
Expresso, 10 de junho de 2017ECONOMIA22

MANTER A POSIÇÃO
A primeira edição da primeira volta está a duas semanas do 
fim e, nesta altura crítica, as equipas em prova tentam manter 
a sua posição no topo dos grupos. É que na quinta decisão 
só quem estiver na liderança é que passa à segunda volta, 
agendada para setembro. Após a terceira decisão tomada esta 
semana, só sete grupos têm agora novas chefias. A Staples 
e a IT Sector com quatro equipas cada, são as empresas 
atualmente mais representadas no topo de grupos. 

Classificação após a 3ª decisão — 1ª volta
1ª EDIÇÃO

VEJA AS CLASSIFICAÇÕES TOTAIS EM WWW.EXPRESSO.SAPO.PT/ECONOMIA/WORLDGMC

Horácio Negrão, recebeu no restaurante Cais da Villa, antes do arranque da competição, os alunos das equipas que apoia, docentes da UTAD e membros da SDG FOTO D.R.

COMPETIÇÃO

O jogo que 
testa o saber 
académico

O restaurante Cais da Villa está a 
apoiar cinco equipas de estudantes 

A vontade de promover a re-
gião duriense e de permitir a 
jovens universitários terem 
uma formação adicional in-
tensiva na área da estratégia e 
gestão levou Horácio Negrão, 
proprietário do restaurante 
Cais da Villa em Vila Real, a 
apoiar a inscrição na com-
petição de cinco equipas de 
estudantes oriundas da Uni-
versidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (UTAD).

Horácio Negrão conhece o 
Global Management Challen-
ge desde o seu lançamento e 
já apoiou a inscrição de equi-
pas em empresas onde traba-

lhou. O restaurante Cais da 
Villa, de que é proprietário, 
é vizinho da UTAD. Por esta 
relação de proximidade viu 
aqui a oportunidade de “pro-
mover a aprendizagem, divul-
gar a região duriense e dar um 
contributo a esta universida-
de transmontana”. As cinco 
equipas que apoia são forma-
das por 25 alunos de Econo-
mia, Gestão, Contabilidade e 
finanças, Gestão empresarial 
e Ciências económicas e em-
presariais, abrangendo desde 
o primeiro ano de licenciatura 
até ao grau de mestrado.

Antes do arranque da com-
petição em maio, Horácio Ne-
grão recebeu no Cais da Villa 
os estudantes que integram 
as equipas que apoia, docen-
tes da UTAD e membros da 
SDG, entidade que juntamen-
te com o Expresso organiza 
esta competição há 38 anos. 
Quis com esta ação conhecer 

as formações que apoia, mo-
tivá-las para um bom desem-
penho e dar-lhes alguns con-
selhos de gestão que possam 
aplicar. Acredita que a prova 
“não sendo ainda uma prática 
real das empresas, já lhes dá 
uma perspetiva mais próxima 
do que aquela que aprendem 
na universidade”. 

Desenvolver  
competências

Carlos Fonseca, professor 
auxiliar da UTAD, conta que 
esta instituição, numa primei-
ra fase, informou e motivou 
os alunos a conhecerem e 
participarem no Global Ma-
nagement Challenge. Agora 
que este desafio já começou, 
apoiam e aconselham pontual-
mente os grupos na tomada 
das decisões. 

Para o professor, “na compe-
tição os estudantes aprendem 
a tomar decisões de gestão em 
grupo e numa situação com-
petitiva, interagindo com mer-
cados e ambientes externos e 
com as decisões assumidas pe-
los concorrentes”. Acrescenta 
que, neste ambiente simulado, 
podem praticar, aplicar e tes-
tar conhecimentos que foram 
desenvolvendo, de modo mais 
teórico, ao longo da sua forma-
ção académica. “É uma forma 
de melhorarem as suas capa-
cidades e competências como 
futuros gestores, incluindo 
soft skills como a capacidade 
de trabalhar, comunicar e to-
mar decisões em equipas, ter 
uma atitude proativa relativa-
mente à aprendizagem e ser 
resiliente e positivo”.

Uma opinião corroborada 

por Bernardo Cardoso, es-
tudante de gestão e líder da 
equipa Caisdavilla/Utad III. A 
oportunidade de testar o saber 
já acumulado num ambiente 
empresarial que embora simu-
lado está perto da realidade, 
estimulou-o a integrar esta 
iniciativa. “Será uma mais-va-
lia futura na medida em que 
nos irá ajudar a ganhar com-
petências ao nível da gestão 
empresarial ao mesmo tempo 
que aprendemos a lidar com as 
dinâmicas de um mercado real 
e com os problemas correntes 
de uma empresa”, frisa. Até 
agora, e ao fim de três sema-
nas de prova, já aprendeu que 
existem diversos fatores que 
condicionam uma empresa e 
que a capacidade de tomar de-
cisões é crucial na liderança e 
gestão de uma organização.

Paula Dias, estudante de 
Economia e chefe da formação 
Caisdavilla/ UTAD I conta que 
“devido à exigência deste de-
safio conjugado com o facto de 
existirem diversas visões para 
a resolução do mesmo obstá-
culo, gera em torno da equipa 
um ambiente de pressão no 
qual é necessário ter a capa-
cidade de antever a melhor 
resolução com base nas diver-
sas opiniões”. Neste processo 
desenvolve juntamente com os 
seus colegas a capacidade de 
liderança, o trabalho em equi-
pa e a gestão do tempo. “Com 
a realidade a que o simulador 
nos sujeita, com as constantes 
situações inesperadas, espera-
mos poder desenvolver a nossa 
capacidade de resolver proble-
mas”, finaliza.

Maribela Freitas
mfreitas.externo@impresa.pt  

1º LUGAR 2º LUGAR

Intrum Justitia/Jpme Accenture/Gmchampion
IEFP/All Stars CTT/Mindfullness
Staples/Eagles Inc Indra/Jap
Intrum Justitia/Narcos ISTMC/EDP/Mr Chef
Staples/Os Magos Cetelem?Growing Together
Intrum Justitia/Caritas ISEG Mc/Prosperar
ISTMC/EDP Onze Letras Intrum Justitia/Taktattac
Accenture/Financego Konica Minolta/Dream Team
Konica Minolta/Mcmanagers Accenture/Ffm - Power
Konica Minolta/123Quatro Millennium bcp Corporate
ISEG MC/New Wonders Staples/Ispgaya2
EDP_EDP Top Team IEFP/UBI/Kekistan
IT Sector/Puzzles Legi IST/Successfee
Millennium bcp/Novafierce IAPMEI/Sem Ir
EDP_Highlanders Staples/Magic
IT Sector/Só Eu Sei Zurich Star-Up
Accenture/Cgn CGD, One Team, One Dream
Staples/Vsc 4 Ever IT Sector/Jervazios
Nos/Bring It EDP/Nasdaq ISCTE
Staples/Freimunde Time2Biz@Cetelem
IT Sector/Lobitos Millennium bcp/Aim4thetop
Nos/Logistics Fidelidade Fidnees
Predict By Chronopost Via Consulting/Rolitos
REN/Startucp Católica Porto/4micro2win
CGD Master Plan Fidelidade/Madoff
Zurich Intelligence Accenture/Powerrangers
IAPMEI/Ftcarvalho — Jsi Católica Porto Mc/Whynot
TAP/Here2Win Accenture/Trainees
Millennium Bcp/As Marias Staples/123
IT Sector/Electrus CTT — Cá Te Espero

APELO – URGENTE
Os pais e irmãs de Nuno da Silva Melfe, 
vítima mortal em acidente de viação ocorrido 
no dia 6 de abril de 2017, pelas 15.00h, 
na A5, sentido Lisboa-Cascais, junto 
à saída para Carnaxide/Linda-a-Velha, 
apelam a todas as pessoas que tenham 
informações sobre este dramático acidente, 
que envolveu a mota da vítima e carros que 
aí circulavam, o favor de contactarem Mário 
Melfe: 96 607 59 84 (pai da vítima), o que 
antecipadamente muito se agradece.

VENDE-SE 

EMPRESA DE GESTÃO
Área da gestão imobiliária mais antiga do sector

Administra prédios na zona de Lisboa 
Atividade em expansão,

gerando cash-flow com potencial 
Sem passivo 
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