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"A participação na competição é para
muitos dos nossos alunos um primeiro
contacto com a tomada de decisão
em contexto de grande incerteza,
o que os ajuda a conhecerem-se melhor
e a perceberem que tipo de área
profissional lhes poderá vir a interessar
no futuro" piv



Clara Raposo Presidente do ISEG, avalia esta iniciativa de estratégia e gestão

"A competição replica o dia a dia de uma empresa"
O Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão (ISEG) aco-
lheu a final nacional do Global
Management Challenge 2018.
Clara Raposo, presidente desta

instituição de ensino, lembra
que foi um ex-aluno e professor
da casa que criou esta prova
que está hoje espalhada pelo
mundo. E muitos dos seus es-
tudantes já passaram por esta
experiência.

"Para a competição a final
no ISEG foi um regresso às

origens e para a nossa escola

representou a celebração da
importância que têm a inova-

ção no ensino e a proximidade
dos nossos estudantes à reali-
dade empresarial e a aplicações
práticas", frisa Clara Raposo.
Foi no final dos anos 70 que
começou a germinar na cabe-

ça de Luís Alves Costa, então
professor nesta instituição de

ensino, a ideia de criar uma
competição de estratégia e

gestão. Os simuladores faziam
sucesso nas suas aulas e foi algo

que lhe deu ímpeto para criar
esta competição.

Muitos estudantes do ISEG
estiveram já envolvidos nesta
iniciativa. A presidente conta
que "promovemos um evento
interno a que chamamos ISEG
Management Challenge e que
é muito participado, gera ge-
nuíno interesse nos nossos es-
tudantes de diferentes cursos.
"As equipas que participaram
na edição nacional foram muito

dedicadas e aguerridas e trans-
mitem que a experiência é mui-
tíssimo enriquecedora".

Na perspetiva da professora
a prova exige dos seus alunos
a capacidade de trabalharem

em equipa, de se organizarem,
distribuírem tarefas e tomarem
decisões num curto espaço de

tempo, sob pressão. "O desafio
implica a tomada de decisão
em diferentes áreas da gestão
de uma empresa, o que permi-
te a aplicação, numa situação
simulada, mas que replica o dia
a dia de uma empresa, de co-
nhecimentos teóricos a novas

situações em contexto empre-
sarial. O que é sem dúvida uma
mais-valia", salienta.

"A participação na competi-
ção é para muitos dos nossos
alunos um primeiro contacto
com a tomada de decisão em

contexto de grande incerteza,
o que os ajuda a conhecerem-se
melhor e a perceberem que tipo
de área profissional lhes poderá
vir a interessar no futuro", frisa

íi
O ISEG vê na génese
e no desenvolvimento
à escala global do Global
Management Challenge
um pouco daquilo
que é o seu próprio ADN
de inovação. É um exemplo
de inovação introduzida
por um ex-aluno e professor

A presidente do ISEG, Clara Raposo, defende
que esta prova é um exercício prático de gestão



Clara Raposo. Acrescenta que
"a principal qualidade deste
desafio é a estrutura do simu-
lador que replica de forma bas-
tante fidedigna aquilo que se

pode vir a passar na realidade
de uma empresa em diferentes
contextos de enquadramento
concorrencial. A possibilidade
de praticar a tomada de deci-
são com diferentes equipas a
competirem entre si, com base
na mesma informação, torna
o desafio verdadeiramente
interessante para quem nele
participa". Acredita que uma
iniciativa desta natureza que
nasce numa faculdade e dura
40 anos, crescendo a uma
escala global é seguramente
um projeto bem-sucedido. "O
ISEG vê na génese e no desen-
volvimento à escala global do
Global Management Challenge
um pouco daquilo que é o seu

próprio ADN de inovação. É
um exemplo de inovação in-
troduzida por um ex -aluno e

professor", finaliza.


