Veículos Vivo, Fiat, Santander e Nestlé compraram cotas nacionais por Rs 29,7 milhões

Aprendiz já fatura R$ 120 mi
.

Alê Oliveira

empresário João Doria Jr. vai
demitir universitários, na Rede
Record, a partir desta quinta-feira
(15). O "Aprendiz Universitário", sétima edição brasileira do reality show
criado pela Fremantle, foi apresentado pela equipe do programa como o
maior de todos os tempos. "O 'Aprendiz' ganhou muito nessa edição. Roberto (Justus) fez o programa com
muita competência, mas com João
ele ganha outra cara, outra pegada",
elogiou José Amâncio, diretor geral
da atração.

crítica ao que foi feito antes, muito
menos a Roberto, mas a Record e o
Aprendiz' estão se reciclando", falou
Doria.
As quatro cotas nacionais plenas
já foram comercializadas para Vivo,
Fiat, Santander e Nestlé por R$ 29,7
milhões cada. Três desses anunciantes já reservaram o espaço também
para a edição do ano que vem. As
cotas contemplam a abertura e o encerramento do programa, mais um
comercial de 30 segundos durante a
exibição e cinco chamadas semanais
da atração. "Só com a comercialização das cotas já superamos em 10%
o faturamento da última edição. A
previsão é de que o faturamento desta seja de R$ 110 milhões a R$ 120
milhões", disse Walter Zagari, vicepresidente comercial da Record.

O novo apresentador também tomou o cuidado de não desvalorizar
as seis edições anteriores. "Não faço

Além das cotas, 87% dos espaços dos comerciais também já estão
reservados. Os anunciantes ainda
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podem patrocinar as provas. O investimento varia de R$ 500 mil a R$
1 milhão.
Segundo o empresário, o "Aprendiz Universitário" terá um formato
inovador, mas respeitando as características impostas pelo projeto da
Fremantle. Um dos diferenciais do
"Aprendiz Universitário", segundo a
equipe do programa, é a participação mais efetiva dos conselheiros, a
empresária Cristiana Arcangeli e o
excutivo David Barioni. "Eles serão
dois coapresentadores ativos. Não teremos conselheiros acessórios, mas
participantes. Bons líderes compartilham. A liderança isolada, presunçosa e autocrática não possui bons
resultados", explicou Doria Jr.
O bordão "Você está demitido"
foi mantido, mas com outro tom.
"Há várias formas de dizer a mesma
coisa. Será com firmeza e com doçura", conta.

O programa será exibido duas
vezes por semana, às 23b. O prêmio
será uma vaga no Grupo Doria Associados e R$ 1 milhão. "Os outros 15
candidatos também terão emprego
ao sair do programa porque serão
muito qualificados", disse Doria. Segundo o apresentador, um site disponibilizará aos empresários as fichas
dos candidatos após o término do
programa para que eles possam ser
contatados pelas empresas que se
interessarem.
Dos 125 mil universitários inscritos, foram selecionados 16 por meio
de análise de currículos, entrevistas
e bom desempenho nas etapas de
seleção. Os jovens de 18 a 27 anos
estão confinados no Sheraton São
Paulo W T C Hotel desde o último fim
de semana de janeiro.
A final do programa será ao vivo,
no Memorial da América Latina, em
São Paulo, no dia 8 de junho.
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