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Faculdade auxilia a administração de pequeno
Alunos da Trevisan apresentam soluções customizadas e ajudam micro e pequeno a crescer

Katia Hochman/DCI

As teorias econômicas discu-
tidas nas salas de aula das uni-
versidades já estão ajudando
muitos empresários na prática.
Por meio de projetos desenvol-
vidos para cada empresa, alunos
do curso de Administração de
Empresas da Faculdade Trevisan
fazem um verdadeiro raio-X das
condições administrativas, finan-
ceiras e operacionais, e apre-
sentam soluções customizadas
aos pequenos empresários.

"Pelo menos 50% dos tra-
balhos que desenvolvemos foram
aproveitados", afirma José Ale-
xandre Araújo Negrini— um dos
estudantes que participou do Pro-
jeto de Integração Multidisci-
plinar Trevisan em parceria com
as também estudantes Ana Luiza
Carvalho e Sylvia Spuras Stella.

Os três universitários parti-
ciparam do projeto com o case do
Hotel Chácara do Morumbi du-
rantes seis meses do ano passado,

Chácara do Morumbi, hotel para cães, esteve no projeto

de maio a novembro. O principal
diferencial do hotel está nos hós-
pedes que atende: são cachorros.
"No sexto semestre do curso,
precisávamos escolher um hotel
para fazer o diagnóstico empre-
sarial. Para nos diferenciar, es-
colhemos essa empresa, que ofe-
rece um serviço interessante e
desconhecido no mercado."
Erros e acertos

O diagnóstico dos alunos

apontou alguns pontos falhos do
negócio e, a partir deles, soluções
foram sugeridas ao proprietário.
De maneira geral, os estudantes
encontraram uma administração
consistente, uma boa situação
financeira e funcionários bem
treinados. "O espaço disponível
era muito bem aproveitado. No
terreno amplo, o proprietário co-
locou 39 chalés individuais, que
podem comportar até três ca-

chorros do mesmo dono", diz.
Apesar da boa condição finan-
ceira, com sobras no caixa, os
alunos notaram que o hotel não
investia em divulgação e em es-
tratégias de marketing. "O hotel
não fazia anúncios, principal-
mente no bairro, onde o enfoque
deveria ser maior. O serviço é
bom, mas pouca gente conhece.
Propusemos, como solução,
anúncios em revistas de bairro e
voltadas para o setor", explica.

O proprietário, assim, passou a
desenvolver estratégias de mar-
keting, algumas delas até um
tanto inusitadas, como festas de
aniversário para cachorros. Nes-
sas datas, os demais "clientes" do
hotel são convidados para a festa
do aniversariante. O hotel ofe-
rece bolo e brindes aos cães
convidados, como estratégia para
fidelizar os donos. "Estamos fa-
zendo também anúncios em out-
doors e revistas, além de par-
cerias com hotéis 'normais' para
que os hóspedes deixem seus
cães conosco enquanto estão
hospedados na cidade", conta
Luis Villares London, proprie-
tário do Chácara do Morumbi.

Os estudantes também con-
sideraram que a entrada do hotel
não valorizava o belo interior e

Projeto aproxima aluno do mercado
Os Projetos de Integração

Multidisciplinar Trevisan
(Primt) são realizados semes-
tralmente pelos alunos do curso
de Administração de Empresas
da Faculdade Trevisan, orga-
nizados em equipes com quatro
estudantes cada um.

"A proposta do curso é que os
alunos conheçam a realidade do
mercado de trabalho e da eco-
nomia do País, ainda na sala de
aula", explica o professor José

Renato de Campos Araújo, co-
ordenador do Primt da Facul-
dade Trevisan.

Os oito trabalhos desen-
volvidos durante os quatro
anos de faculdade obedecem
aos temas: Terceiro Setor,
Educação, Alimentação, In-
dústria Têxtil, Informática,
Finanças e outros dois com
temas livres. Todos eles são
acompanhados de perto pelos
professores.

sugeriram que fossem colocadas
placas de identificação com o
nome Chácara do Morumbi. "A
localização do hotel é excelente.
Fica em uma avenida conhecida e
bem movimentada. Entretanto, a
fachada não aparentava ser de um
hotel", avalia. Hoje, todo o muro
do estabelecimento é pintado
com desenhos de cachorros.

O quadro de funcionários do
Chácara do Morumbi foi con-
siderado pelos alunos da Facul-
dade Trevisan como um dos pon-
tos fortes do estabelecimento.
"Eles são bem treinados, edu-
cados e cuidam bem dos animais.

Em outros hotéis, percebemos
que eles não eram bem tratados e
havia reclamações de clientes".

O veículo do hotel, usado para
levar e buscar os animais em
casa, também poderia ser melhor
utilizado na visão dos estudantes.
"O hotel atende somente o pú-
blico da região do Morumbi e,
durante a semana, fica pratica-
mente vazio. Uma alternativa se-
ria ampliar a atuação, aprovei-
tando o carro. Assim, durante a
semana, o hotel também ficaria
cheio, ganhando mais clientes."
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