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Tivemosum sábado lindo, ensola-
rado. Eles eram uns 200 e tantos
jovens, entre moças e rapazes,
mas não estavam nem aí para o
tempo bom. Passaram o dia todo,
desde as 9 da manhã até às 9 da
noite, reunidos noauditóriodo Es-
tado, na maior alegria. Compene-
trados, assistiram a apresentações
de projetos feitos pelos colegas,
trabalhos que foram julgados por
convidados não universitários, do
que resultou no final da jornada o
anúncio dos consagrados pelo
VIII Prêmio de Qualidade Fejesp
(Federação das Empresas Junio-
res do Estado de São Paulo), pa-
trocinado pelo jornal.

Só concorreram projetos efeti-
vamente realizados, de empresas
juniores (EJ), um tipo de institui-
ção que está se proliferando em
nossas universidades. Eram qua-
tro categorias concorrentes. A
Unicamp venceu em três.

Entre os projetos comerciais, o
primeiro lugar ficou com a Agro-
lógica, EJ da Engenharia Agríco-
la da Unicamp, de Campinas. De-
mandados pela Companhia Pau-
lista de Força e Luz (CPFL), com

uma verba disponível de R$ 200
mil, os universitários muniram-se
de palm-tops, câmeras digitais e
equipamentos de GPS, para ma-
pear todos os tipos de atividades

agrícolas existentes ao redor das
áreas em queaCPFLatua.Percor-
reram 15 mil quilômetros e 61
propriedades, gerando um relató-
rio de duas mil páginas. Como re-

sultado prático do trabalho, a
CPFL pode identificar e oferecer
aos seus clientes novas tecnolo-
gias de uso de energia mais apro-
priados para suas necessidades.

Veio da Empresa Júnior Jurídi-
ca (EJur) da Unesp de Franca o
trabalhoObservatório Social, ven-
cedor da categoria projetos so-
ciais, executado por estudantes de
Direito. Seu objetivo foi esclare-
cer à população osdireitos do con-
sumidor, com foco nos serviços
prestados pelos poderes públicos.

Na categoria eventos, venceu a
Automática2004, aVISemanade
EngenhariaMecatrônicapromovi-
da pela EJ da Engenharia de Con-
trole e Automação da Unicamp.
Os estudantes conseguiram pro-
mover desde uma palestra magna
do tenente-coronel Marcos César
Pontes, oúnicoastronautabrasilei-
ro, até um campeonato de futebol
de robôs.Comomelhor projeto in-
terno, venceu um trabalho do GE-
PEA (Grupo de Estudos e Pesqui-
sas), da Engenharia de Alimentos,
também da Unicamp.

Na fase de apresentação dos
projetos, cada equipe tinha ape-
nas cinco minutos para dar seu re-
cado. A Fejesp foi rigorosa no
controle desse tempo, pois ele
também fazia parte do certame.
“É preciso medir a competência
de comercialização da equipe, ou
seja, sua capacidade de comunica-
ção e a clareza da apresentação”,
justificou Francisco Morbiolo, di-
retor de Qualidade da federação.

Outros critérios diziam respeito
ao conteúdo dos trabalhos, desde
o planejamento, até a execução,
resultados obtidos e o que se
aprendeu da experiência.

O dia também comportou o II
Encontro Paulista dos Ex-Empre-
sários Juniores. Um deles era
“ABC”, apelido que Alexandre
Borin Cardoso levou daEngenha-
ria Elétrica da Unicamp para a
Ericsson, onde cuida de parcerias
e alianças. Há pouco ele ganhou
uma nova responsabilidade na
empresa, envolvendo toda a Amé-
rica Latina, um progresso em sua
carreira que ele credita ao movi-
mento das EJs. “Tenho quatro
anos de formado, mas posso dizer
que possuo oito de experiência no
mercado, graças ao que fiz na EJ.
A diferença de postura e perfor-
mance entre quem passa por uma
EJ e quem fica de fora é enorme.
Daí porque, mesmo desligado da
escola, continuo com vínculos
emocionais com o movimento”.

A Fejesp completa 15 anos de
existência em 2005. É a mais anti-
ga entre as 10 federações esta-
duais de empresas juniores do
País, que conta também desde
2003 com uma confederação (a
Brasil Júnior). Para saber mais so-
bre a federação e o evento, veja
www.fejesp.org.br●
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