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Aro Rojo é un concurso internacional 
de cerveja que convoca anualmente 
todas as cervejarias do México e do 
resto do mundo.
O principal objetivo da competição é premiar e reconhecer cervejas de 
qualidade, além de ser um fator que impulsiona a cultura do consumo 
responsável de cerveja bem feita.

Através da competição, a qualidade dos productos dos productos dos 
fabricantes de cerveja participantes é aprimorada, pois eles recebem 
feedback de juízes de diferentes partes do mundo.

Durante uma semana, a competição também converge uma grande 
quantidade de experiência multicultural em cerveja, onde aqueles que 
fazem parte dela experimentam um intercâmbio cultural sem precedentes.

Será baseado na cidade de Tampico, nordeste do México, de 9 a 12 de 
junho de 2020. Onde todas as cervejas podem participar na obtenção de 
reconhecimento internacional.
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REGISTRO E RECEBIMENTO

CERVEJAS BRASILEIRAS

Registro 1 de fevereiro a 31 de março de 2020   
Recebimento de amostras  9 de março a 9 de abril de 2020

Consulte o Guia de envio de amostras 2020 na seção “Embaixadores” do site arorojo.com

CAMPEONATO
9 a 12 de junho de 2020
Em Tampico, Tamaulipas, México

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
29 de julho de 2020
Em Beviale México 2020

Feira global de bebidas para a América Latina
em Guadalajara, Jalisco, México.

A cerimônia de Premiação será transmitida 
ao vivo no Facebook na conta oficial @cometenciaarorojo

Posteriormente, os resultados serão publicados
no site e nas redes sociais oficiais da competição



• Todas as cervejarias que vendem sus 
productos no país e/ou fora dele podem 
participar, independentemente da área 
geográfica de origen. Não amadores ou 
caseiro.

• Você debe cumprir integralmente, dentro do 
prazo e na forma das datas de registro, os 
valores do registro de etiquetas e prazos para 
o recebimento de cervejas. NÃO HÁ 
REEMBOLSOS.

• As cervejarias participantes devem cumprir as 
regras mencionadas nesta convocatoria, que 
servirão de estrutura para esta competição. O 
comité organizador reserva o direito de 
exclusão àqueles que não cumprirem o que é 
solicitado para competir.

• As pessoas que representam as cervejarias 
participantes declaram que conhecem este 
documento com os regulamentos da 
competição e estão sujeitas a eles, além de 
ter o poder legar de participar.

• As cervejas participantes da competição serão 
avaliadas e qualificadas, de acordó com o guía 
de estilo do BJCP, a versão 2015 do guía de 
estilo também será usada.

• Os painéis de degustação serão 3 juízes, onde 
pelo menos um terá, avaliando as cervejas de 
acordó com os padres intercionais e 
considerando o estilo a que pertencem.

• No caso de cervejeiros que são juízes e 
coincidem nas duas funções, eles não podeão 
avaliar nos painéis os estilos em que 
participam.

• Haverá a presença de juízes com experiencia 
internacional no campo e/ou áreas 
relacionadas.

• A decisão dos juízes é final.

• As funções dos juízes e do juiz principal serão 
estabelecidas pelo comité organizador e 
poderão nomear juízes suplentes caso algum 
dos titulares não possa desempenhar sua 
função.

• Qualquer questão não contemplada na 
convocação será de exclusiva 
responsabilidade do comité organizador para 
resolvê-la, unilateralmente, se necessário.
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As cervejas serão avaliadas de acordo com o estilo em que o cervejeiro as 
inseriu. A responsabilidade de entrar na cerveja no estilo apropriado é 
inteiramente da cervejaria.

Cada cerveja seria avaliada de acordo com as diretrizes de estilo do BJCP.

Para mais informações sobre a descrição de cada estilo, visite 
http://www.bjcp.org/stylecenter.php

A avaliaçao das cervejas participantes será 
realizada em Tampico, Tamaulipas, México. O 
local será anunciado um mês antes da 
competição. As diretrizes da avaliação “BJCP 
Style Guidelines, 2015 edition” serão usadas 
dentro da estrutura deste concurso. Eles 
receberão uma pontuação e serão analisados   ao 
final das avaliações que as cervejas foram 
vencedoras. A escala é de 0 a 50, onde a 
pontuação mínima registrada será 13, conforme 
indicado pelas recomendações do BJCP, por 
cortesia.

As cervejas participantes serão avaliadas de 
acordo com o estilo em que foram registradas, 
de acordo com o guia de estilo do BJCP.

Critérios de análise:

• Aroma 
• Aparência 
• Sabor 
• Corpo

*As cervejas registradas em 2 categorias não serão 
avaliadas

Os resultados e notas das degustações serão 
confidenciais e serão entregues no final do 
evento por e-mail, apenas para a pessoa que 
registrou as cervejas, para auxiliar no processo 
de melhoria contínua de cada cervejaria.

A V A L I A Ç Ã O



RECONHECIMENTOS ADICIONAIS

Melhor Cerveja ou Best of Show 

Entregue às 3 melhores cervejas participantes da competição. Para determinar os 
vencedores, será feita uma nova degustação às cegas do grupo de cervejas que 
obtiver a maior pontuação, com uma seleção dos melhores juízes do concurso.

Melhor Cervejaria

O que acrescenta mais pontos. Um sistema de acumulação de pontuação será 
usado para escolher a cervejaria vencedora.

Ouro = 9 pontos    Prata = 3 pontos    Bronze= 1 ponto 

* Em caso de empate, a tabela de medalhas será levada em consideração.

Melhor cerveja por categoria 

Ele será entregue à melhor cerveja que obteve a maior nota de avaliação em cada 
categoria, onde mais de 30 rótulos competiram validamente.

O Comitê Organizador tem o direito de 
modificar o sistema de designação de 
medalhas a seu critério devido a 
empates, eventos não programados e 
/ ou resultados com dispersão 
anormal.

Os prêmios serão distribuídos durante 
a cerimônia de encerramento aos 
representantes de suas cervejarias ou 
enviados pelo correio registrado 
eletrônico nas próximas quatro 
semanas.

Nem todas as categorias terão 
necessariamente medalhas. Isso será 
decidido de acordo com as 
pontuações e o número de etiquetas 
por categorias.

Todos os prêmios que não forem 
coletados durante a cerimônia de 
premiação podem ser enviados em 
casa, a cargo de cada vencedor.

P R Ê M I O S
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CRITÉRIOS 

MEDALHAS

Ouro para cerveja de classe mundial, que exemplifica adequadamente o estilo 
específico, mostrando o equilíbrio certo de sabor, aroma e aparência. Deve ter 45 
pontos e estar dentro dos 4% melhor avaliados.

Prata para uma cerveja excelente, que pode variar um pouco dos parâmetros 
específicos do estilo, mas ainda mantém um bom equilíbrio de sabor, aroma e 
aparência adequados ao estilo. Você deve ter 40 pontos e estar entre os 8% mais 
bem avaliados.

Bronze para cerveja com um bom exemplo de estilo, que pode sair um pouco 
dos parâmetros e / ou apresentar algumas falhas mínimas em sabor, aroma e 
aparência. Deve ter 35 pontos e estar entre os 16% melhor avaliados.

Os juízes determinarão, com base na avaliação das cervejas, se concedem todas 
as medalhas de uma categoria ou apenas algumas medalhas



I N S C R I Ç Õ E S
CUSTOS

 INTERNACIONAL

Inscrição + 01 cerveja USD $110

Cerveja adicional. USD $90

PROCESSO DE INSCRIÇÃO E 
PAGAMENTO
Inicie o processo de registro no site arorojo.com

Passos a seguir

1. Registre sua cervejaria preenchendo o formulário. 
2. Escolha quantos rótulos você enviará para competir. 
3. Faça o pagamento. 
4. Termine de preencher as informações nas etiquetas concorrentes. 
5. Imprima e cole as informações nas garrafas de acordo com o Guia de 

remessa de amostras 2020. 
6. Envie suas amostras para o endereço designado pela organização da 

competição dentro do período indicado, pois as amostras não serão aceitas 
em data posterior à marcada como limite, nem será aplicado qualquer 
reembolso. 

7. Mantenha-se conectado às redes oficiais do Aro Rojo e espere resultados 
nas datas correspondentes.

AMOSTRAS
Os garrafas devem ter, sem exceção, o rótulo comercial e o rótulo da 
competição. No caso de não ter um rótulo comercial para identificar a cerveja, 
ela deve ser substituída por um rótulo da cervejaria à qual pertence; e eles não 
devem usar coleira ou qualquer tipo de identificação no gargalo da garrafa.

Consulte o documento “Guia de envio de amostras 2020” no site arorojo.com

É necessário enviar
04 garrafas por estilo de cerveja registrado. 
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COMITÊ ORGANIZADOR 

info@arorojo.com

http://www.arorojo.com

Facebook/competenciaarorojo


