
Versão brasileira de Donald Trump aumenta audiência da TV Record 
Christiane Martinez   
 
Mesmo agindo naturalmente, o publicitário Roberto Justus parecia pouco a vontade no papel do 
impiedoso magnata americano Donald Trump. Mas a versão brasileira do reality show "The 
Apprentice" estreou com sucesso na noite de quinta-feira. A audiência na TV Record atingiu picos 
de 13 pontos, fechando com média de 9, segundo o Ibope. 
 
A emissora ficou apenas um ponto atrás da sua maior concorrente, o SBT. Antes, a média da 
programação nesse horário oscilava entre cinco e sete pontos, dependo do filme exibido. Com o 
programa, a Record deverá faturar R$ 6 milhões, nas contas de Hélio Vargas, diretor artístico e de 
programação da emissora. 
 
"O Aprendiz" é o reality show da Record, comprado do produtor independente Mark Brunett e 
distribuído pela produtora FreeMantel. Segue à risca o formato do projeto-mãe, que se tornou 
campeão de audiência nos Estados Unidos. 
 
Na atração, os 16 candidatos, selecionados de um total de 30 mil inscritos, recebem tarefas 
corporativas e disputam uma vaga em uma das quatro agências publicitárias de Justus, reunidas 
sob o guarda-chuva da holding Newcomm (Young & Rubicam, Dez Brasil, Wunderman e Ação). 
 
O programa vai ao ar todas as terças-feiras e quintas-feiras durante sete semanas. O vencedor 
terá a garantia de um ano de emprego, com salário de R$ 250 mil anual. No reality show de 
Trump, o salário anual é de US$ 250 mil. 
 
"A minha única exigência, ao aceitar ser o protagonista do programa, foi que a Record oferecesse 
inicialmente a cota de patrocínio para a Vivo", diz Justus. A Vivo, cliente de uma das agências de 
Justus, topou a empreitada e tornou-se o patrocinador exclusivo do programa. 
 
Hugo Janeba, diretor de imagem e comunicação da Vivo, diz que o primeiro episódio superou as 
expectativas e, por isso, ele acredita que as próximas edições terão audiências ainda maiores. 
"Isso é um bom retorno para um patrocinador", afirma. "O programa tem um formato 
interessante, porque mostra a realidade do mundo corporativo." 
 
A Record também comercializa cotas, com inserções comerciais regionais e nacionais, durante os 
intervalos do programa. As cotas de São Paulo - tanto nacional quanto regional - já foram 
totalmente comercializadas. Dentre os anunciantes, estão a varejista Marabraz, a Roche, a 
Caninha 51, da Müller, e o Shopping Center Norte. Vargas, da Record, ainda não tinha disponível 
as cotas vendidas em outras praças. 
 
A produção do programa custará aos cofres da Record US$ 900 mil - uma média de US$ 60 mil 
por episódio. Estão incluídos, aí, o pagamento dos direitos autorais do produtor americano. Há, 
ainda, o custo de cachê do publicitário, que Justus preferiu não revelar, mas garantiu que vai doar 
parte para uma instituição geradora de emprego. "Pode ser uma instituição que estimule a 
inclusão de deficientes no mercado de trabalho." 
 
Justus afirma que não aceitou o desafio com objetivo de gerar negócios para suas agências. "Ao 
contrário, o programa me toma um tempo que deixo de dedicar aos meus negócios." Mesmo 
assim, anima-se com a possibilidade de sucesso. Quem sabe, partirá para uma segunda edição. 
"É um projeto pessoal. Se acontecer, podemos pensar em uma segunda versão", diz. 

 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Queda na audiência afeta reality shows nos EUA 
The Economist  
 
"The Rebel Billionaire: Branson´s Quest for the Best" faz sua estréia na TV americana nesta 
semana, no canal Fox, apresentando um magnata britânico, Sir Richard Branson, tentando fazer 
um reality show de tanto sucesso quanto o do magnata americano Donald Trump, estrela de "O 
Aprendiz".  
 
Um concorrente será eliminado em cada episódio; o vencedor vai receber US$ 1 milhão e um 
emprego. O momento não é auspicioso para Sir Richard. A audiência dos reality shows vem 
caindo nos Estados Unidos, afetando "The Benefactor", "The Bachelor" e até mesmo "O Aprendiz". 
Novos programas, como "The Next Great Champ" e "The Last Comic Standing" se saíram tão mal 
que foram relegados às redes de TV a cabo. 
 
Um número exagerado de programas de qualidade claramente inferior está furando a bolha dos 
reality shows, diz David Poltrack, diretor de pesquisa e planejamento da rede de televisão CBS. 
Pesquisas de audiência feitas pela CBS mostram que as pessoas estão particularmente saturadas 
com o grande número de imitações que os canais  de TV correram para colocar no ar depois do 
sucesso do gênero nos últimos anos. 
 
Isso vai tornar difícil para qualquer novo reality show - seja ele bom ou ruim - conseguir um forte 
começo. Também é um mau sinal para um canal a cabo dedicado aos reality shows que a Fox vai 
lançar - especialmente uma vez que já existem dois deles. 
 
Então, é o fim para o gênero? Executivos da televisão e anunciantes concordam que os programas 
mais fortes e originais vão sobreviver - o "Survivor" da CBS, por exemplo, continua popular -, 
mas não poderão mais contar com o sucesso de nenhuma seqüência parecida. 
 
Os custos dos reality shows são muito mais baratos que os de uma novela, por exemplo. Os 
anunciantes gostam das audiências mais jovens desses programas. 
 
Há poucos sinais de fadiga fora dos Estados Unidos. Formatos familiares estão abrindo caminho 
na Europa. No Reino Unido, os níveis de audiência são altos para o "I´m a Celebrity, Get Me Out 
of Here", da ITV, o "Big Brother", do Channel 4, e o "The Farm", do Channel 5. 
 
A televisão britânica poderá no futuro produzir menos reality shows, mas (principalmente) apenas 
se a BBC, bancada pelo setor público, decidir enfatizar a parcela "serviço público" numa tentativa 
de convencer o governo a renovar seu subsídio. 
 
A pausa dos reality shows nos EUA está permitindo um retorno dos dramas roteirizados, para 
alívio dos atores profissionais e autores. O sucesso recente nos EUA é "Desperate Housewives" 
(Donas-de-casa Desesperadas), uma versão da vida suburbana com alta dosagem sexual. 
 
Mesmo assim, técnicas dos reality shows estão influenciando os programas roteirizados, diz Alan 
Boyd, da Fremantle Media. O novo drama da ABC, "Lost" sobre os passageiros que sobrevivem a 
um desastre de avião, se parece mais com "Survivor". "The Office", uma comédia britânica 
aclamada pela crítica nos EUA, se parece mais com um reality show com enredo. 
 
Valor Econômico – 8 nov. 2004, Empresas & Tecnologia, p.B2 
 


