
COMPETIÇÃO
Um desafio onde se aprende mais sobre a gestão empresarial
Oito equipas finalistas
de uma iniciativa interna
do ISEG vão mostrar
o seu valor na 39 a edição
desta competição
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Cinco estudantes do curso de
Matemática Aplicada à Eco-
nomia e Gestão (MAEG) ven-
ceram a 9 â edição do ISEG
Management Challenge. Vão
juntamente com as equipas que
disputaram a final participar no
Global Management Challenge.

Este desafio de gestão é orga-
nizado pela SDG para o ISEG,
e tal como no Global Manage-
ment Challenge as equipas têm
de gerir uma empresa, mas uti-
lizam uma versão simplificada
do simulador. Nesta edição par-
ticiparam mais de 160 alunos,
distribuídos por 40 equipas.
Depois de duas voltas elimina-
tórias, a final foi disputada esta
semana por oito formações e
a vitória recaiu na equipa 120
ou Nada, formada por cinco
estudantes do terceiro ano de
MAEG. "Não estávamos à es-

pera de ganhar, demos o nosso
melhor e arriscámos", contou
Joana Rosa, líder da equipa
vencedora, após o anúncio dos
resultados. Na sua opinião esta

foi "uma experiência onde apli-
cámos conhecimentos adqui-
ridos no curso e percebemos a
sua aplicação prática". Agora
e na edição nacional o objetivo
é ganhar.

Mas vencer não é o que de
mais importante os estudan-
tes retiram de iniciativas como
esta. "Gostámos muito do tra-
balho em equipa, de aprofun-
dar conhecimentos de gestão e

aprender coisas novas", referiu
Clara Quintans, líder da equipa
Prosperar. Já Afonso Viana, da
formação Finnest, frisou que
aqui teve "a oportunidade de
ver como as decisões tomadas
influenciam uma empresa". A
pensar no futuro, Gonçalo Al-
çada, da formação Ecojardim,
salientou que competições como
esta ficam bem em qualquer
currículo. E Samuel Pires, da
equipa MnGHustlers, defendeu

que "este tipo de simulação, pela
sua componente prática, deveria
ser uma cadeira obrigatória".

Sendo que de um ambiente
académico os estudantes vão

passar para uma competição
nacional, Hugo Nascimento, da
formação Caco, tem a certeza
que o simulador será mais com-
plexo e com mais variáveis. Uma
situação que na opinião de João

Cintrão, da equipa OPI, e de

Nuno Aguiar, da formação The
A Team, vai exigir muito destes
alunos e será também uma opor-
tunidade para aprenderem mais
sobre gestão. Para Manuel Mira
Godinho, presidente do ISEG,
na próxima etapa "os estudantes
vão interagir com pessoas que já
têm um percurso profissional e

irão perceber o que se passa no
mercado de trabalho, nas em-
presas e alargar a sua rede de
contactos".

Em jeito de balanço, Luís Al-
ves Costa, presidente da SDG,
referiu que iniciativas como
esta "preparam os jovens para
o mercado de trabalho e a nos-
sa missão é fazer a ponte entre
a comunidade académica e a
empresarial".

Os cinco elementos da equipa vencedora com o professor
responsável pela licenciatura em MAEG fotojosé Fernandes


