
Aprenda
a testar
uma ideia
de negócio

Ensino do empreendedorismo está a

mudar. Workshop Lean StartuUp Machine
decorre no próximo fim-de-semana no ISEG.

Numa
primeira fase, mais importante

do que aprender a fazer um organi-
zado plano de negócio, é saber como

se testa uma ideia. Esta é a convicção
de Manuel Laranja, professor de Empreendedo-
rismo e Gestão da Inovação, e defensor da meto-

dologia Lean StartUp Machine, que percorre
mais de 700 cidades em todo o.mundo e estará

no próximo fim-de-semana no ISEG, em Lisboa.

Porque a forma como se ensina empreende-
dorismo está a mudar, Manuel Laranja é adepto

desta metodologia, que nasceu na Universidade

de Stanford, nos Estados Unidos, com Eric Ries,

aluno do grande mestre Steve Blank. "Em vez de

perderem tempo com uma ideia que não é boa,

ensinamos os jovens, primeiro que tudo, a testar

e validar o produto ou serviço e o modelo de ne-

gócio", explica o professor do ISEG.

Durante o workshop, que decorre de 4 a 6 de

Junho, os alunos passarão parte do tempo na rua

a entrevistar potenciais consumidores. Dentro
de portas haverá 15 mentores, que farão pales-

tras curtas e dois placards que os alunos vão en-
chendo de post its còm mensagens sobre o de-

correr do seu trabalho.

Inicialmente, o Lean StartUp Machine inte-
ressavasobretudo aos negócios ligados à Internet,

mas está a espalhar-se a outras áreas como biotec-

nologia, serviços, ete, diz Manuel Laranja.
"As pessoas às vezes estão excessivamente

entusiasmadas com as suas ideias e pensam que
o seu produto é muito bom, quando o mercado

não o quer", sublinha este professor do ISEG, ex-

plicando que este workshop não pretende en-
contrar a melhor ideia de negócio. "O que quere-
mos é habilitar os alunos a serem melhores em-

preendedores quando vão procurar os business

angels", sublinha.
Manuel Laranja acredita que Lisboa é uma ci-

dade cada vez mais falada em termos de empreen-
dedorismo, com muitos aceleradores de startups,

e que há que aproveitar essa "onda", ucjc


