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forma, eles ganham autoconfian
ça”, afirma o psicoterapeuta Marc 
Pavageau, que é professor e coach 
do programa. Entre as atividades, 
estão exercícios similares aos de 
acampamento de férias. Por exem
plo, ao andar na corda bamba, dois 
sócios precisam desenvolver téc
nicas corporais para se apoiar e 
não cair — um dos aprendizados 
é a confiança mútua. No fim de ca
da atividade, o grupo reflete sobre 
como a prática pode ser aplicada 
a problemas reais.

Fouzia Aziza e Samir Makboul, 
ambos de 28 anos, participaram

do treinamento. Eles vão abrir um 
negócio na área de consultoria am
biental, para atender clientes na 
França e na Argélia. Os sócios afir
mam que o curso os ajudou a de
senvolver os desafios práticos. 
“Durante as sessões de coaching, 
fomos mudando a ideia que tínha
mos de nossa empresa”, diz Aziza.

Os dois também participaram 
do Les Entrepreneuriales (Os Em
preendedores), uma espécie de es
pecialização com duração de um 
semestre. É uma iniciativa de ins
tituições de ensino e órgãos públi
cos que existe desde 2004 e tem 
se expandido para toda a França. 
No ano passado, o curso abriu uma 
turma na região de Marselha e 
atraiu 57 estudantes com os mais 
variados perfis de formação.

MOTOR DE INOVAÇÃO
Iniciativas como essa encontram 
eco em outros países daUnião Eu
ropeia. Bélgica, Espanha, Dinamar
ca e Lituânia são alguns dos exem
plos onde diferentes estratégias 
têm sido aplicadas para transfor
mar estudantes universitários em 
empreendedores. Não é por aca
so. Segundo os números da Co

missão Europeia, as pequenas e 
médias empresas são responsá
veis pela criação de 85% dos novos 
empregos, o que representa mais 
de 4 milhões de vagas por ano. 
“Elas são o motor de inovação e de 
crescimento da economia”, diz o 
vice-presidente Tajani.

Na França, o incentivo ao em
preendedorismo já chega a inicia
tivas como o Pôle Emploi, uma 
agência de recolocação de desem
pregados que passou a desenvol
ver programas para estimular po
tenciais candidatos. A instituição 
também visita escolas técnicas e 
de negócios para motivar os estu
dantes a montar empresas. “Mui
tos jovens terão dificuldades em 
começar suas carreiras se consi
derarem apenas as oportunida
des tradicionais em companhias”, 
afirma Jean-Pierre Joubeijean, 
conselheiro para o empreendedo
rismo do Pôle Emploi.

A organização estudantil Acce- 
de, sediada na Euromed — uma 
das escolas de negócios mais pres
tigiadas da França, com sede em 
Marselha—vem apoiando poten
ciais empreendedores. No início 
deste ano, organizou um concur
so que premiou os melhores pro-
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jetos de startup com € 35 mil. “Sem
pre nos surpreendemos com o as
pecto inovador dos trabalhos. Há 
um componente forte de empre- 
endedorismo social”, afirma Aga- 
the Leprun, secretária-geral da Ac- 
cede. Até quem não é selecionado 
para as fases finais recebe feed- 
backs e sugestões. “Mandar um 
e-mail dizendo que eles não pas
saram para a próxima fase irá de
sestimular muitos. Queremos que 
os empreendedores continuem 
trabalhando em suas ideias e as 
transformem em negócios bem- 
-sucedidos”, diz Agathe.

Jovens como David Mam, 25 
anos, encontram nessas iniciati
vas um caminho para suprir o que 
não aprenderam na faculdade. 
Mesmo formado na área de negó
cios, ele nunca teve disciplinas 
aprofundadas sobre empreende- 
dorismo. “Trabalhei por alguns 
meses em uma empresa inovado
ra no Reino Unido. Essa experiên
cia despertou minha criatividade 
e comecei a sonhar em ser um em
preendedor”, afirma Mam. Ele pla
neja abrir uma empresa, a DAMO- 
tech. Sua ideia é oferecer um apli
cativo para restaurantes tomarem 
pedidos dos clientes de forma 
mais eficiente. “Empreendedoris- 
mo é algo que se aprende desen
volvendo projetos práticos. E po
deríamos ter isso tanto na escola 
como na universidade.”
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Caixa de texto
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 296, p. 102-104, set. 2013.




