
A prova funciona como uma extensão do MBA

Após terem vencido uma
competição interna no ISEG,
quatro alunos enfrentaram
a competição nacional e
qualificaram-se para a 2- volta

Nelson Lourenço, líder da equipa MBA
ISEG/31 3 edição, não tem dúvidas que
competir com alunos de MBA é mais
fácil do que enfrentar formações com
outros perfis. É o que lhe diz a experiên-
cia. Depois de, juntamente com os seus

colegas, ter vencido uma competição
interna no Instituto Superior de Econo-
mia e Gestão (ISEG), similar ao Global
Management Challenge, foram pre-
miados com a participação na prova a
nível nacional. Aprenderam mais sobre

gestão e tiveram de dar o seu melhor
para ultrapassarem a concorrência e

chegar à segunda volta.
Com percursos profissionais bastante

distintos a equipa MBA ISEG/31 3 edi-

ção é formada por Nelson Lourenço,
41 anos, licenciado em Contabilidade
e Administração, Vítor Pandeiro, 42
anos, formado em Gestão, Artur Car-
valho, 40 anos, licenciado em Ciências
Farmacêuticas e mestre em Marketing
e Beatriz Aneiros, engenheira química,
com 37 anos. Em comum têm o MBA do
ISEG que já terminaram.

"A nossa maior vantagem compe-
titiva é a diversidade profissional, te-
mos elementos muito experientes em
marketing e vendas, produção, recursos
humanos e finanças, áreas que são as

principais desta iniciativa", explica o
líder. Mesmo assim chegar à segunda
volta não foi fácil. Estreantes, contam
que foram várias a horas de trabalho
que lhe dedicaram, a discutir as deci-
sões a tomar.

"Além dos cenários do simulador se-

rem diferentes, sentimos que existiu
maior equilíbrio ao nível das equipas
na competição interna do MBA do que
na nacional", explica o líder. Acrescenta

que foi mais difícil vencer nesta etapa,
pois o segundo classificado era uma
equipa forte que os obrigou a dedicar
mais tempo do que o inicialmente pla-
neado.

Teoria versus prática

Estes quatro participantes contam com
vários anos de carreira profissional e
acreditam que este foi um fator impor-
tante para o bom desempenho. Na sua

perspetiva há decisões que estão muito
ligadas ao mundo empresarial e por
muita teoria que se saiba, a existência

de bom senso e da experiência do dia a
dia, ajuda na altura de decidir.

Dão como um exemplo o facto de es-
tarem perante uma fábrica que tem pro-
dução, que incorpora matéria-prima,
que tem de se fazer cálculos de mão de

obra, quem tem essa experiência agiliza
e amplifica a capacidade de previsão.
Quem não tem experiência também
chega lá, mas demora mais tempo e

precisa de trabalhar mais.
"Neste momento já todos terminamos

o MBA e esta competição permite não
só aplicar os conhecimentos adquiridos,
como também desenvolver e melhorar
competências de negociação, liderança
e trabalho em equipa", salientam. Acre-
ditam que funciona quase como uma
extensão do MBA.
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Jorge Gomes é diretor do MBA do
ISEG. Para si é com orgulho que vê
o desempenho dos seus alunos neste
desafio. Quanto às competências traba-
lhadas salienta que "puderam transpor
para a prática o que aprenderam du-
rante a formação". Percebem ainda os
limites da gestão e desenvolveram o seu

espírito competitivo.
Depois de ultrapassada a primeira

volta do Global Management Challen-

ge 2016, esta equipa prepara-se para
enfrentar a próxima etapa. O objetivo é

chegar à final nacional.


