardizador que assina o documento de inscrição;
 A organização do concurso poderá verificar a veracidade das informações e desclassificar o inscrito caso
comprove o fornecimento de dados incorretos;
 As destilarias e/ou os responsáveis pelos produtos assumem toda e qualquer responsabilidade pela inscrição de
seus produtos e pelo transporte e entrega no endereço indicado;
 Os custos de inscrição, uma vez pagos, não são reembolsáveis;
 As sessões de prova às cegas serão realizadas preferencialmente na parte da manhã, podendo ocorrer
eventualmente na parte da tarde. Essas provas serão realizadas a portas fechadas HOTEL IBIS, em Belo Horizonte
– MG, sem acesso público devido ao Protocolo Sanitário da Prefeitura de BH.
 Aos resultados do Concurso da Expocachaça não cabem recursos nem apelações de nenhuma ordem.
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Os participantes que solicitarem, terão acesso após 30 dias da divulgação dos premiados, aos resultados de seus
produtos. Essas solicitações devem ser realizadas para EXPOCACHAÇA através do e-mail:
financeiro@expocachaca.com.br
Segue anexo o Formulário de Inscrição.

Belo Horizonte, 1° de maio de 2021.

JOSE LUCIO
MENDES
FERREIRA:1439
8532668

Assinado de forma
digital por JOSE LUCIO
MENDES
FERREIRA:14398532668
Dados: 2021.05.02
12:20:28 -03'00'

José Lúcio Mendes Ferreira

Lorena Simão Marinho

Renato Archanjo da Costa

Presidente Expocachaça

LABM Laboratório Amazile Biagioni Maia

Presidente ABS Minas
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