
Corta aqui, corta ali, mas a conta é sempre de somar  
Juliana Mariz 
 
Certa vez, em um almoço, o empresário, gourmet e escritor István Wessel deixou um dos 
donos da renomada vinícola Marquês de Riscal surpreso quando disse que ambos lidavam com 
o mesmo negócio. O espanhol não entendeu a ligação entre carne e vinho, até que Wessel 
explicou que os dois cuidavam de uma marca, o maior bem que uma empresa pode ter.   
 
A família Wessel chegou ao Brasil em 1956, vindo da Hungria comunista. István tinha 10 anos. 
Seus pais, Laszlo e Eva, abriram o primeiro açougue em 1958. Hoje, Wessel é a marca de uma 
empresa que se tornou referência como fornecedora de carne de qualidade em cortes 
diferenciados para restaurantes, supermercados e hotéis. "Se eu tirar a marca do meu 
produto, sei que valerá metade do preço", diz István. Por isso, esmera-se em lustrar o 
símbolo, esteja ele na geladeira do supermercado ou na capa de um livro de sua autoria, como 
o que acaba de ser lançado.   
 
É mais um volume da coleção "Estilo Wessel", editado pela IBEP-Nacional. Sob o título "Quem 
Tem Pressa Come Cru" encontra-se uma compilação de pratos apropriados para dias com 
temperaturas altas. Por exemplo, Wessel ensina a preparar babaganouch, salada de lagosta e 
abacate ou sopa fria de limão com macarrão. As receitas são alternadas com conselhos 
práticos e relatos do dia-a-dia do autor.   
 
No primeiro volume da série ("Os Segredos da Carne"), Wessel falou sobre churrasco. Vieram 
depois "Os Wessel - Uma História Sem Cortes", sobre sua família; "Os Chefs do Coração", em 
que chefs dão suas receitas; e "Churrasco - Dando Nome aos Bois". "Adoro me comunicar e, 
quando escrevo um livro, junto o útil ao agradável. É muito positivo para a marca, mas quero 
falar sobre diversos assuntos e não apenas sobre carne", afirma.   
 
Wessel pode acordar açougueiro (ele não vê nada de depreciativo no termo) e dormir 
palestrante. Sua rotina é puxada, embora tenha legado o comando da empresa ao filho mais 
velho, Daniel. A filha Tatiana é designer gráfica e desenvolve toda a comunicação visual da 
empresa. A caçula, Marina, também está começando a trabalhar com o pai.   
 
Em um mesmo dia ele pode ter de ir a outra cidade, fora de São Paulo, para atender a um 
cliente, depois de acompanhar a produção de uma foto da embalagem de um de seus 
produtos, além de cuidar de algum detalhe do projeto de comemoração dos 50 anos da 
empresa (o que já se sabe é que haverá um selo comemorativo). Também faz palestras em 
eventos corporativos e, duas vezes por ano, fala na Escola Superior de Propaganda e 
Marketing sobre gestão de marcas. Três vezes por semana chega à empresa, 
impreterivelmente, às seis e meia da manhã.   
 
Se há algum problema no fornecimento, é ele quem vai esclarecer a reclamação com o cliente 
- sempre tranqüilo, porque não tem dúvidas sobre a qualidade do que oferece. "Na maioria dos 
casos, é uma questão de conservação ou preparo", diz. Uma preleção sobre a temperatura 
exata da frigideira para fritar o hambúrguer ou sobre o tempo que a carne deve ficar fora do 
congelador elimina qualquer possibilidade de a carne ficar dura.   
 
A Wessel Carnes emprega cem pessoas, direta ou indiretamente envolvidas no atendimento a 
hotéis e restaurantes (75% do faturamento) ou supermercados (25%) - aí incluidas uma 
engenheira de alimentos e uma nutricionista. Os açougueiros são 25, praticamente todos 
formados na empresa.   
 
Restaurantes renomados de São Paulo utilizam carnes Wessel. A marca tem apenas uma loja, 
na av. Faria Lima, aberta em 1974, quando ninguém pensava que açougue poderia ser um 
lugar cheiroso e brilhando de limpo. "Há dez anos, não imaginava que meu negócio tomaria 
esse rumo", diz Wessel. Ele se refere a uma certa mudança de foco, quando passou a 
trabalhar também com carnes de primeira, além dos cortes sofisticados, e começou a ampliar 
as vendas para hotéis e restaurantes.   
 



 
Enquanto escreve, cria receitas, ou faz palestras, Wessel também pensa em novidades que vai 
lançar no mercado. Nos anos 1980, ele foi o responsável por divulgar o carpaccio, iguaria hoje 
onipresente nos cardápios da cidade. Em seguida, difundiu a carne maturada. Agora, mais um 
lançamento desenvolvido por ele está indo para os supermercados, o "steak tartare" na 
caixinha. "Adoro criar conceitos", diz.   
 
O próximo livro de Wessel será sobre hambúrgueres, com os segredos para prepará-los em 
casa. Quem gosta de hambúrguer bem-feito deve prestar homenagem a Wessel, que foi sócio 
da lanchonete chique General Prime Burguer. Longe do preconceito, ele sempre foi um 
defensor do sanduíche, ensinando o preparo correto e propondo receitas criativas.   
 
Outro livro da coleção será sobre receitas preparadas no forno. "Poucas pessoas sabem tirar o 
real proveito do forno. Mas tenho de tomar cuidado para não cansar meus amigos nas noites 
de autógrafos", diz Wessel. Como um bom profissional de "branding", ele planeja os 
lançamentos com cuidado, para não "cansar", na verdade, a valiosa marca Wessel.   
 
"Quem Tem Pressa Come Cru" - De István Wessel. Ibep-Nacional, 120 págs. R$ 33   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 fev. 2007. Eu & Livros, p. D6. 
 


