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Desde que saiu da Hungria e desembarcou no Brasil, em 1957, a família Wessel não soltou a faca 
e a tábua de carne da mão. O negócio, aberto um ano depois, poderia ter se tornado apenas mais 
um açougue no centro da cidade de São Paulo. Não foi o que aconteceu. Cinqüenta anos depois, 
que se completam este ano, é possível dizer que tradição açougueira, que já soma 160 anos, 
pode ter dado uma boa ajuda, mas uma porção bem pesada de inovação fez a diferença.  
 
Ao converter o negócio de açougue de grande volume em açougue de produtos diferenciados e 
com maior valor agregado, Lászlo, o fundador do negócio, deu o primeiro passo na definição do 
caminho a ser trilhado pela empresa.  
 
De lá para cá, seu filho István e seu neto Daniel, vêm se empenhando em introduzir novidades. 
"Não vendo nada sem agregar mão-de-obra. Esse é o nosso negócio", afirma István, proprietário 
da Wessel.  
 
O pré-empacotamento de carnes na medida exata da necessidade do cliente - uma das marcas da 
Wessel -, os utensílios de cozinha e uma série de molhos prontos que levam a marca estampada 
no rótulo são alguns exemplos do que foi feito até agora. "O que eu quero com isso é levar a 
nossa marca para dentro da casa do consumidor. A picanha você compra, come e acabou", afirma 
István. "Mas entendo que a marca ajuda a abrir o diálogo com um novo cliente. Daí para frente é 
preço, qualidade e constância no atendimento."  
 
O empresário tem orgulho de ser chamado de açougueiro e afirma ter sido o responsável por 
levar à mesa do brasileiro produtos como o carpaccio, o "steak tartare" (receita clássica russa 
com carne crua), o hambúrguer de picanha e por ter introduzido o processo de maturação de 
carnes, depois de um estágio no frigorífico de um tio, na Holanda, em 1969.  
 
Agora, promete que até agosto vai transformar a única loja da marca, localizada na avenida Faria 
Lima, área nobre da capital paulista, no que vai ser batizado de "Espaço Wessel".  
 
Uma cozinha experimental é o que promete István para a loja. A venda de produtos continua a 
ser feita na parte da frente. Mas da metade para trás, um espaço vai ser montado em parceria 
com a Emplarel, fabricante de móveis para praças de alimentação e importadora de 
equipamentos, em grande parte destinados a cozinhas. "Eles mostram os equipamentos que 
importam e o meu cliente pode usar o lugar para experimentar meu produto", diz István.  
 
Mas essa é também uma tentativa de retomar o movimento que a loja já teve no passado. "Ela 
virou uma loja que tem uma concorrência nossa mesmo por conta dos supermercados que estão 
ao redor."  
 
A loja foi inaugurada em 1974, quebrando alguns paradigmas: só vendia carnes pré-empacotadas 
e não tinha a presença do açougueiro. "Isso causou um certo transtorno. A clientela queria ver 
cortar a carne, mas aos poucos foi aceitando a novidade", lembra.  
 
O empresário se diz pragmático em relação à qualidade. É ele próprio que atende às reclamações 
dos clientes, cerca de dez por mês. "Fica tudo anotado nesse caderninho. Retorno todas as 
ligações", afirma.  
 
István não fala sobre o faturamento da empresa e utiliza apenas o volume comercializado para 
falar das vendas da Wessel: 100 toneladas de carne por mês. "2008 começou acelerado. No 
primeiro bimestre tivemos um crescimento de 25%", diz.  
 



Hoje, a empresa conta com 700 clientes ativos (restaurantes e hotéis), que respondem por 75% 
do faturamento, além de redes de supermercados como Pão de Açúcar e Carrefour, por exemplo, 
responsáveis pelos outros 25%.  
 
Nem sempre foi assim. "Há dez anos, 70% do meu faturamento estava nas mãos do Pão de 
Açúcar", afirma István. "Fiquei apavorado e foi aí que começamos a ir para o mercado de food 
service. Meu filho, Daniel é o grande artífice disso."  
 
A rede de Abílio Diniz foi a primeira a comercializar os produtos Wessel, em espaços dentro das 
lojas para exposição dos itens da marca. A idéia foi dando tão certo que a empresa que chegou a 
ter cinco lojas acabou fechando quatro pontos para ficar apenas com a loja da Faria Lima e a 
venda no Pão de Açúcar.  
 
"É uma operação melhor cujo maior atributo é a mídia. Nunca vou conseguir colocar 5 mil pessoas 
por dia dentro de uma loja minha como acontece em um supermercado", avalia, afirmando não 
ter a intenção de abrir novas unidades.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 fev. 2008, Administração&Serviços, p. C5. 


