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NovelaNestlé temnovocapítulo
No mérito da ação, Cade busca sustentar procuradora-geral
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DESTAQUE – Guttilla entregou o prêmio à Aparecida Damasco
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A Federaçãodas Empresas Junio-
res do Estado de São Paulo (Fe-
jesp) promoverá amanhã a sele-
ção final e a entrega do 8.º Prêmio
de Qualidade, em paralelo ao 2.º
Encontro Paulista de Ex-Empre-
sários Juniores. Local: o auditório
do Estadão, que patrocina as ini-
ciativas.

Foram inscritos 24 projetos,
distribuídos nas quatro categorias
(Consultoria Comercial, Eventos,
Terceiro Setor e Projeto Interno).
Desses 24, apenas 12 (3 por cate-
goria) passarão à segunda fase e
daí sairão os vencedores, informa
Francisco Morbiolo, estudante da
Escola de Engenharia de São Car-
los (USP) e atual diretor de quali-
dade da entidade. “Os projetos
são oriundos de escolas de dife-
rentes saberes, desde administra-
çãoou economia, tradicionalmen-
temais ligados à gestão, até veteri-
nária, publicidade ou farmácia.”

Só podem concorrer projetos
concluídos e executados por em-
presas juniores. “Os fundamentos
e critérios de excelência utiliza-
dos na avaliação foram orienta-
dos pela FPNQ (Fundação para o
Prêmio Nacional de Qualidade),
o que elevou o nível técnico dessa
troca de melhores práticas”, ga-
rante Joice Toyota, aluna da Poli-
USP, eleita para assumir a dire-
ção da Fejesp em janeiro de 2005.

AGENTES SOCIAIS
Empresa júnior (EJ) é uma asso-
ciação civil, sem fins lucrativos,
constituída apenas por alunos de
graduação de estabelecimentos
de ensino superior, que presta ser-

viços e desenvolve projetos para
empresas e sociedade em geral,
sob a supervisão de professores.
Uma EJ tem a natureza de uma
empresa real, com organograma
e até obrigações societárias muito
semelhantes. Sua gestão é autôno-
ma em relação à direção da facul-
dade ou do centro acadêmico.

AFejesp é a entidade mais anti-
ga do Movimento Empresa Jú-
nior no Brasil. Está completando
15 anos e passa por uma fase de
expansão e amadurecimento. Ho-
je são mais de 600 EJs no País,
nas mais diversas atividades, en-

volvendo cerca de 20 mil jovens
interessados em empreender.
Apenas no Estado de São Paulo
existem perto de200 empresas ju-
niores, com 6 mil estudantes. Em
2003, foi criada a Brasil Júnior
(Confederação Brasileira de Em-
presas Juniores), que já editou um
Código de Ética do setor.

“Nossos últimos encontros fo-
ram marcados por uma forte refle-
xão sobre os impactos sociais,
educacionais e econômicos do
Movimento Empresa Júnior, o
que fez com que muitos empresá-
rios juniores passassema se enxer-

gar como agentes sociais, e não
apenas como universitários bus-
cando melhor desenvolvimento
de carreira”, diz o atual presiden-
te da Fejesp, Victor Rosa Mari-
nho de Queiroz, aluno da Uni-
camp.

Os estudantes que se interes-
sam pelas EJs são jovens entre 18
e 22 anos, com perfil altamente
empreendedor. Além do jornal,
apóiam o evento de amanhã o
Global Management Challenge,
a Gnext-Talent Search e a Multi-
brás Eletrodomésticos. O site da
Fejesp é o www.fejesp.org.br. ●
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COMUNICAÇÃO

OjornalO Estadode S. Paulo re-
cebeu ontem o troféu Mídia do
Ano na categoria Jornal do Prê-
mio Aberje 2004, edição nacio-
nal, concedido pela Associação
Brasileira de Comunicação Em-
presarial. Na cerimônia, o prêmio
conferido ao Estado foi entregue
pelopresidente do ConselhoDeli-
berativo da Aberje, Rodolfo Wit-
zig Guttilla, à jornalista Maria
Aparecida Damasco, do caderno
Economia & Negócios.

Segundo o presidente da Aber-
je, Paulo Nassar, a nova configu-
ração do jornal foi o grande des-
taque de 2004 neste segmento,
despertando o reconhecimento
da entidade, representada pelo
seu conselho e diretoria. Para
Sandro Vaia, diretor de Redação
do Estado, o prêmio reforça a
credibilidade do jornal, além de
refletir o desempenho obtido pe-
la nova configuração junto a lei-
tores, agências e anunciantes.

O Prêmio Aberje recebeu,
em 2004, 785 inscrições de to-
do o País, das quais 120 foram
selecionadas para a fase final,
que reuniu 76 instituições.

OnovoEstado valoriza atri-
butos conquistados ao longo
de seus 129 anos – credibilida-
de, prestígio, qualidade edito-
rial, seriedade, independência
e profundidade –, facilitando o
acesso à notícia por meio de
uma reforma visual, novos pa-
drões tipográficos e novas se-
ções de prestação de serviços,
que estão em linha com as no-
vas tendências do mercado in-
ternacional. Tudo isso sem per-
der a densidade jornalística.

Além do Estado, foram
premiados a revista Carta Ca-
pital, a Rádio CBN e a Globo-
news. A festa, porém, foi das
assessorias de Comunicação
e Marketing que comemora-
ram com clientes como Petro-
brás, Vale do Rio Doce e Fe-
comércio, entre outros, os tro-
féus conquistados.●

EXPANSÃO – Joice Toyota, estudante da Poli-USP e próxima presidente da Fejesp: nível técnico é elevado

CONCORRÊNCIA

Isabel Sobral
BRASÍLIA

Depois da revogação da liminar
que anulou os pareceres da procu-
radora-geral do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(Cade), Maria Paula Dallari Buc-
ci, no processo que vetou a com-
pra da Chocolates Garoto pela
Nestlé, oCade prepara as informa-
ções que serão apresentadas à Jus-
tiça. Os dados servirão para o jul-
gamento do mérito do mandado
de segurança apresentado pelos
Ministérios Público Federal e do
Estado do Espírito Santo em que
pedemo impedimentoda procura-
dora no caso por ser sobrinha do
consultor Adilson Abreu Dallari,
contratado pela Nestlé.

Ontem,o subprocuradordoMi-
nistério Público Federal, Moacir
Guimarães, informou que tentará
reconquistar a liminar junto ao
Tribunal Regional Federal. Para-
lelamente, ele pediu à Polícia Fe-
deral que abra inquérito para in-
vestigar a atual presidente do Ca-
de, Elizabeth Farina, o ex-conse-

lheiro Thompson Andrade, rela-
tor do caso Nestlé/Garoto, e tam-
bém a procuradora-geral por im-
probidade administrativa.

O procurador sugere a investi-
gação das intenções que levaram
Farina a desistir de representa-
ções contra Thompson, a quem te-
ria acusado de distorcer partes de
seu parecer favorável à operação,
às vésperas de assumir a autar-

quia. No caso da procuradora, o
inquérito analisaria o parentesco.

“Temos confiança nos nossos
argumentos”, disse ontem a pro-
curadora-geral. O Cade nem che-
gou a entrar com recurso contra a
liminar. A própria juíza substituta
da 4.ª Vara Federal em Brasília,
Lília Botelho, que concedeu a li-
minar, a revisou, sob argumento
que o parentesco vedado entre
juiz e advogado num julgamento

se limita ao segundo grau. Ma-
ria Paula e o consultor têm pa-
rentesco de terceiro grau.

Outro argumento da juíza
para revogar a liminar foi o fa-
to de que Adilson Dallari so-
mente passou a trabalhar como
consultor da Nestlé após o pri-
meiro julgamento da opera-
ção, ocorrido em fevereiro de
2004, quando já atuava no pro-
cesso a procuradora. O parecer
favorável do consultor apoiou
o pedido de reconsideração do
veto imposto à compra.

Os pareceres da procurado-
ra-geral no caso Nestlé/Garo-
to sempre foram contrários à
operação de fusão. Por duas
vezes, o Cade vetou o negócio
sob o argumento de que a ope-
ração representa uma concen-
tração de mais de 58% no mer-
cado de chocolates em poder
da multinacional, o que preju-
dica a concorrência no seg-
mento. A Nestlé já anunciou
que vai recorrer à Justiça para
reverter o veto e, para isso,
aguarda apenas a publicação
no Diário Oficial da decisão fi-
nal do conselho.●
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Órgão argumenta que,
com a compra, Nestlé
teria 58% do mercado
de chocolates
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