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Certa manhã de fevereiro, no ano passado, Ken Grossman, fundador e presidente da Sierra 
Nevada Brewing Company, recebeu uma peculiar chamada telefônica. Era uma ligação da 
Abadia de New Clairvaux, monastério cisterciense 32 quilômetros ao norte da sede da 
cervejaria em Chico, uma cidade californiana. 
 
Os monges tinham uma proposta incomum. Se a Sierra Nevada, segunda maior cervejaria 
artesanal dos EUA, lhes cedesse sua alta tecnologia e força de marketing, eles emprestariam 
seu nome e a ajudariam a produzir uma cerveja "premium" do tipo abadia, bebida cobiçada no 
mercado de cervejas artesanais americano (as garrafas podem chegar a US$ 20). 
 
Grossman já conhecia a New Clairvaux e havia visitado o monastério uma vez em excursão 
para ver suas operações de produção de vinho (os monges mantêm e colhem 580 acres de 
nogueiras, ameixeiras e vinhedos). A Sierra Nevada, que nos últimos anos diversificou seu 
catálogo de cervejas e viu as vendas anuais subirem para US$ 180 milhões, já havia 
considerado fermentar uma cerveja ale do tipo abadia. Grossman não hesitou em assinar. 
 
[De um lado], a alta tecnologia e força de marketing da cervejaria, [do outro] o nome e a 
tradição dos monges cistercienses 
Os monges viram a aliança como uma extensão de sua tradição. Por mil anos, os cistercienses 
vêm usando o trabalho manual como forma de oração. "Uma das características de nossa 
ordem é a subsistência pelo trabalho de nossas mãos", diz o padre Paul Mark Schwan. 
 
"Historicamente, era a agricultura e a criação de animais." Agora, também é a cerveja. 
 
Houve outro motivo para o acordo. Os monges precisavam de recursos para restaurar uma 
relíquia arquitetônica - de origem verdadeiramente bizarra. Pedra por pedra, eles estão 
reconstruindo uma sala espanhola do século XII, que chegou à Califórnia importada por 
William Randolph Hearst. 
 
O magnata da imprensa comprou a sala capitular no vilarejo de Trillo, na Espanha, em 1931, e 
a embarcou, desconstruída, para a Califórnia com a intenção de reconstruí-la em sua 
propriedade em Lake Siesta. Quando suas finanças entraram em crise, ele ofereceu a sala 
desconstruída à cidade de San Francisco em troca da anulação de uma dívida de US$ 25 mil. 
As ruínas acabaram em Golden State Park até, décadas depois, autoridades municipais 
perceberem que nunca reconstituiriam a edificação e cederem as pedras à abadia de New 
Clairvaux. 
 
A restauração já recebeu doação de US$ 100 mil da Sierra Nevada. Ao longo deste ano, serão 
produzidas três cervejas em conjunto com a New Clairvaux, sob um novo selo, chamado Ovila. 
A primeira foi uma cerveja do tipo dubbel, ale do tipo abadia clássica, lançada em fevereiro. 
Uma saison, como eram chamadas as cervejas produzidas em fazendas francesas, sairá em 
julho. E uma quad, bem encorpada, vai estrear em novembro. 
 
Nos últimos meses, os monges trabalharam com os cervejeiros da Sierra Nevada para 
aperfeiçoar a dubbel. O resultado, segundo Bill Manley, porta-voz da Sierra Nevada, é uma 
cerveja com "sabor de açúcar queimado, algo de uva passa e frutas escuras, um pouco de 
especiarias, como cravo-da-índia e um pouco de pimenta-do-reino". 
 
Gente do setor se pergunta por quanto tempo uma empresa e uma ordem religiosa podem 
continuar em sintonia 
O padre Thomas Xavier Davis, abade de New Clairvaux, passou vários dias em janeiro 
testando diferentes protótipos da dubbel. "Ele vem comparando-a com outras cervejas belgas, 
certificando-se que a Ovila está à altura da qualidade que esperam", disse Manley. 
 
A Sierra Nevada importou recentemente várias toneladas de malte e outros insumos da Bélgica 
e vem testando várias receitas. Grossman diz que pretende produzir apenas mil barris de cada 



nova cerveja, uma gota no oceano para a Sierra, que deverá produzir 780 mil barris neste 
ano. 
 
Até agora, tudo muito justo, mas o projeto não chega desprovido de polêmica. Produzidas por 
mais de mil anos em monastérios europeus, as ales do tipo abadia são reverenciadas por 
consumidores de cerveja por todo o mundo. Altamente alcoólicas e com sabores florais, têm 
produção limitada e receitas exóticas, o que as tornam produtos raros e caros. 
 
As ales do tipo abadia são normalmente chamadas de cervejas "trapistas", porque algumas 
das melhores dessas cervejas são produzidas pelos monges trapistas na Europa. "Trapista", no 
entanto, é uma marca registrada, cuidadosamente protegida pela Associação Trapista 
Internacional (ITA, na sigla em inglês), um grupo com sede na Bélgica que fiscaliza 
energicamente os infratores. 
 
No verão passado nos EUA, a Sierra Nevada recebeu uma ligação da ITA. "Alguns artigos sobre 
um possível acordo entre a New Clairvaux e a Sierra Nevada citaram erroneamente uma 
cerveja no 'estilo trapista' que seria fermentada na Sierra Nevada com 'levedo trapista'", diz 
François de Harenne, porta-voz da associação. "Essas expressões não significam nada." 
 
A ITA negociou com a Sierra Nevada e a New Clairvaux e chegou-se a uma détente. "Ambas 
entenderam muito bem o recado", diz De Harenne. "Não se verá nenhuma menção trapista às 
cervejas saindo da cervejaria Sierra Nevada." 
 
Durante visita às instalações de produção da Sierra Nevada, Manley rotineiramente menciona 
a "cerveja trapista" da empresa, corrigindo-se após cada deslize. "Isso ainda é um assunto um 
pouco delicado", admite Grossman. 
 
Especialistas e participantes do setor se perguntam por quanto tempo uma empresa com fins 
lucrativos e uma ordem religiosa podem continuar em sintonia. "O monastério é uma entidade 
enclausurada, que tradicionalmente se saiu bem trabalhando para si mesma", diz Jeffrey 
Burns, diretor da Academia Americana de História Franciscana. "É bastante incomum ter um 
monastério e uma agência externa tendo uma colaboração como essa." 
 
Alguns dos próprios monges da New Clairvaux também expressam desconforto. "Estou 
preocupado com o que isso vai se transformar", diz o irmão John, residente de longa data. 
 
Por enquanto, no entanto, os monges e os cervejeiros seguem adiante. Em novembro, uma 
delegação da Sierra Nevada e New Clairvaux viajou à Bélgica. Visitaram uma dúzia de 
cervejarias, incluindo vários monastérios trapistas e participaram de muitas rodadas de 
degustação de cervejas nos pubs locais. "O padre [Thomas] Davies consegue nos acompanhar, 
os jovens", diz Manley. Também fizeram uma visita de cortesia à ITA. "Estamos com boas 
relações com eles agora", diz. 
 
As vendas de cerveja deverão trazer à New Clairvaux o dinheiro que precisa para concluir a 
restauração da sala capitular espanhola, que o magnata Hearst deixou abandonada há 
décadas. Também dará à Sierra Nevada, que é uma espécie de nova potência econômica 
californiana, ainda mais força no mercado multibilionário de cervejas artesanais. 
 
E, embora a parceria tenha sido feita como algo isolado, as vendas podem determinar o futuro 
das cervejas ale do tipo abadia da Sierra Nevada. 
 
"No futuro, podemos lançar um produto para [ser comercializado durante] todo o ano", diz 
Grossman. "Mas queríamos começar devagar." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 jun. 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 


