
Final No fim de um dia preenchido com decisões de gestão, três colaboradores da CGD destacaram-se da concorrência

Equipa de quadros na liderança



Durante a cerimónia de revelação da equipa vencedora da noite houve
tempo para a entrega de prémios a patrocinadores e apoiantes, para um
discurso sobre uma parceria que em 2019 comemora 40 anos e para o
convívio entre dezenas de convidados
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Afinal

nacional da
edição de 2018 do
Global Management
Challenge realizou-
-se esta semana, no
dia 4, nas instalações
do ISEG. Foi disputa-
da por cinco equipas
de estudantes univer-

sitários e três de quadros. Após um dia
de prova, em que foram efetuadas cinco
tomadas de decisão de gestão em áreas
como o marketing, finanças, produção e
recursos humanos, a vitória foi alcança-
da por uma equipa de quadros da Caixa
Geral de Depósitos.

"O cenário que tínhamos para tra-
balhar era uma startup que estava a
crescer no mercado e a nossa estraté-
gia assentou na inovação, na qualidade
dos produtos e no marketing", expli-
cou José Campos, membro da CGD-
-JRS Associates, a equipa vencedora,
na cerimónia de entrega de prémios
que decorreu no Hotel Ritz, no dia 5-
Estreantes na competição, chegaram
à final e venceram e esta foi também a
primeira vez que uma formação apoi-
ada pela CGD triunfou neste evento.
Susana Girão, líder da equipa, lembrou

que da primeira até à quarta tomada
de decisão estiveram sempre em pri-
meiro. Mas o quinto e último passo da
final por vezes traz surpresas a nível de
resultados. Salientou ainda que "em ter-
mos de gestão de equipas foi bastante
desafiante. E ver em tempo útil de que
forma as decisões afetam certa áreas
de uma empresa foi muito importante".
Agora a equipa prepara-se para a final
internacional, um novo desafio onde
consideram que a Rússia será um dos

países em melhor posição para vencer.
No entanto, Ricardo Costa, o terceiro
elemento da equipa nacional, referiu
que "vamos dedicar-nos e tentar trazer
um bom resultado de Ecaterimburgo".
Uma startup para gerir

Presente na entrega de prémios, Paulo
Macedo, presidente da comissão execu-
tiva da CGD, não escondia o seu conten-
tamento por esta vitória. "Já tínhamos
chegado a várias finais, este ano tivemos
duas equipas nesta etapa e foi muito
bom vencer. As formações entregaram-
-se a esta prova que é exigente e com-
petitiva e foi um bom desafio", contou.

No dia de prova, João Assis Ferreira,
diretor de tecnologia da SDG revelou

que as equipas tinham uma startup
para gerir, com um histórico "muito
desafiador em relação a outros anos,

já que a nossa intenção é desafiar os

participantes para que a competição
seja mais aguerrida".

O certo é que no fim só vence uma
formação e houve mais sete que ficaram

para trás. A IT Sector/Let It Burn foi
uma delas, tendo atingido a segunda
posição. Repetentes, estes estudantes

já venceram finais nacionais. Na prova,
Luís Valente, o seu líder, referia que se

vencessem iriam tentar melhorar a sua
marca a nível internacional. Faltou ape-
nas um bocadinho para lá chegarem.

Também repetentes, quadros da EDP,
os três elementos da EDP Northeast
ficaram em terceiro. O objetivo de Rui
Salvador era melhorar o terceiro lu-

gar obtido em 2017, mas não conse-
guiram. A quarta posição foi ocupada
pela equipa IT Sector/Ás de Espadas.
Estreantes e alunos da Faculdade de

Engenharia da Universidade do Porto,
o líder, Gonçalo Lemos, explicou que
"no curso não temos nenhum contacto
com abordagens de gestão ou estratégia
financeira, por isso esta experiência foi
desde o início um mar de aprendizagem
no que toca a como uma empresa fun-
ciona. Aprendemos as várias valências
de cada departamento, como conjugar
todos para ter o maior retorno do in-
vestimento". Defendeu que pelo facto
de estarem a terminar o curso e quase
a entrar no mercado de trabalho, com
esta experiência passarão a ter uma vi-
são diferente das organizações em que
possam vir a trabalhar.

A CGD-Nortalentejo, formada por
quadros da entidade bancária, atingiu
a quinta posição. Hugo Serras, chefe
de equipa lembrou que "o Global Ma-
nagement Challenge é um instrumento
ao serviço da formação. É uma ferra-
menta de trabalho conjunta, como se

estivéssemos a trabalhar dentro de uma
orquestra, onde cada um tem a sua fun-

ção e exerce-a com um objetivo comum,
para que a música saia bem". Repeten-
tes numa final nacional acreditam que
cada vez é diferente e há sempre algo
para aprender em cada edição.
Uma experiência a repetir

Formada por estudantes do Institu-
to Superior Técnico, a equipa ISTMC/
EDP/Avamp participou pela primeira



vez e chegou à final, tendo atingido o

sexto lugar. Como todos os presentes o

objetivo era vencer, mas o chefe de equi-
pa, Pedro Gamito, afirmava no dia de

prova que "está a ser uma experiência
muito interessante e se pudéssemos re-
petíamos". É algo que podem ponderar
e avançar com uma nova participação
na edição de 2019.

Manuel Silva é o chefe da equipa de
estudantes que nesta final ficou com o

sétimo lugar, a Millennium bcp/Ram.
Foram os primeiros a tomar a primei-
ra decisão do dia e acreditavam que
tinham feito a melhor jogada possível.
No fim da tabela, em oitavo lugar fi-
cou a equipa Caisdavilla/In Charge, de
estudantes da Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro. Segundo o

seu líder, Rogério Bessa, apostaram
numa estratégia a longo prazo. E na
sua visão, mais importante do que ga-
nhar, foi participar. É que integraram
a prova pela primeira vez e chegaram
à final nacional entre 351 equipas que
participaram nesta 39 a edição do Global

Management Challenge.
Na cerimónia de entrega de prémios e

agora que já há uma equipa vencedora,
Francisco Pedro Balsemão, CEO do
Grupo Impresa, espera que Portugal
traga o melhor resultado possível da
final internacional. "Ganhar é sempre
bom, mas o mais importante é o net-
working que podem fazer internacio-
nalmente, conhecer outras realidades,
trabalhar em equipa e serem mais em-
preendedores. Vão de certo sair mais
preparados para o mercado de traba-
lho", frisou.

João Matoso Henriques, CEO da SDG,
lembrou que em cenário internacional
os portugueses vão enfrentar mais cer-
ca de 30 países. Que ganhe o melhor.
mfreitas.externo@impresa.pt


