
Criada há três anos, a Melogra-
no é uma casa de cervejas locali-
zada em São Paulo que oferece
190 rótulos da bebida e passou a
ser referência na área. Obser-
vando o crescimento do consu-
mo das cervejas premium, o em-
pório criou o serviço Cervejote-
ca by Melograno, que consiste
na elaboração de cartas de cer-
vejas para estabelecimentos
que desejam ampliar e aperfei-
çoar a oferta da bebida.

O primeiro a implantar a
carta foi o restaurante St Tro-
pez, em Alphaville. “Fizemos
o lançamento no final do ano
passado, tínhamos uma tímida
expectativa por conta da épo-
ca, que normalmente atrai me-
nos público. Mas já sentimos
que está pegando e é uma apos-
ta que vai vencer”, afirma Is-
mael Caetano, um dos sócios
da casa, que atualmente pos-
sui três projetos de implanta-
ção em andamento.

A elaboração da lista de op-
ções de cervejas tem início
com o estudo do perfil do públi-
co que frequenta o local e os ti-
pos disponíveis para consumo.
“Temos uma conversa com o
dono da casa, para entender o
perfil. A partir daí juntamos
nossa experiência com as cerve-
jas mais consumidas e elabora-
mos uma proposta de carta,
com as mais consumidas e com
cervejas que não podem faltar,
fazendo uma mescla”, define.

A carta básica de cervejas
contém 25 rótulos, composta
por marcas da Europa como a
Weihenstephaner HefeWeiss
500 ml (R$ 17), típica do sul
da Alemanha, criada para o
consumo no verão; a Belga Tri-
pel Karmeliet 330 ml (R$ 27),
estilo popularizado pelo Mo-
nastério Trapista de Westmal-
le; a Fullers ESB, da Inglaterra
500ml (R$ 27), e a pilsen Cze-
chvar 500 ml (R$ 19), da Repú-
blica Tcheca.

Das Américas, traz, entre ou-
tras, as brasileiras Wals Dubbel
360 ml (R$ 23), no estilo Bel-
gian Dubbel e a pilsen Colorado
Cauim 600 ml (R$ 17). Dos Esta-
dos Unidos aparece a Brooklyn
East IPA 355 ml (R$ 15,50).

Caetano explica que o custo
de implantação de um cardápio
de cervejas pode variar de acor-
do com a quantidade e o tipo de
bebidas adotados. “Vai depen-
der da proposta que encontrare-
mos com o parceiro, que é sem-

pre trabalhada a quatro mãos.
Temos uma modalidade de ofe-
recer produtos e compartilhar
o resultado ou até consultoria
para montar a carta, deixando
o cliente à vontade para buscar
no mercado”, definiu.

“Não temos um valor míni-
mo. Nesse primeiro projeto estu-
damos uma carta com 50 rótu-
los e fechamos com 25. Temos
situações que podem exigir ape-
nas 15 rótulos”, explica.

Personalização
A Melograno também oferece
treinamento para os funcioná-
rios, com instruções sobre co-
mo a cerveja deve ser servida,
detalhes sobre a estocagem, en-
tre outras informações.

A casa também pretende de-
senvolver cartas personalizadas
para os diversos tipos de estabe-
lecimentos que podem adotar o
sistema. “Alguns rótulos vão se
manter pois são best-sellers,
mas buscamos fazer composi-
ção com estilos de cervejas, co-
mo as feitas de trigo, as pilsen,
as lagger, as ale, também mistu-
rando com cervejas de países di-
ferentes, como a Bélgica, por
exemplo”, completa Caetano.

A escolha dos rótulos - cerca

de 70% do que é comercializa-
do pela Melograno vem de fora
- é feita por meio de observa-
ção de tendências externas e
também com a participação de
uma sommelier. “Olhamos pa-
ra o que acontece em outros
países, mas não queremos ter a
maior carta, mas sim uma que
tenha qualidade e contemple a
demanda", pondera o sócio do
empório.

Outro ponto que pode ser
utilizado por bares interessa-
dos em ter uma nova carta de
cervejas é a tecnologia. A Melo-
grano lançou aplicativo com a
carta de cervejas para iPhone e
Ipod Touch, no qual o cliente
pode navegar e escolher um ró-
tulo de acordo com o sabor, es-
tilo, país ou valor.

O local oferece um projeto
chamado Universidade da Cer-
veja, que contará com pales-
tras, degustações de novas mar-
cas e rótulos exclusivos para sa-
borear apenas nesses dias.

Além das palestras e degusta-
ções de novas marcas, também
podem ser programadas via-
gens culturais a lugares onde é
produzida a cerveja, entre ou-
tras atividades de formação de
público. ■
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Carta personalizada dámais
charme à cerveja comos amigos
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Alguns rótulos
vão se manter, pois
são best-sellers,
mas buscamos
fazer composições
com outros estilos
de cervejas, como
as feitas de trigo

Ismael Caetano
Sócio da Melograno

A Melograno surgiu com
um grupo de amigos, com as
mais variadas formações,
que se reunia esporadicamente.
Daí nasceu a ideia de se abrir
a casa, já que um deles tinha
a experiência com cervejas, por
meio de um blog. “Começamos
a discutir sobre termos algum
trabalho em paralelo, eu era
executivo e nosso grupo tem
advogado, produtor de eventos
culturais, entre outras profissões.
Quando decidimos abrir
o negócio, por conta dessa
familiaridade, montamos um
restaurante para cervejas”,
explica Ismael Caetano.
A casa também lança a cada
ano de aniversário um rótulo
que é batizado a critério do bar.
No primeiro ano foi a Uno,
depois a Duo e em 2012 foi
a vez da M3. O produto é
fabricado por encomenda por
cervejarias artesanais e
comercializado no Melograno.

Empório Melograno elabora cardápio da bebida que pode ser usado por bares, restaurantes e até padarias;
lista básica de produtos contém 25 rótulos, em média, que podem ser substituídos a critério do cliente
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IsmaelCaetano feza
primeiracartanoano
passadoe jápossui
trêsemandamento

12 Brasil Econômico Terça-feira, 6 de março, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




