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Guilherme Dreher, comandante da GOL, aproveita os dias de folga 
para cuidar de sua cervejaria em Gramado, no Rio Grande do Sul

COMANDOS E COPOS
POR ANNE CAROLINE GONÇALVES
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A rotina de Guilherme Dreher, 32 
anos, comandante da GOL, é bas-
tante agitada. Sua base é no Aero-
porto Internacional de São Paulo e, 
de lá, ele parte para voos domésti-
cos e internacionais. A aviação 
é uma paixão, mas, quando ele 
volta para Gramado, cidade gaúcha 
em que mora, outra atividade de 
que ele também gosta entra em 
cena: ele é proprietrário e mestre 
cervejeiro da Gram Bier.

O hobby que virou negócio é 
herança familiar. Seu avô e seu 
pai costumavam fazer cervejas 
em casa, o que o incentivou a 
aprender. A experiência, somada 
à vontade da mulher de ter 
um negócio próprio, resultou 

na cervejaria, aberta em 2014. 
“É uma empresa pequena”, diz 
Guilherme. “Eu desenvolvo as 
receitas e minha mulher é respon-
sável pela gerência.”

De suas receitas, o comandante 
prefere as mais amargas. A Grana-
da, cerveja american IPA que 
une sabores cítricos e herbais, 
é sua favorita. Entretanto, seus 
clientes geralmente optam pela 
Gram Pilsner, mais leve. 

“Estar no ar é minha vocação, 
mas a minha arte são as cerve-
jas”, afirma. “Fazer os dois me 
traz equilíbrio.”
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Guilherme, 
em seu bar 
em Gramado; 
e como 
comandante 
da GOL
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Use o poder da sUa empresa para fortalecer o movimento. para entender como a sUa marca pode faZer 
parte, entre em contato conosco. fale com a reGina trama atravÉs do e-mail reGina@trip.com.Br

há uma década Revelando, homenageando e pRojetando históRias de 
pessoas  que se dedicam a toRnaR o mundo mais inteligente, humano 

e equilibRado. Vem aÍ Trip Transformadores 2016, 10 anos!

“ O PrêmiO é bacana POrque tem a ver cOm felicidade – e Os 

PrêmiOs geralmente têm a ver cOm cOmPetiçãO.”

fernandO meirelles, cineasta

“ O PrêmiO traz luz Para PessOas que nãO  

sabíamOs que eram transfOrmadOras e  

cOnecta gente, O que é O grande feitO.”

 alex atala, chef de cOzinha
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“ achO que é uma das melhOres sacadas 

de eventOs nO brasil. semPre saímOs  

cOm a vOntade de fazer um POucO mais 

dePOis de tantOs exemPlOs de PessOas 

esPeciais que transfOrmam.”

fláviO cantO, judOca, hOmenageadO
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Realização
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