
COMPETIÇÃO

Prova estimula
trabalho de equipa

Mais de 6o equipas
participaram no ISEG
Management Challenge
e as oito melhores vão
integrar a edição de 2014
da competição
Jéssica Batista lidera a for-
mação que venceu a quinta
edição do ISEG Management
Challenge que terminou no
início deste mês. Explica que
o trabalho em equipa foi deter-
minante para o desempenho
obtido e que também vai ser
importante para a participa-
ção da sua equipa no Global
Management Challenge 2014-

O ISEG Management Chal-
lenge é uma competição in-
terna semelhante ao Global
Management Challenge, de-
senvolvida pela SDG e apoiada
pela Caixa Geral de Depósitos,
em que alunos desta escola de

gestão se juntam em equipas
e têm, à semelhança da com-
petição nacional, de gerir uma
empresa. A equipa vencedora
e mais sete que obtiveram os
melhores resultados, recebem
como prémio a participação
na edição deste ano da prova.
João Duque, presidente e pro-

fessor do ISEG, considera que
"este evento replica o desafio
nacional e funciona como trei-
no para este. Cometer erros
é o grande desafio dos jogos
de gestão e aprende-se muito
com eles". Para o professor, o

ISEG Management Challenge
é um exercício prático para os

seus alunos. Durante as licen-
ciaturas os problemas teóricos

que os estudantes têm de re-
solver estão muito centrados
em questões específicas e, tan-
to nesta competição interna,
como na nacional, os alunos
são confrontados com a ne-
cessidade de integrar todas as

partes e ver o resultado num
todo. João Duque participou
há muitos anos no Global Ma-
nagement Challenge e aconse-
lha as equipas formadas pelos
seus alunos a aproveitarem
ao máximo esta experiência.
"Convivam, troquem experiên-
cias e estabeleçam networking
com outros participantes", re-
comenda.
Palavra de vencedora
"Vencer o ISEG Management
Challenge é para nós a pro-
va de que primeiro que tudo
é importante que exista um
bom espírito de equipa e que
a confiança e o saber ouvir
predominem", refere Jéssica
Batista, líder da equipa ven-
cedora e aluna da licenciatura
em gestão. Em junho a sua for-

mação vai começar a competir

no Global Management Chal-
lenge 2014- "Esperamos que
seja mais um passo no nosso
processo de aprendizagem e
vamos primar pelas decisões
em equipa", frisa Jéssica Batis-
ta. Está ciente de que este de-
safio vai ser renhido e não vão
estar apenas a disputar a prova
com alunos, mas também com
quadros de empresas. Vão ain-
da estar perante um simula-
dor com novos campos e mais
informação para a tomada de
decisão. Mas mesmo assim vão
dar o seu melhor e o objetivo é

vencer mais esta etapa. "Sendo
esta plataforma mais complexa
do que a anterior esperamos
estar mais perto da realidade
empresarial e respetivas to-
madas de decisão. Esperamos
ainda aprender a lidar com es-

tratégias mais competitivas de

equipas de uma nível superior,
dado que vamos estar a compe-
tir com os melhores", finaliza
Jéssica Batista.

As inscrições para a atual
edição do Global Management
Challenge vão estar em cur-
so até ao próximo dia 21 deste
mês. Para mais informações
contactar a SDG — Simulado-
res e Modelos de Gestão, n Q

41, 3 Q andar, em Lisboa (tel.
213 157 618). Pode ainda con-
sultar o sítio na internet www.
worldgmc.com.
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