
VOCÊ ESTA DEMITIDO!
TRABALHO O bordão volta em O Aprendiz 3, o programa que
expõe a crise do emprego e o despreparo dos diplomados

POR PAULA PACHECO

A
pesquisa mais recente do IBGE
mostrou que, em junho, 10,4%
da população brasileira esta-
va desempregada. O caminho
normal para esse contingen-

te é procurar uma vaga nos classifica-
dos dos jornais de domingo ou nas
agências de emprego. Para os recém-
formados, os programas de trainee são
outra alternativa. Quem tem experiên-
cia pode tentar um headhunter. Mas
uma outra modalidade caiu no gosto
dos brasileiros, o reality show.

No domingo 6, estréia na Record O
Aprendiz 3, programa importado dos
EUA e que no Brasil,
nas edições anterio-
res, chegou a liderar
a audiência no horá-
rio. Vinte e quatro
mil pessoas se can-
didataram, apenas
16 passaram pela pe-
neira -1.500 por va-

são americana: "Você está demitido!"
Roberto Justus, presidente do Gru-

po Newcomm no Brasil, conhecido pe-
lo sucesso na publicidade e pelas ex-
namoradas famosas, é o apresentador
de O Aprendiz. Suas dicas sobre o que
se espera dos candidatos: ética, deter-
minação, foco em objetivos, saber o
que quer e uma boa formação acadê-
mica. Este último pré-requisito passou
a ter mais importância na seleção dos
candidatos deste ano. A maioria vem
de universidades públicas ou das parti-
culares de primeira linha. Nos progra-
mas anteriores, não foram desvenda-
das apenas as falhas na formação pro-
fissional. A falta de conhecimentos ge-

rais e os tropeços na língua
portuguesa eram freqüentes.
Em uma das provas, alguns se
atrapalharam com a geografia
sul-americana, outros vacila-
ram na concordância verbal.
Um deles foi Fábio
Porcel, vencedor de
O Aprendiz 2, que
chegou a levar um
puxão de orelha de
Justus por causa do
português capenga.

Ao mesmo tempo que um
programa como O Aprendiz
pode significar, para muitos,
a possibilidade de conseguir
um bom salário ao longo de
um ano e a oportunidade de
garantir uma vaga futura-
mente, também revela a que
podem se sujeitar os recém-
formados ou os profissionais
com pouco tempo de estrada
na busca por um emprego.
No processo de seleção de
uma grande empresa, o can-
didato normalmente não
precisa passar mais de dois
meses confinado ou expor
suas fragilidades em rede na-
cional, mas passa por cons-

trangimentos momentâneos na frente
dos entrevistadores ou a frustração de
nunca receber um telefonema para sa-
ber se foi selecionado.

O despreparo de parte dos jovens gra-
duados, segundo Irene de Arruda Ribei-
ro Cardoso, professora da USP especia-
lizada em Sociologia da Educação, é um
reflexo da explosão de novos cursos
universitários, em muitos casos com
uma qualidade que deixa a desejar. A
proliferação de faculdades, centros uni-
versitários e universidades, acentuada
a partir do fim dos anos 90, foi alimen-
tada não apenas pela política expansio-
nista do governo da época, mas tam-
bém pela demanda represada. "Agora
há um contingente imenso de forma-
dos e não há trabalho para todo mun-
do. Os títulos, como graduação, pós e
MBA, acabaram valendo como pontos
no currículo. Os cursos não são mais

ga. Registre-se que o
número de interes-
sados em participar
do reality show só di-
minuiu neste ano (em 2005 roram 60
mil inscritos) porque o inglês fluente
tornou-se pré-requisito. Em 2005, o
curso de Publicidade e Propaganda, o
mais concorrido no maior vestibular do
País, a Fuvest, teve 61,08 candidatos
por vaga. O programa de trainee da Am-
Bev, que está entre os mais disputados,
teve no ano passado 17.500 inscritos
para 34 postos (514 por vaga).

O vencedor da maratona de provas de
dois meses e meio ganhará um salário
anual de 500 mil reais (cerca de 41,6 mil
reais por mês) e vai trabalhar em Nova
York na agência de marketing direto
Wunderman. Aos perdedores restará ou-
vir o bordão, consagrado pelo milioná-
rio Donald Trump, apresentador da ver-
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feitos com a perspectiva de uma boa
formação, mas sim pelo aspecto quan-
titativo", critica a especialista.

Na avaliação de Irene, essa corrida
pelo emprego tem ingredientes de ris-
co, que tornam o quadro ainda pior, co-
mo o excesso de oferta de profissionais
e a reduzida qualidade intelectual,
além da própria instabilidade do mer-
cado de trabalho, que cada vez mais
adota como modelo o vínculo com o
empregado por meio de prestação de
serviço no lugar da carteira assinada.
Nem por isso, opina a professora, o
mundo corporativo passará a ser menos

exigente: "Como há um excesso de pro-
fissionais, sempre haverá alguém mais
adequado ao que uma empresa espera".

Justus admite que nem todos os can-
didatos têm boa formação. No progra-
ma anterior, conta, depois de os "apren-
dizes" serem entrevistados por executi-
vos de grandes empresas, um deles dis-
se que o nível cultural de alguns deixa-
va a desejar. "Isso é um fato real dentro
do cenário brasileiro, no qual os jovens
acabam se especializando dentro das
suas profissões e não olham fora da cai-
xa, não têm uma visão abrangente. É
um paradoxo injusto, porque essas pes-
soas têm muito mais condição de se in-
formar hoje, com a internet e com o
mundo da informação, do que eu tinha
na minha época de adolescente. Acho
imperdoável essa falta de interesse",
critica. No Aprendiz 3, o publicitário
pretende fechar o cerco aos desinfor-
mados numa tarefa onde os candidatos
terão de responder a perguntas sobre
conhecimentos gerais.

Outra característica revelada ao longo
do programa é que nem sempre todos os
participantes se pautam pela ética e pelo
profissionalismo. Justus explica a razão.
Ao mesmo tempo que os candidatos têm
de trabalhar em equipe nas tarefas, pre-
cisam pensar individualmente, pois só

um será vencedor: "A pressão
é maior do que no ambiente
de trabalho tradicional. O tem-
po que eles têm para provar a
capacidade é curto".

Se os candidatos não são exa-
tamente um modelo de ética e
de profissionalismo, por que o
programa chegou a 27 pontos
de audiência no episódio final
da segunda edição? São várias
explicações, entre elas, a gran-
de quantidade de pessoas que
sai das universidades todos os
anos sem um bom preparo e
sem a perspectiva de um em-
prego. Além disso, segundo
Justus, o público gosta de se co-
locar no lugar dos candidatos,
opinar e tentar aplicar o que vê
na rotina profissional. "E uma
gincana de executivos que tem
de tudo. E divertido, emocio-
nal, é dramático", defende.
Uma gincana que retrata a tris-
te realidade brasileira. •

PERFIL IDEAL Ou a
razão para o estresse

Omercado profissional tem mudado
muito. O número de candidatos a
uma vaga cresce numa velocidade

maior do que os novos postos de trabalho.
Dentro das empresas, com equipes mais
enxutas, há cada vez menos níveis hierár-
quicos e mais pressão. O resultado é que,
quanto maior a responsabilidade, mais
problemas de saúde, como mostrou recen-
te estudo do Albert Einstein Medicina Diag-
nostica, feito entre 2004 e 2006 com 4 mil
pessoas (70% ocupam cargos de gerên-
cia, 20% de diretoria e 10% a presidência
de grandes empresas). De acordo com a
pesquisa, 72% consideram ter uma vida
estressante e 72% afirmam ser ansiosos.

Marcelo Mariaca, sócio-diretor da Ma-
riaca, especializada na recolocação de
executivos, salienta que nem todos os pro-
fissionais conseguem se adaptar à nova
realidade. Segundo ele, as empresas
procuram profissionais que sejam bons no
que fazem e que, ao mesmo tempo, não
percam de vista o que está acontecendo
no mundo. Precisam ter liderança, saber se
relacionar com a equipe com diplomacia e
não se prender a horários ou atribuições.
Além disso, os funcionários devem ter si-
nergia com os valores da empresa. "Numa
empresa de filosofia séria nem sempre o
empregado liberal, criativo, será bem-vin-
do", exemplifica. Tantas exigências, é claro,
ajudam a estressar qualquer um.

O novo mercado de trabalho, lembra
Mariaca, espera que seus funcionários
saibam se adaptar a outras culturas,
além de se comunicar de forma clara: "É
preciso saber a hora de cruzar o prédio e
falar, não apenas mandar e-mails". Sem
esquecer, é claro, da febre do gerundis-
mo, dos MBAs sem qualidade e do inglês
"fluente" quase sempre capenga.
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