
COMPETIÇÃO

Definir uma estratégia para melhor decidir

Rui Barros, administrador
da Accenture Portugal,
participou na prova nos
anos 90 e acredita que esta
é um exercício prático na
área da gestão

Há cerca de 22 anos Rui Bar-
ros estava a estudar engenha-
ria mecânica no Instituto Su-

perior Técnico (IST) quando
decidiu participar no Global
Management Challenge. Des-
sa experiência ficou-lhe a no-
ção que precisava de conhe-
cimentos mais profundos de

gestão, para tomar as decisões
mais acertadas.

"Erámos um grupo de ami-
gos com bastante vontade de
aprender e passar à fase se-
guinte da competição, mas na
verdade possuíamos poucas
horas base de conhecimento
de gestão. A melhor recorda-
ção que tenho foram as tardes
bem passadas na esplanada de

Engenharia Civil do IST a de-
finir a estratégia para a próxi-
ma jogada e o segundo lugar
que o nosso grupo conseguiu
na competição", recorda Rui
Barros, administrador respon-
sável pela área de tecnologia da
Accenture Portugal.

Em 1997, juntamente com os

seus colegas de equipa, este an-
tigo participante encontrou no
Global Management Challenge
uma oportunidade para saber
mais sobre a área de gestão.

Engenheiros na gestão

"Apesar de estudar engenha-
ria, sempre tive curiosidade e

vontade de aprender mais so-
bre esta matéria", afirma Rui
Barros. Acrescenta que "apren-
di que teria de desenvolver e

aprofundar os meus conheci-
mentos na área da gestão de
uma organização para poder
tomar as decisões mais acerta-
das. Em particular o custo de

capital, um indicador impor-
tante a ter em consideração,
dado que foi o que nos prejudi-
cou fortemente na classificação
final obtida", revela.

Da experiência vivida e às

equipas que vão integrar a
edição de 2019 explica que

"é importante que consigam
definir a estratégia e os obje-
tivos a atingir para orientar
o processo de tomada de de-
cisão em equipa, garantindo
que aprendem com os resulta-
dos obtidos em cada decisão".
Defende ainda que esta é uma
prova que possibilita o desen-
volvimento de competências
de gestão e de liderança, to-
mada de decisão e trabalho em
equipa, de uma forma muito
prática. "Permite ainda uma
aproximação entre o meio
universitário e empresarial,
permitindo uma melhor inte-
gração do talentos das nossas

universidades no mercado de
trabalho".

Rui Barros conta com cer-
ca de 20 anos de experiência
profissional na Accenture e
desenvolveu aqui um percurso
de consultoria na área de tec-
nologia em clientes nacionais e

internacionais, com particular
foco na indústria de Utilities,
energia e recursos naturais. A
empresa onde trabalha é tam-
bém a mais antiga patrocina-
dora deste desafio.

Rui Barros participou
na competição em 1997,
era então estudante de

engenharia mecânica no IST

FOTOJOSÉ FERNANDES
Elemento de formação

"Tem-nos permitido acompa-
nhar a capacidade de iniciativa,
de se reiventar e manter atual
desta competição, continuan-
do a ser fundamental como
elemento de formação dos es-
tudantes universitários e dos

quadros superiores", afirma.
A competição comemora este

ano o seu 40 Q aniversário. Para
Rui Barros é "uma iniciativa de
sucesso com origem em Portu-
gal, com presença em mais de

30 países, em que mais uma vez
se vê a capacidade do nosso ta-
lento em inovar em áreas espe-
cializadas de conhecimento".
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RETIFICAÇÃO
Na edição 2427, de dia 4 de maio de 2019, no artigo
intitulado "Um desafio que contribui para formar jovens
quadros", publicado na página 14 do Caderno de Economia,
publicámos por lapso a foto errada. A acompanhar o

artigo deveria ter estado a foto publicada em cima, com
Luís Esteves, coCEO da Amorim&lrmãos, ao centro,
acompanhado de elementos das equipas e da área de
recursos humanos da empresa que estão envolvidos
na edição de 2019 do Global Management Challenge. A
Amorim&lrmãos integra a atual edição da competição com
duas equipas formadas por jovens colaboradores, oriundos
de vários departamentos. A empresa encara esta prova
de estratégia e gestão como uma ação de formação, em

que os seus quadros podem trabalhar em equipa, tomar
decisões sob pressão, bem como antecipar cenários para
responder aos desafios que lhes são colocados. Aos visados
e aos leitores as nossas desculpas.


