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O húngaro István Wessel é protagonista
de uma história que começou em 1830, com
o avô de seu pai, e dois séculos depois viria
a transformar a rotina alimentar de muitos
brasileiros. Dono da Wessel Gastronomia £
Carnes, ele é a quarta geração de uma famí-
lia de açougueiros, e o responsável por ele-
var a "commodity" carne ao status de grife.
Seus pais fugiram do comunismo na Hungria
quando ele tinha 10 anos de idade e vieram
parar no Brasil por obra do destino. Passados
50 anos, a Wessel se tornou famosa pela exce-
lência de suas carnes nobres, e hoje, além do
consumidor direto, abastece hotéis, restau-
rantes e cruzeiros internacionais.

Entre o desembarque no Brasil, como re-
fugiados, e o reconhecimento como empre-
sários de alto padrão, os Wessel rechearam as
décadas com um trabalho orientado a satisfa-
zer sob medida a necessidade do freguês. 'A
minha preocupação é com o que o cliente vai
comer em casa. O que eu vendo para ele é só
a matéria-prima", explica István. Para garantir
que o prato chegue perfeito à mesa, os Wes-
sel investiram não só na qualidade da carne
- que vem de Mato Grosso do Sul -, mas em
receitas e serviços para facilitar a vida do con-
sumidor. Para isso, não basta ser especialista
em açougue, é preciso entender de cozinha.
"Sabíamos que o que vendíamos era só parte
do processo, então acabamos sempre na cozi-
nha, testando o preparo para orientar nosso
consumidor, especialmente os restaurantes,
porque eu posso entregar um bom produto e
o cliente dele levar um mau prato."

Antes de se tornar diferencial competiti-
vo para os negócios da empresa, a intimidade
com a cozinha já tinha salvado a vida do pai
de István, László Wessel. Logo no início da
Segunda Guerra Mundial, em 1939, ele foi de-
portado e enviado para um campo de concen-
tração. Quando os nazistas enfileiraram os pri-
sioneiros e perguntaram quem sabia cozinhar,
László levantou a mão. Na verdade ele não
cozinhara, mas conhecia proporções, porque
sabia fazer embutidos, como frios e lingüiça,
"Ele percebeu que seria uma oportunidade de
não passar fome nem frio. porque estaria sem-
pre perto da comida e do fogão, então aceitou
cozinhar para todo o grupo, o que é bastante
arriscado quando se está no meio de esfome-
ados", conta István, László foi de um campo
para outro até o final da guerra, em 1945. e,

como cozinheiro, garantiu sua sobrevivência,
apesar de ter voltado para casa com 44 quilos
- distribuídos em 1,80 metro de altura.

Dois anos mais tarde, nasceu István. De-
pois do nazismo, sua família teve que enfren-
tar uma década de comunismo soviético até
conseguir fugir da Hungria, no dia 8 de de-
zembro de 195o. Naquele ano. seu país pro-
moveu uma revolução que durou apenas 12
dias, mas foi o suficiente para que cerca de
200 mil pessoas conseguissem emigrar. Os
Wessel ficaram em um centro de refugiados
na Áustria até decidir para onde iriam. Seu pai
não queria mais saber da Europa, e sua mãe
queria morar em um país quente, porque so-
fria muito com o frio rigoroso da Hungria. O
plano era ir para a Austrália, onde morava uma
parte da família.

A embaixada australiana oferecia asilo
para uma cota de 500 famílias, e Laszló tinha a
senha número 500, mas seu irmão, que estava
com eles, era o 501. Para não se separarem, sa-
íram juntos da fila. A cunhada de Laszló tinha
parentes no Brasil, então decidiram vir para cá
sem saber nada sobre o País. Só descobriram
que aqui se falava português poucas horas
antes de aportar em Santos (SP), no dia 8 de
fevereiro de 1957.

Chegando em São Paulo, Laszló arranjou
um emprego corno açougueiro, ganhando
um salário mínimo. A profissão no Brasil era
desprestigiada, mas na Hungria é um ofício
nobre, e László foi, aos 23 anos, o mais jovem
mestre-açougueiro diplomado na história de
seu país. Para mostrar o valor desse título, ele
decidiu abrir o próprio açougue.

A primeira e principal dificuldade era
conseguir o local. Os Wessel eram estran-
geiros, sem fiador, sem histórico de crédito
e sem dinheiro algum, pois vinham de um
sistema comunista. Foi então que aconteceu
uma daquelas coisas que já não se vê mais
hoje em dia: um casal de amigos húngaros
que tinha vindo com eles no navio conver-
sou com parentes brasileiros, pedindo que
ajudassem László. "Ele disse que tinha um
conhecido, que era ótima pessoa, trabalha-
dor e que precisava de fiador para alugar um
local para o açougue. E a pessoa disse que se
era de confiança, ajudaria. E assinou o aval.
Tivemos muita sorte de achar essas pessoas,
somos amigos até hoje", conta István.

O açougue começou a funcionar em 1958,
mesma época em que a indústria automobilísti-
ca brasileira estava se instalando em São Paulo.
As montadoras trouxeram diretores estrangei-
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ros que não conheciam as carnes brasileiras, e
László, além de fazer os cortes da forma a que
eles estavam acostumados na Europa, preparou
um glossário em inglês, francês e alemão com
o nome de cada carne para ajudar os fregueses.
Foi também um húngaro que colaborou para
que o açougue dos Wessel deslanchasse. "Era
um senhor que tinha um laboratório de reve-
lação de filmes cinematográficos no mesmo
bairro que a gente. Um dia, ele passou de carro
na frente do açougue e viu que o sobrenome
era húngaro, aí parou na porta e se apresentou
para o meu pai", relata István. Por trabalhar
com cinema, o novo amigo tinha bons conta-
tos, e trouxe muitos clientes para Wessel.

István passou a trabalhar com o pai aos
20 anos. e foi então que o açougue começou
a se tornar uma marca. Em 1969, ele teve a
oportunidade - também por indicação de
conhecidos húngaros - de fazer estágio em
um frigorífico na Holanda, onde passou seis
meses. De lá, trouxe o processo de matura-
ção da carne, inovação que revolucionou as
churrascarias brasucas. "Nos anos 1960, a car-
ne brasileira era muito dura, porque o gado
era abatido com cinco anos de idade (hoje são
dois anos). Quando me apresentaram a matu-
ração na Holanda, vi que era sob medida para
a nossa necessidade." Segundo ele, é um pro-
cesso simples em que se mantém a carne em-
balada a vácuo e resinada a zero grau durante
30 dias, para que os microorganismos não se
proliferem. O resto é feito pelo tempo e pelas
enzimas da própria carne, "É corno o vinho."

Junto com a maturação, a Wessel trouxe para
o Brasil outras inovações, como o carpaccio, na
década de 1980, que acabou se tornando bastan-
te tradicional nos restaurantes. István diz que a

empresa cria produtos novos continuamente,
como molhas e harnbúrgueres especiais, mas
não tem metas fixadas. "Quando eu tenho uma
idéia, ou viajo e vejo alguma coisa que me ins-
pira, volto para cá e a gente lança. Não tenho
as coisas muito planejadas nesse sentido." Para
alimentar a inspiração, István procura levar uma
vida cosmopolita. Além do húngaro, fala portu-
guês, inglês, francês e espanhol, e estudou hote-
laria e marketing em Nova York.

Receitas

Mas para ele não bastava trazer novidades,
era preciso ajudar os fregueses a usá-las da
melhor forma. Na década de 1970, começou a
fazer receitas específicas para suas carnes, de
forma que os pratos sempre dessem cerro. "É
muito comum em uma casa existir meia dú-
zia de receitas que são repetidas há 20 anos,
Aí vi nisso uma oportunidade, quer dizer, se
conseguíssemos ensinar as pessoas a fazerem
mais pratos, elas acabariam consumindo uma
variedade maior de carnes", diz.

István acredita que a empresa tem a cara
do dono e procura dar seu toque pessoal em
tudo o que faz, mesmo que precise se expor,
como na hora de ouvir reclamações. A Wes-
sel atende a três ou quatro delas por semana,
e ele faz questão de atender pessoalmente
cada cliente. "Gosto de ouvir o consumidor.
é a oportunidade que eu tenho de conversar
e saber o que ele acha do nosso trabalho, de
descobrir onde erramos, porque sempre que
há reclamação, o erro é nosso. No mínimo por
informar pouco." Segundo ele, é muito fácil
estragar urna boa carne - basta cortar na mes-
ma direção da fibra para um bife macio e su-

51



culento virar uma sola de sapato. "Outro pro-
blema é usar a carne errada para a receita. Se
usar músculo para bife vai ficar horrível, assim
como se fizer cozido com filé mignon. Para
cada receita tem uma carne certa", explica.

A vocação para aprender e ensinar faz de Is-
tván um prestador de serviços talentoso. Há mais
de 20 anos ele atende os restaurantes de forma
personalizada, com sistema de porções individu-
ais, definidas pelo cliente. "Não existe o padrão
da Wessel, o padrão quem dá é o cliente. Ele que
escolhe se quer um medalhão de filé mignon de
120 gramas ou de 140 gramas", diz. A solução
deu tão certo que acabou migrando também
para o consumidor direto, e as porções individu-
ais foram parar nas gôndolas, para atender prin-
cipalmente pessoas que moram sozinhas.

Para públicos tão diferentes, a Wessel tem
equipes separadas - uma atende hotéis e res-
taurantes e outra os supermercados. Duran-
te a temporada de cruzeiros, de novembro a
abril, a Wessel trabalha em parceria com uma
empresa especializada em portos para aten-
der à demanda de 20 toneladas de carne por
mês, em média. Se contar todo o volume da
empresa, são mais de 100 toneladas de carne
vendidas mensalmente.

Os públicos distintos são atendidos, no
entanto, com o mesmo princípio, que é ga-
rantir o desempenho dos produtos, Por isso a
Wessel investe em cursos e treinamentos. "Se
o cliente for aplaudido com a nossa carne, seja
um chefe de cozinha, seja alguém na sua casa,
ele vai comprar de novo. Eu sempre associo o
resultado final ao que vendemos."

A comunicação com o público é feita de
forma muito especial, já que, paralelamente
à vida de empresário. Isíván desenvolve uma

carreira de escritor e colunista que é a sua se-
gunda paixão. Ou primeira, ele não sabe bem.
Quando lhe perguntam do que gosta mais, se
de carne ou de comunicação, ele desconversa.
'Assim você me coloca em uma saia-justa", ri.

O gosto por escrever lhe rendeu a publica-
ção de sete livros e a colaboração em conhecidos
veículos de imprensa. Furam dez anos de artigos
especializados na revista Gula, outros seis na re-
vista Vip e três anos no jornal Valor Econômico,
fora o rádio, com sete anos na Rádio Eldorado e
os últimos três na Band FM. onde tem dois bole-
tins diários ao vivo, chamados "Pitadas de gastro-
nomia'. A participação na imprensa, segundo ele,
tem sido um fator importante para o crescimen-
to da empresa. !A Band FM me dá oportunidade
de fazer muitas coisas, é uma forma fantástica de
divulgar a nossa marca, mesmo indiretamente",
conta. Seus programas são transmitidos para sete
capitais que, juntas, representam um público de
50 milhões de pessoas.

Mas István não está interessado em expan-
são acelerada. A Wessel cresce em média 15%
ao ano, com presença em São Paulo, Barueri,
Campinas, Guarujá, Campos do Jordão e Tam-
boré, no Estado de São Paulo, além de Brasí-
lia, Fortaleza. Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Salvador e Cuiabá. 'Acho um crescimento
confortável. Não é agressivo, mas é bastante
consolidado", afirma.

Os últimos anos foram especialmente bons,
com a profissionalização da gestão promovida
pela quinta geração de mestres-açougueiros
nos negócios da família, Seu filho Daniel, 34
anos, que há 15 atua como diretor-executivo
do negócio, implantou sistemas de controle de
custos e de mercado. "Ele faz isso muito bem.
Hoje somos muito mais seguros dos números

e por isso temos condição de melhorar nossa
performance, porque sabemos qual é o custo,
quais são as metas, quanto vamos cobrar, o que
é mais importante para cada tipo de mercado -
preço ou produto. Isso é fundamental na hora
de entrar em uma concorrência, por exemplo,
pois sem esse controle, ou se perde o negócio
ou o dinheiro."

István diz que a presença dos filhos tem sido
fundamental para renovar o negócio e combinar
gestão profissional com toque familiar. Além de
Daniel, suas duas filhas também trabalham com
ele: Tatiana, 32 anos, presta serviços como de-
signer, e Marina, 28 anos, está em treinamento
para trabalhar na administração. Isíván man-
tém com os filhos uma relação de confiança e
transparência como a que tinha com seus pais.
"Sempre compartilhamos tudo. O maior exem-
plo foi a nossa fuga da Hungria. Mesmo sendo
uma operação arriscada, meus pais nunca me es-
conderam nada. Aos dez anos de idade eu sabia
exatamente o dia, a hora, como e por que estáva-
mos fugindo. E sempre procurei transmitir essa
experiência de absoluta confiança para meus
filhos, e isso reflete dentro da empresa." Pois se
depender dos elos que passam de pai para filho,
a família Wessel deve continuar a alimentar mui-
tas gerações de consumidores.
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