
VITRINE DE
APRENDIZES
O Aprendiz
Universitário, que
estreia em abril, dará a
chance de as instituições
mostrarem, em rede
nacional, a formação
de seus alunos
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A
rrumar um bom estágio não
é tarefa fácil. Imagine então
descolar uma vaga dessas
em uma grande empresa,

com um salário mensal de R$ 10 mil e
ainda um bônus de R$ l milhão na con-
ta. Diante dessa oportunidade, a sexta
edição de O Aprendiz Universitário,
reality show comandado por Roberto
Justus, na TV Record, registrou 112
mil inscritos, número impressionante
até para os vestibulares mais dispu-

tados do país. A valiosa vaga em uma
das empresas de Justus é o prêmio do
programa, que começou a ser gravado
em fevereiro, em São Paulo, e deve ir
ao ar em abril.

Como o próprio nome diz, saem os
pós-graduados com 15 anos de mer-
cado e entram jovens de todo o Brasil,
universitários em início de curso,
com pouca ou nenhuma experiência
profissional. Assim são os 17 apren-
dizes da sexta edição. O programa



tem ainda uma 18a candidata, Maytê
de Carvalho Soares, vencedora de um
especial de fim de ano da Record, que
dava direito a uma vaga no programa
de Justus. Maytê, de 18 anos, cursa o
segundo ano de Propaganda e Marke-
ting na Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), de São Paulo, e
reflete um pouco o perfil dos "eleitos"
da vez (veja a relação na página 47). A
identidade dos candidatos, assim como
o nome das universidades que estão
na disputa, foram mantidos em sigilo
até bem próximo da data de estreia do
programa. Tudo para preservar o clima
de suspense do reality que, desta vez,
vai além do embate por uma vaga no
mercado. A competição envolve tam-
bém instituições de ensino superior de
todo o país, que estarão representadas
em rede nacional por seus "aprendi-
zes". Além de R$ l milhão, também
estão em jogo a boa formação e uma
vitrine educacional sem precedentes
para qualquer instituição de ensino.

O diretor de O Aprendiz, José Amân-
cio, comemora o número de inscritos e
explica por que as mulheres estão em
maioria. "Desta vez não igualamos
a quantidade de homens e mulheres.
Selecionamos dez mulheres e oito
homens por pura competência das
candidatas mesmo. Elas estavam mais
bem preparadas, não seria justo tirar
uma garota muito qualificada só para
igualar os sexos no programa."

Entre os selecionados, a maioria
está no segundo ano de faculdade,
não trabalha e cursa alguma área
ligada à Comunicação. "Claro que
temos gente de direito e administra-
ção, mas não podíamos selecionar
um veterinário. Não tem nada a ver
com as minhas empresas", diz o
apresentador e futuro patrão de um
deles, Roberto Justus (leia entrevista
na próxima página).

Segundo o diretor José Aman-
do, a seleção não foi nada fácil. A
primeira peneira foram as fichas
cadastrais. Dados incompletos ou que
não preenchiam o perfil procurado
pela produção foram imediatamente
eliminados. A etapa seguinte contou

com o apoio do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), que ajudou na realização de
dinâmicas de grupos com cerca de
cinco mil candidatos.

Desse total, 300 foram para testes
de recursos humanos. Da nova peneira
ficaram 80 candidatos, que seguiram
para o teste de vídeo com a presença
de Roberto Justus. "Foram quase cinco
horas de maratona de vídeos para a
escolha final dos participantes", conta
o empresário. "O candidato precisa
ter conhecimento, mas também tem
de saber falar bem, ter personalidade
impactante, que faça a diferença",
continua. "Não posso ter alguém no
meu negócio, que é de comunicação,
que não seja comunicativo. É parte do
sucesso", explica.

Mas a vida de aprendiz
não é tão dura. Antes de
ouvir o famoso "você
está demitido!", os es-

colhidos ficam confinados em uma das
unidades do hotel Sheraton, em São
Paulo, com mordomias personalizadas:
fliperamas, mesa de sinuca e jukebox
fazem parte da sala de convivência deles
no programa, que entra no ar em abril
com sete etapas gravadas. "São 15 ou
16 etapas, e vamos gravando até chegar
à final, em maio, que fazemos sempre
ao vivo", conta Amâncio.

As provas, também personalizadas
para os concorrentes mais jovens, se-
guem formatos de sucesso em edições
passadas. Cada uma delas exige carac-
terísticas específicas dos participantes,
como liderança, trabalho em grupo,
iniciativa, suportar pressão e criativi-
dade. Entre os prêmios por prova estão
aparelhos eletrônicos e de informática,
um cruzeiro, viagens internacionais e
cursos. Tudo fechado em parceria com
poderosos patrocinadores, claro.

Justus e José Amâncio acreditam que
a energia dos candidatos desta vez será
maior e as confusões, também. "Eles
têm mais garra, não têm nada a perder,
mas também são mais petulantes. Di-
zem coisas sem pensar", diz Amâncio.
"Isso é bom porque os antigos aprendi-
zes já eram escolados demais, faziam
joguinho o tempo todo", continua. "Os
universitários vão estourar com mais
facilidade, mas também são mais ale-
gres. Só na chegada deles ao hotel já
percebemos isso", lembra.

Para Justus, a sexta edição vai ser a
mais agitada de todas. "Teve candidato
dizendo no teste de vídeo que iria falar
para mim verdades que nunca ouvi de
ninguém", conta o empresário, rindo.
"Aí, quando liguei para dizer que ele ha-
via sido selecionado, a conversa mudou,
ficou: 'Não, não é bem assim'".

Aliás, essa foi outra novidade do
programa. O próprio apresentador fez
questão de ligar para os candidatos se-
lecionados avisando que eles serão os
aprendizes da vez. "Muitos acharam que
era trote", conta. "Me diverti demais, e
o jogo ainda nem começou."
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TELEVISÃO

Opublicitário Roberto Justus
não é publicitário. Ao me-
nos não em sua formação.
Presidente-executivo do

Grupo Newcomm e da agência Y&R,
Justus é formado em Administração de
Empresas, pela faculdade Mackenzie.
No entanto, na sua opinião, só o diplo-
ma não interessa, e o curso não pode ser
uma barreira que limita as atividades de
um profissional. Essa foi a premissa que
usou na escolha dos candidatos do pro-
grama e que diz utilizar nas contratações
do dia a dia em suas empresas.

O empresário acredita no potencial
de algumas universidades do país, mas
critica a cultura da busca da formação
com um título. Gosta do modelo de
ensino americano, e diz que um bom
currículo estudantil depende muito mais
de quanto a pessoa aproveitou do que
lhe foi ensinado.

Ensino Superior - Como surgiu a
idéia de fazer uma edição do Apren-
diz com universitários?

Justus - Pensei: "o que posso
fazer de diferente desta vez?" Foi aí
que pensamos no número de e-mails
que recebemos de jovens e tivemos
a idéia. Os jovens podem dar per-
sonagens muito mais interessantes,
têm mais garra, mais coragem de me
enfrentar. Essa versão com universi-
tários será divertida.

Ensino Superior - Quais foram suas
preferências na seleção dos candidatos?

Estudantes de qualquer curso uni-
versitário podiam se inscrever. Não
importava a faculdade, mas tinha de ser
acima do segundo ano. Dei preferência
a estudantes de áreas que existam em
minhas empresas. O inglês também era
fundamental nessa escolha.

Ensino Superior - Ficou impressio-
nado com o número de inscritos?

Fiquei: 112 mil acho que nem o Big
Brother teve isso. Mas também, onde se
arruma uma vaga de trainee ganhando
R$ 10 mil por mês, e mais R$ l milhão
na conta (risos)?

Ensino Superior - O nome da facul-
dade contou nessa escolha?

Não. O que importava era o perfil
do candidato. Claro que se ele tem um
embasamento melhor, acaba se saindo
melhor em algumas etapas.

Ensino Superior - Por que você cur-
sou administração de empresas?

Eu estagiava com meu pai na cons-
trutora dele, então tinha mais a ver na
época. Depois descobri que não queria
suceder meu pai. Queria algo meu,
sempre fui empreendedor.



Ensino Superior - E qual a importân-
cia da formação na sua carreira?

Claro que tem uma enorme impor-
tância. Acho fundamental a formação
acadêmica, porque ela é base, o início
de tudo. Mas também acho que o grande
estudante está nele mesmo. O currículo
está na faculdade, mas o que importa é
como a pessoa vai querer aprender.

Ensino Superior - Você aproveitou
sua faculdade?

Não, não como deveria. Era jovem
demais também, não soube aproveitar.
Um erro mesmo. Achava que aprendia
mais trabalhando.

Ensino Superior - Mas a universida-
de só te deu um diploma?

Não, claro que me deu informação,
mas eu podia ter aproveitado mais.

Ensino Superior - Você era um
bom aluno?

Não era muito estudioso. Eu prestava
atenção, e isso bastava nas provas. Mas
colégios americanos têm características
interessantes [Justus estudou em colégio
americano até a 7a série]. Nos EUA,
todo mundo sai com um currículo bási-
co, mas se você for bom em matemática
pode ir para classes mais avançadas da
matéria. Assim, você não atrapalha seu
colega mais fraco naquela matéria, nem
ele atrapalha você.

Ensino Superior - Você acha que
escolheu o curso certo?

Nunca fui bom de matemática e acabei
um homem de números, por obrigação
mesmo. Curso nem sempre determina sua
carreira, apenas ajuda. Claro que tem uma
vantagem competitiva cursar uma boa
faculdade, ter feito MBA lá fora pesa
em uma contratação. Mas tem de ser
mais do que isso. Uma vez eliminei um
candidato do Aprendiz que eu gostava
muito... Mas ele me respondeu em uma
prova decisiva que Santiago, do Chile,
era a maior capital de negócios da Amé-
rica Latina. Eu não queria eliminá-lo,
mas manter alguém desinformado assim
vai contra os meus princípios. Ele, sem
querer, se demitiu. (K.J.) •
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