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H a um novo consenso na cozi-
nha dos hospitais: a comida
pode ser mais saborosa e

agradável aos olhos, sem perder suas
fortes - e rigorosas - características
de dieta. Como é possível? Expe-
riências em algumas empresas de
refeições coletivas que atuam nesses
estabelecimentos estão mostrando
que a quebra do tabu ocorre em
diversas frentes: presença de chefs
na cozinha que criam cardápios
rnais interessantes, utilização de
louça mais moderna, uso de ervas
aromáticas e flores comestíveis
- evidenciando a preocupação com
o frescor e a apresentação dos pratos
-, profissionais treinados, adoção de
técnicas e equipamentos mais mo-
dernos. Como resultado, expressões
corno food designers e engenheiros
de cardápio passam a ser triviais
neste segmento que representa 5%
do volume de refeições fornecidas
pelas empresas de refeições coletivas
e cuja projeção de crescimento para
os próximos cinco anos está em tor-
no de 3% ao ano.

"O serviço de alimentação e die-
tética evoluiu e seu novo significado
compreende conceitos de hotelaria e
serviços, o que explica a existência, em
alguns hospitais, de profissionais com
formação em hotelaria", diz Teresa Cal-
das, diretora de operações da Gran Sa-
pore. A empresa atende, entre outros,
os hospitais Copa D'Or, no Rio, e 9 de
Julho, em São Paulo, onde a empresa
oferece 45 cardápios diferenciados aos
pacientes e está em tratativas com um
renomado chef paulista, que poderá
assinar novas receitas.

Investimento em treinamento da
mão-de-obra é praxe nas empresas.
E, fora delas, um dos sinais que
mostram que o negócio prospera é
a criação, no início de 2008, de uma
disciplina sobre dietas especiais no
curso de gastronomia da Universida-
de Anhembi Morurnbi. "Nós forma-
mos tecnólogos para a gastronomia,
não apenas chefs", diz a diretora da
Faculdade de Gastronomia, Rosa
Moraes, que estuda a implantação
de urn curso de especialização em
gastronomia hospitalar.

Na onda da diferenciação - e
da sofisticação - da alimentação
hospitalar, a Noah Gastronomia,
braço de restaurantes do grupo
Chieko Aoki, fechou parceria com
o Hospital São Luiz. Na unidade
Anália Franco, em São Paulo, foi
inaugurado, em março, o primeiro
projeto de implantação de alta gas-
tronomia nas dietas dos pacientes,
no restaurante de visitantes e nas
duas cafeterias e na área reservada
aos médicos.

São, ao todo, 37 dietas cataloga-
das que o paciente pode compor
como quiser, escolhendo a entrada,
o prato principal, os complementos,
a sobremesa e a bebida. Cada prato,
nos formatos quadrado, hexagonal
ou em tigelinhas de consome, não
sai da cozinha sem antes passar, por
último, pelo funcionário da Unha de
produção que confere o acabamen-
to. Este toque final é fundamental e
pode significar o acréscimo de uma
folha de manjericão, um galho de
hortelã, uma minirrosa ou uma ca-
puchinha - tudo colhido no próprio
dia na horta ao lado da cozinha. "É
mais caro, mas é um conceito dife-
rente, que exige logística, funcioná-
rios especializados e softwares para
administrar a informação", explica
Jorge Nishimura, presidente da Noah
Gastronomia, que calcula cobrar
entre R$ 12 e R$ 14 por refeição,
cada uma delas acompanhada de
mensagens positivas pesquisadas
criteriosamente pelo departamento
de markeüjfg. O Noah da unidade
Anália Franco serve hoje 2,3 mil
refeições/dia. Segundo Nishimura, o
faturamento de 2008 deverá alcançar
R$ l O milhões e, no próximo ano, ao
assumir as unidades do Hospital São
Luiz Itaim e Moaimbi, o faturamento
chegará a R$ 19 milhões.

A líder GRSA entrou para o seg-
mento em 1999, com a criação da
marca Medi Rest, através, do qual
desenvolveu o conhecimento neces-
sário em tecnologias mais modernas
(pode-se hoje cozinhar sem panelas,
usando fornos combinados), trei-
namento e atendimento. Constatou
ainda que seu público não era apenas
o paciente, mas seus acompanhantes.
E para eles criou diversas alternativas
de alimentação - e de negócios.

No jrestaurante para visitantes e
público em geral do Hospital Sírio-
Libanês, em São Paulo, o cardápio é
assinado pelo chef francês Patrick
Ferry, atualmente no comando da co-
zinha do Hotel Sofitel, em São Paulo.
Na ala vip do Hospital Paulistano, a
GRSA atende à la carte. Obviamente,
observadas rigorosamente as prescri-
ções médicas. E quem leva a refeição
para o quarto (mesmo fora do horá-
rio) não é mais a tradicional copeira,
mas um garçom. Nesta mesma área
vip, os pacientes também escolhem
suas revistas e há um curioso "menu"
de travesseiros. "Hoje o paciente es-
colhe o hospital onde será mais bem
acolhido, e os serviços de hotelaria
têm peso na decisão", explica Regina
Belelli, diretora da divisão Health
Care da GRSA.

Ao atender não apenas o paciente,
mas também acompanhantes e médi-
cos, as empresas de refeições coletivas
criaram vários formatos de food ser-
vice dentro do espaço hospitalar. Há
associações com franquias de marcas
consolidadas, instalação de marcas
próprias, restaurantes diferenciados
para o público em geral, além de espa-
ços reservados para os médicos com
refeições, cafés da manhã e lanches
rápidos. "A refeição hospitalar está
evoluindo para algo mais próximo
do prazer", diz Regina.


