
Maratona
do emprego
na TV vira
aula de RH
Paraespecialistas, programaOAprendiz,
daRedeRecord, traz lições importantes

CONCORRÊNCIA: O publicitário
Roberto Justus, 49 anos, sócio
da agência de publicidade Y&R,
que exibe entre outras contas a
da Casas Bahia (maior anuncian-
te do País), desbancou Edemar
Cid Ferreira, do Banco Santos, na
escolha da TV Record para ser o
apresentador do reality show O
Aprendiz. O programa é um su-
cesso nos Estados Unidos, onde
é apresentado pelo milionário Do-
nald Trump.
Sorte do superintendente comer-
cial da TV Record, Walter Zagari,

que submeteu à pesquisa o no-
me de Ferreira e Justus, sendo o
segundo escolhido com 70% dos
votos. Se decidisse bancar o no-
me de Ferreira, Zagari agora esta-
ria numa situação delicada.
Diante do resultado dessa pesqui-
sa e da chance de brilhar na teli-
nha, onde atuam a ex-mulher
Adriane Galisteu e a ex-namora-
da Eliana, Justus acabou aceitan-
do o convite.
No próprio dia 15 de junho, quan-
do Zagari formulou a proposta, o
publicitário comemorou a indica-

ção com diretores da Y&R e o
assunto ganhou espaço nas revis-
tas de celebridades.
Hoje, Justus está feliz da vida.
Computa os pontos no Ibope
com sorriso de menino e o cabelo
sempre impecável, como se tives-
se acabado de sair do cabeleirei-
ro, seja de manhã, tarde ou noite.
O Aprendiz, segundo um diretor
de mídia de grande agência de
publicidade, segue a trilha de su-
cesso dos realitys shows, como
Big Brother e Casa dos Artistas. ●

Carlos Franco

Publicitário venceu a disputa com o banqueiro Edemar
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CONHECIMENTO – Segundo Roberto Justus, idéia é passar uma dica interessante de negócio a cada episódio do programa
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CARREIRAS

Marina Faleiros

Passar por uma entrevista de em-
prego não é simples na vida real.
Imagine então ser avaliado em
frente às câmeras e com transmis-
são nacional, como acontece no
reality show O Aprendiz, cuja ver-
são brasileira chegou ontem ao
sextoepisódio.Oprograma daRe-
cord, que registra bons índices de
audiência (11 pontos no Ibope na
quinta-feira passada), tem chama-
do a atenção de especialistas em
Recursos Humanos por mostrar
como um profissional deve agir
em um processo de seleção e
quais características pessoais o
mercado de trabalho valoriza.

Paulo Pontes, diretor da Divi-
são de Marketing e Vendas da
consultoria Michael Page, diz que
um dos pontos positivos no show
éaavaliação pessoal de cadaparti-
cipante feita nas reuniões. “O can-
didato sabe por que está saindo, o
que muitas vezes não acontece na
realidade.” Por causa desse fator,
Isabel Arias, gerente de RH da
Newcomm e uma das conselhei-
ras que auxilia o empresário e
apresentador Roberto Justus no
programa, diz que as pessoas po-
dem tirar ensinamentos sobre o
que acontece numa dinâmica de
grupo e, por isso, se saírem me-

lhor numa futura entrevista.
Outro destaque é a importância

dada ao desempenho em conjun-
to das equipes. “A vantagem de
quem assiste ao programa é que,
de um lado mais técnico, é possí-
vel observar bem como as pes-
soas trabalham em grupo”, diz
Cristiane Gonçalves, gerente de
assessoria em gestão de RH da
KPMG. Nesta linha, Isabel conta
que os participantes também são
avaliados pela capacidade de lide-
rar e serem lideradas, alémdacria-
tividade apresentada frente àsdifi-
culdades do dia-a-dia. O próprio
Justus destaca a importância de o
programa ressaltar a estratégia do
grupo vencedor e afirma que, ao
final de cada episódio, procura ter
sempre passado uma dica interes-
sante de negócio. “As pessoas re-
cebem o que eu chamo de infor-
mação com entretenimento”, diz.

E, pelo jeito, a receita é nomíni-
mo atraente para o grande públi-
co.Alémda versãonacional cami-
nhar bem no Ibope, no canal fe-
chado People+Arts, que transmi-
te no Brasil O Aprendiz original,
com Donald Trump, registrou um
aumento de 500% na sua audiên-
cia no horário do programa, se-
gundo anunciou o próprio canal.

DIFERENÇAS
Mas como em televisão tudo se
torna polêmico, muitos também

criticam a forma com que o pro-
grama é conduzido. “Existe uma
caracterização de realidade, mas
não podemos esquecer que se tra-
ta de um programa de televisão”,
afirma o consultor da Career Cen-
ter, Fernando Dias. Para ele, algu-
mas situações são estereotipadas

para atender à linguagem televisi-
va, mas, em contrapartida, as pes-
soas podemaprender oque se exi-
ge de uma pessoa que aspira um
cargo de R$ 250mil anuais, o ofe-
recido pelo programa.

Dias discorda principalmente
do modo como a pessoa é demiti-

da do programa. “Algumas situa-
ções de demissão não são tão vio-
lentas na vida real. Pode até acon-
tecer, mas hoje o processo de de-
missão está cada vez mais natu-
ral”, diz. Roberto Justus explica:
“É uma experiência que não pode
ser comparada com os métodos

normais, até porque eu nunca de-
miti da forma que faço no progra-
ma. Sempre foi na minha sala,
masnão na frente dos outros.” Pa-
ra o apresentador, a demissão é
quase simbólica, pois a pessoa
não está perdendo o emprego,
mas sim a oportunidade de conse-
guir um. Cristiane também não le-
va em consideração esta atitude.
“Faz parte do programa, não con-
vémcriticar, pois existe o lado tea-
tral que não pode ser esquecido.”

Pontes ainda acredita que o
tempo é muito escasso para uma
análise melhor dos candidatos.
“Um bom líder só se forma com o
tempo e conforme a equipe que
tem.No programa, o tempo émui-
to curto e o que prevalece é o dia
feliz de um candidato”, diz. Ele
ainda lembra que, numa corrida
por um cargo no mundo real, não
existe tanta briga e os problemas
de relacionamento não ficam tão
expostos. “Por isso, eles podem
até encontrar a pessoa ideal no
programa, mas o que vai prevale-
cer é o mais astuto, criativo e que
sabe fazer jogo político.”●
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