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Uma vida de apostas em desafios. Deste modo se mostra o viver de Samara Schuch, 
vencedora do reality "O Aprendiz", comandado por João Doria Jr., na Rede Record. Além da 
premiação de R$ 1 milhão e do emprego na Doria Associados, Samara destaca que sua grande 
conquista foi o aprendizado e o crescimento pessoal. 
 
Em entrevista exclusiva ao Shopping News, a jovem, nascida no interior Rio Grande do Sul, 
comenta essa participação marcada por grandes desafios, dentre os quais a distância da 
família e o curto espaço de tempo para a realização das tarefas a serem cumpridas. 
 
Quanto ao futuro, a jovem revela que primeiramente necessita organizar o presente, mas sem 
dúvida seus planos profissionais estão em primeiro plano. Acompanhe o bate papo. 
 
Qual a sua análise da juventude brasileira? 
 
Temos uma juventude promissora. Vejo que cada vez mais o jovem é ambicioso, pois procura 
crescer no mercado de trabalho, nos estudos. O mercado tem dado muitas oportunidades para 
os jovens. Aqueles que são dedicados conseguem alcançar seus objetivos. Mas também tem 
aqueles que se dizem ambiciosos, mas se acomodam em uma situação. É preciso mostrar a 
diferença no mercado. É preciso dedicação a tudo na vida. O jovem precisa ser mais dedicado. 
 
Como despertou seu interesse em fazer parte do grupo de jovens participantes do 
reality "O Aprendiz"? 
 
Assisti à edição do programa de 2006 e me interessei pelo programa. Fiz minha inscrição para 
fazer um teste e para matar a curiosidade. Deu certo. Fui chamada para os testes. Acho que o 
processo durou cerca de três meses. Foi uma entrevista de emprego completa. 
 
Quais foram as dificuldades durante o programa? 
 
Tive várias. Lidar com pessoas é complicado. Ficamos confinados, e isso não nos possibilita ter 
uma válvula de escape. Não poderia demonstrar minhas fraquezas, pois tinha concorrentes 
fortes. 
 



Qual foi a mais difícil das tarefas propostas pelo programa? 
 
A tarefa final foi complicada, pois a responsabilidade era grande. Fiquei muito tensa. Tivemos 
muito trabalho para ser desenvolvido em um espaço de tempo muito curto. A verba para o 
evento também era muito pequena. Foi um estresse total. Me lembro que ao longo da semana 
dormi muito pouco, mas no final valeu a pena. 
 
Quando entrou no reality e viu seus concorrentes, imaginou estar entre os finalistas 
e ser campeã? 
 
Não imaginava vencer. Todos chegam na defesa, mas ao longo do programa começaram as 
surpresas. Com o tempo cada um foi conhecendo o outro. Cada participante era bom em um 
aspecto, e o João Doria traçou o perfil de cada um. 
 
Além da premiação e do novo emprego, o que mais mudou na vida da Samara? 
 
Tudo. A experiência que tive me fez avaliar muita coisa. Hoje dou muito mais valor à minha 
família e às pessoas que estão à minha volta. Amadureci muito. Hoje estou mais centrada e 
direcionada aos objetivos da minha vida. Em várias salas de reuniões com o João Doria ele me 
perguntava os meus sonhos, o que eu queria para a minha vida. 
 
E quais são estes sonhos? 
 
O meu sonho não é somente ser bem-sucedida em minha carreira. Também quero poder dar 
conforto para a minha família. Trata-se de um conjunto, e tenho certeza de que irei alcançar 
isso. 
 
Você ficou milionária, certo? Como investiu este capital? 
 
Estou em São Paulo há um mês e meio. Investi o valor do prêmio e agora vou comprar um 
apartamento na cidade, pois agora trabalho aqui.  
 
Qual o posto que ocupa na Doria Associados? 
 
Hoje estou atuando na área de produção de eventos da empresa. Foi uma área em que eu pedi 
para entrar. No programa desenvolvi algumas tarefas neste segmento e percebi o quanto eu 
gosto disso. Estou adorando. Quero me formar em Direito, mas darei sequência ao setor de 
eventos.  
 
E como está o aprendizado com o mestre João Doria Jr, um dos nomes mais 
respeitados no País? 
 
Ele não é tão bravo quanto parecia no programa [risos]. Ele sempre está disposto para as 
conversas.  
 
Quais são os seus planos para o futuro? 
 
Aconteceram tantas coisas que agora penso em organizar o meu "presente" e me acostumar a 
esta nova vida. Meu futuro profissional é ao lado do João Doria. Quero estabilizar minha 
carreira, e vejo isso na Doria Associados. 
 
Você mantém contato com os ex-participantes do reality? 
 
Mantenho contato com todos. A maioria deles reside em São Paulo, e estão empregados. 
Depois do programa os orgulhos foram deixados de lado, e quando nos encontrados 
lembramos dos momentos bons do programa para cair na gargalhada juntos. Quatro dos 
participantes estão trabalhando no grupo Doria Associados.  
 



Que conselhos dá para os jovens que buscam suas oportunidades no mercado de 
trabalho? 
 
Trabalhava como estagiária antes de participar do programa, e pensava que meus sonhos 
estavam distantes. Depois do programa percebi que o importante é acreditar e correr atrás 
dos sonhos, pois uma hora chegam as realizações. Hoje os jovens pensam muito mais nas 
dificuldades do que nas oportunidades. Aconselho que sigam os objetivos, pensem nas coisas 
positivas, pois no final tudo dará certo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 24 set. 2010, Shopping News, p. 5. 


