
Fábricas de
novos negócios
TEXTO CÁTIAMATEUS

A decisãode realizar umMBA
encontraváriasmotivações
entre os profissionais Há
quemprocure alavancar a
carreira e subir alguns degraus
na escadadaprogressão
eháquemprocure as
ferramentas certasparadar
formaao seupróprioprojeto
empresarial O Executive
MBAdaAESEBusiness
School congregaambas as
ambições mas paracarimbar
opassaporte de entradaneste
curso serempreendedor
é requisito chave

Nosúltimos anos o
MBAjá alavancoumais
de duas dezenas de
projetos empresariais

de alunos Este ano hámais nove
prontos a entrar nomercado O
ExecutiveMBA daAESEdestina
se a profissionais licenciados com
mais de cinco anosde experiência e
forte perfil empreendedor explica
Francisco Carvalho responsável
pelaNAVES Novas Aventuras
Empresariais a unidade doMBA
responsável por trabalhar comos
alunos o desenvolvimentoda sua veia
empreendedora e dos seus projetos
de negócio Comumperfil de alunos
maioritariamente concentrado na
faixaetária dos 37 anose umamédia
de 12 anos de experiênciaprofissional
em áreas como agestão engenharia
ou ciências sociais
que procuramno
curso ferramentas
de desenvolvimento
pessoalou
profissional
o responsável
realça o crescente
interesse dos alunos
pela cadeirade
NovasAventuras
Empresariaisque
integra o currículo

casosde alunos que entram no
ExecutiveMBA coma ideia original
de crescer nassuas carreiras
profissionais por conta de outrem e
seremintra empreendedores eoutros
que no final optampor lançar os seus
projetos empresariais enfatiza
Osmentoresdos nove projetos que
este ano saíram doExecutiveMBA
daAESE são disso um exemplo
Do turismoà tecnologia e a várias
outras áreas de atuação os projetos
deste ano ver caixa seguem uma
tendência que segundo Francisco
Carvalho hámuito vemganhando
força naAESEe que posicionao
MBAcomouma fábrica de ideias
empresariais Daqueles que temos
conhecimento direto nos últimos
anos tivemosperto deduas dezenas
de projetos que foram lançados e
que continuam o seuprocessode
desenvolvimento ematuridade
nosrespetivossectores explica
realçandoque projetos financiados
peloNAVES SCR a sociedade de
capitalde risco daAESE e que
tenhamsido promovidos pelos
Alumni temosnestemomento cerca
de cincoprojetos ou seja 50 da
carteira de investimento atual
Segundoo responsável existirão
outros projetosque foramlançados
porAlumni anos após a suapassagem
pela escola e que são acompanhados
pelaAESEde forma indireta
Saúde energias renováveis
plataformasde inovaçãona internet

serviços de
impressão 3Dou
moda e têxtil são os
sectoresdemaior
aposta por parte dos
alunos Da edição
do ano passado
alguns dos projetos
estão já na fase de
testes de mercado
fundamentaispara
avaliar a potencial
traçãodos projetos

nenhumdelesestá já efetivamente
em comercializaçãodo respetivo
produto ou serviço ao contráriodos
projetosde anos anteriores onde
a taxade implantação nomercado
é já expressiva Contamos já com
vários negóciosdeAlumni empleno
desenvolvimento como aHuman
Talent outsourcing e outplacement
aHopecare saúde a Inocrowd
inovação aberta entre outros

deste ano estão aindanuma fase
embrionária À semelhança de anos
anteriores umavez defendidos
osplanos de negócio os projetos
serão avaliados e submetidosao
interesse dos investidores disponíveis
para alavancar as ideias explica
acrescentando que caberá aos
mentores assumirem avontadede
tornar os seus trabalhos realidade
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