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Um programa que tem como base o dia-a-dia corporativo, apresentando conceitos de gestão, 
provou que o RH dá Ibope. A final de O Aprendiz, da rede Record, superou, em audiência, a 
quase imbatível Rede Globo. Durante mais de 40 minutos, exatamente das 23h45 às 0h24, a 
atração marcou 19 pontos contra os 13 alcançados pelo Jornal do Globo. Nos primeiros 
minutos do dia 19 de agosto, os telespectadores conheceram o vencedor da segunda edição do 
programa.  
 
O administrador de empresas Fábio de Oliveira Porcel, 27 anos, de São Paulo, venceu o reality 
show, dando início a uma nova etapa de vida. Ele vai ocupar um cargo na Dez Brasil, agência 
de publicidade que faz parte do Grupo Newcomm, conglomerado que faturou 600 milhões de 
reais em 2004 e tem como presidente o publicitário Roberto Justus, também apresentador do 
programa. O salário de Porcel será de 250 mil reais por ano e seu contrato terá validade por 
doze meses.  
 
Justus acredita que um dos méritos alcançados foi provar que "tudo é possível, inclusive 
mostrar que uma pessoa que nunca fez televisão pode ser líder de audiência e conseguir tanta 
identificação com o público", diz. 
 
A fórmula da atração é norte-americana. Lá, o reality show é comandado pelo bilionário Donald 
Trump. O prêmio, assim como na versão brasileira, é uma vaga de emprego, nesse caso, em 
umas das empresas de Trump. Os candidatos são instigados a participar pela possibilidade de 
desenvolvimento profissional e não pelo fato de se tornarem celebridades, como ocorre em 
atrações semelhantes.  
 
Em termos práticos, O Aprendiz é uma grande oportunidade para que os candidatos 
impulsionem suas carreiras. Durante os episódios, eles são testados em provas que simulam 
desafios da vida corporativa como capacidade de liderança, administração de conflitos, 
controle emocional, planejamento estratégico e poder de negociação, só para citar alguns. A 
cada capítulo, dois líderes comandam duas equipes, que competem entre si. Do grupo que não 
atinge o resultado esperado na prova, o líder indica dois candidatos e, os três, seguem para 
uma reunião com Justus. Nesse momento, eles são avaliados e, após uma análise do 
desempenho nas provas, um participante escuta o bordão: você está demitido. Cada etapa 
seguia essa lógica, até se chegar ao número de dois finalistas.   
 
Ao todo, na primeira versão, cerca de 16 mil profissionais se inscreveram para disputar umas 
das 16 vagas. Na segunda edição, o número de inscritos superou os 55 mil candidatos. Diante 
de tantos inscritos e poucas vagas, o programa corria o risco de naufragar logo em sua 
primeira edição, caso não se fizesse um processo de seleção eficiente. Por isso, uma das 
exigências feitas por Justus foi indicar uma equipe de sua confiança para selecionar os 
possíveis aprendizes. No primeiro programa, quem coordenou e criou o processo de pré-
seleção foi Isabel Arias, diretora de RH do Grupo Newcomm, em seguida convidada para 
também ser conselheira de O Aprendiz.  
 
Para escolher os participantes foi preciso criar uma fórmula que estabelecesse critérios que 
identificassem quem realmente se encaixaria aos objetivos. Segundo Isabel, para a pré-
seleção foi elaborado um questionário on-line, disponibilizado no site da Record, que possuía 
alguns filtros que eliminavam automaticamente candidatos fora do perfil.  
 
Bastidores e RH 
"Optamos por selecionar aqueles com até 40 anos de idade, que falassem mais de uma língua 
e que possuíssem cursos de graduação ou pós-graduaçao", diz a diretora de RH. Dos 16 mil 
candidatos, cerca de 11 mil foram excluídos já nessa etapa. Cerca de 5 mil passaram para a 
segunda fase. Ainda assim, caso um participante quarentão apresentasse um perfil 
interessante, ele não era descartado de cara. Tanto, que na segunda edição, a empresária 
Denize Markman, de 43 anos, participou do programa.  
 



Depois da primeira eliminação, a equipe de Isabel fez um primeiro contato, por telefone, com 
os cerca de 5 mil candidatos. Em posse de um questionário padrão, os entrevistadores pediam 
que os candidatos contassem um pouco de suas histórias de vida. Eram feitas, por exemplo, 
questões sobre experiências passadas, momentos marcantes e até sobre o que ele, candidato, 
poderia ensinar ao Roberto Justus. "A Vivianne [vencedora do primeiro O Aprendiz] disse que 
ensinaria o Roberto a dançar tango, pois o considerava muito travado, duro", lembra Isabel. 
"Em se tratando de um programa, nós não poderíamos selecionar pessoas sem conteúdo e que 
não se encaixassem num determinado modelo que não funcionasse para a televisão", fala. Ao 
fim da etapa das entrevistas por telefone, uma outra parte era descartada. 
 
A equipe também pedia aos candidatos que enviassem fotos pessoais. "Algumas mandaram 
fotos de biquíni; outros, enviaram fotos sem camisa. Nós não estávamos procurando modelos, 
mas um executivo", desataca Isabel.  
 
Depois dessa fase, cerca de 40 selecionados eram convidados a comparecer a um hotel para 
participarem da etapa de dinâmicas de grupo. Um por um, cada candidato se apresentava da 
forma que desejasse, respeitando apenas a exigência de que o tempo não ultrapassasse 45  
segundos. "Estabelecemos esse critério porque nossos patrocinadores têm, em média, 30 
segundos para fazer suas propagandas", diz Isabel. "Nesse momento, avaliávamos a 
capacidade de surpreender, a criatividade e o conteúdo deles", completa.  
 
Os participantes dessa etapa recebiam um telefone celular e, depois de mais ou menos uma 
hora do término das apresentações, ligavam para a produção para saber se estavam 
aprovados. "Num grupo muito bom, no máximo dez pessoas eram chamadas a retornar para 
mais uma bateria de testes e dinâmicas em grupos de 10 candidatos", comenta a diretora. 
Após esse momento é que dois ou três tinham a chance de avançar um pouco mais na 
maratona de testes. Eles agora enfrentavam a própria Isabel numa entrevista individual, onde 
também eram avaliados por equipes de psicólogos.  
 
Nessa etapa, o jogo era aberto. Todas dúvidas sobre o programa eram esclarecidas. "Eu 
lembro de um jovem executivo que ganhava cerca de 12 mil reais por mês. Ele era muito bom, 
acredito que ele teria grandes chances de fazer uma excelente participação no programa, mas 
ele não quis abrir mão do seu emprego", lamenta.  
 
Depois dessa bateria de testes, entrevistas e dinâmicas individuais e em grupo, a equipe de 
Isabel chegou ao número de 30 pessoas com condições de participar do programa. Mas o 
processo ainda não havia terminado. Um outro critério de seleção foi o teste de vídeo com os 
candidatos, desta vez, realizado já pela Record. Seis participantes não passaram. Os 24 
restantes tiveram seus perfis, videotapes, fotos e redações encaminhados a Justus, que deu a 
palavra final sobre os aprovados - depois de cerca de dois meses do processo de pré-seleção.  
 
Na segunda edição, a pré-seleção seguiu o mesmo processo, mas realizado sem a diretora de 
RH do grupo Newcomm. Diante de tanta preocupação em escolher os mais adequados 
participantes, a lógica do programa chamou atenção das empresas (ver boxe sobre o case da 
UPS). Especialistas e consultores passaram a enxergar O Aprendiz não apenas como 
entretenimento, mas sim como um rico processo de seleção e dizem até que muito do que é 
mostrado nada mais é do que um recorte do dia-a-dia empresarial.  
 
Com os 16 selecionados definidos, estava na hora de a "brincadeira" começar. Para testar a 
capacidade dos candidatos e definir quem seria o contratado, a produção e Justus prepararam 
uma série de simulações para avaliar características essenciais de um executivo, como garra, 
organização, planejamento, inteligência, criatividade, capacidade de agir sob pressão.  
 
Disponível em: <http://revistamelhor.uol.com.br>. Acesso em 12 set. 2005. 
 


