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"O Aprendiz" (Record) e "Os Aspones" (Globo) transformam profissionais em estrelas 
 
Em um país que, segundo dados do IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), fechou o ano passado com 8,5 milhões de desempregados, um programa de TV que 
demite um profissional por episódio é tido como sucesso pela emissora que o exibe. Ao mesmo 
tempo, estréia uma série que tira piadas de situações típicas do ambiente de escritório, 
destacando a fofoca de corredor. 
 
O mundo do trabalho, na ficção ou no "reality show", é a mais nova estrela da TV. E o 
protagonista é o trabalhador, sobretudo aquele que demonstra não possuir as habilidades 
profissionais mais requisitadas pelo mercado. Em "O Aprendiz", da Record, a curiosidade de saber 
quem será o próximo a falhar segura a audiência. Na comédia de situação "Os Aspones", da TV 
Globo, a incompetência dos funcionários, exagerada na tela, é motivo de riso. 
 
"É o "espetáculo" feito em cima da guerra pelo trabalho. É o salve-se quem puder. Mas não deixa 
de ser uma fotografia da realidade. O mundo do trabalho não é muito distante disso", diz Ricardo 
Antunes, professor de sociologia do trabalho da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). 
 
Segundo ele, a incerteza sobre manter ou obter um emprego é o que prende os olhos do 
telespectador. "A instabilidade cria a necessidade de buscar o utópico." 
 
Para Elaine Saad, diretora da consultoria Right Saad Fellipelli, a TV descobriu uma nova demanda. 
"O trabalho começou a ser mais discutido. As pessoas têm de planejar a carreira e não sabem 
bem como fazer isso", diz. 
 
Confinados 
 
Assim como os candidatos ao emprego oferecido em "O Aprendiz", os 
personagens de "Os Aspones" também estão confinados. Segundo o roteirista Alexandre Machado, 
45, um dos autores, o objetivo é tirar humor de situações extremas provocadas pelo 
confinamento. 
 
"Os "reality shows" fazem sucesso porque as pessoas ficam presas e se revelam. Quase todo 
mundo é obrigado a ficar até tal hora [no escritório], mesmo sem ter o que fazer, só para cumprir 
horário. É a base da neurose humana." Ele conta que tem ouvido críticas sobre o ritmo da série. 
"Queríamos o ritmo dos escritórios, e no escritório é assim, não acontece nada na maior parte do 
dia. É uma pasmaceira", descreve. 
 
A atriz Marisa Orth, 39, concorda. "Em qualquer lugar em que se bate cartão, de produtivo só 
duas horas [por dia]." E comemora: "Tenho sorte. Nunca tive chefe nem trabalhei com horário 
fixo".  

 
 
Leia Mais 
 
Especialistas questionam efeitos do programa  
 
Forma como os participantes são "demitidos" e espetacularização da seleção são as críticas 
 
Clima de mistério no escritório: quem será o próximo demitido? O que não tem a mínima graça na 
vida real vira mania na televisão. 



Com média de dez pontos de audiência no Ibope (cada ponto equivale a 49,5 mil domicílios na 
Grande São Paulo), "O Aprendiz" (Record), comandado pelo publicitário Roberto Justus, chega à 
metade de seu processo seletivo. Depois de amanhã, o público conhecerá o oitavo demitido dos 
16 candidatos. Um emprego com registro em carteira, um ano de estabilidade e salário mensal de 
pouco mais de R$ 20 mil será o prêmio para o vencedor. 
 
A Folha acompanhou com exclusividade a gravação de uma das provas por que passam os 
participantes, que, proibidos de dar entrevistas, conversaram informalmente com a reportagem. 
Os relatos são de animação e aprendizado, apesar do risco de demissão em rede nacional. 
 
De acordo com a rede Record, os candidatos eliminados assinaram um contrato que os proíbe de 
conceder entrevistas. 
 
"Temos informação, entretenimento e final com drama. A fórmula agrada", afirma Justus. 
 
Especialistas em RH e em sociologia que analisaram o programa a pedido da Folha concordam que 
o show ensina conceitos, mas questionam a qualidade das informações e os efeitos desse 
aprendizado. O professor de sociologia da USP (Universidade de São Paulo) Ricardo Musse diz que 
o programa faz o telespectador sublimar o processo de concorrência real. "Ele faz uma catarse e 
se identifica com a autoridade do patrão. É uma forma de justificar as arbitrariedades." 
 
"Não se pode imaginar que seja uma reprodução fiel da realidade. Muitas vezes as pessoas são 
demitidas sem errar, por uma simples reestruturação", diz Luciana Sarkozy, sócia da Career 
Center. Já para Cristiane Gonçalves, da KPMG, com relação aos demais "reality shows", o 
programa tem vantagens. "Não é só observar a vida dos outros, há uma atividade e um resultado 
final." 

 
 
Leia Mais 
 
Diretora de RH fez seleção do programa  
 
Coordenada por Isabel Arias, diretora de RH (recursos humanos) do grupo Newcomm, a seleção 
dos 16 participantes de "O Aprendiz" partiu de aproximadamente 30 mil candidatos. "Foi a maior 
seleção que já fiz na vida", diz ela. O primeiro filtro, de acordo com Arias, foi eletrônico, 
eliminando profissionais sem curso superior e sem domínio de um segundo idioma. Com isso, 
sobraram 10 mil no páreo. 
 
Em seguida, vieram análises das respostas a um questionário com 30 perguntas pessoais, entre 
elas "O que você tem a ensinar a Roberto Justus?". Também foram pedidas fotos recentes dos 
candidatos. "É TV. Precisávamos não de beleza, mas de boa apresentação." 
 
Cerca de 640 pessoas foram para dinâmicas de grupo. Apresentações pessoais de 45 segundos e 
um ranking de controle emocional levaram a 48 escolhidos, que partiram então para testes de 
vídeo. Vinte finalistas foram escolhidos e, entre esses, foram apontados os 16 participantes. "Uma 
pessoa [escolhida] desistiu. Tinha um salário de R$ 10 mil e preferiu não arriscar", revela. 

 
 
Leia Mais 
 
"Sou eu quem decide", afirma Roberto Justus  
 
O publicitário Roberto Justus, 49, repete no Brasil o programa do milionário norte-americano 
Donald Trump e demite duas pessoas por semana em rede nacional. Leia trechos da entrevista 
que ele concedeu à Folha. (BL) 



 
Folha - É o sr. quem decide quem vai demitir? 
Roberto Justus - Sou eu. Os conselheiros me passam informações, e eu faço as coisas. A Record 
não tem nada a ver com isso, o público não tem nada a ver com isso, ninguém fala nada, 
ninguém dá palpite, e isso é espetacular. 
 
Folha - Mas o diretor não fala no seu ponto eletrônico? 
Justus - Não tem ponto eletrônico, graças a Deus, e nunca vai ter, não admito que tenha. Não 
tem texto, não tem "teleprompter". É o meu "feeling". Falo para minha namorada e para meus 
filhos: "Quero que vocês acreditem. Em 90% das vezes, eu não sabia quem demitir até o último 
momento". 
 
Folha - Isso não torna a demissão sumária e sem muito critério? 
Justus - Eu tenho uma noção, mas não sei quem o líder vai trazer para a sala. Às vezes, alguém 
que eu queria não vai e tenho de ter outros critérios. Tiro deles mesmos a informação. 
 
Folha - O profissional continuará na sua empresa após um ano? 
Justus - Há uma grande possibilidade. Mas ele precisa ser muito bom. Se o cara ganha um 
programa desses, é porque é bom. Não tem sentido ele não continuar conosco lá na frente. 
 
Folha - Ele não vai sofrer preconceito e resistência dos colegas? 
Justus - No começo, vai ter um pouco de holofote em cima dele, depois isso vai acabar se 
acalmando naturalmente. Depois de um ano, será como qualquer outro. 
 
Folha - O sr. disse no ar: "Fama e celebridade são para amadores. Este é um programa para 
profissionais". É uma referência a outros "reality shows"? 
Justus - Não quero cutucar ninguém, só deixar claro que estamos falando de negócios. Mas é um 
programa de TV, não vou negar. Os RHs que me desculpem. Eles me dizem que não, que não é 
assim. É óbvio que não é uma seleção normal. É um programa de televisão! Mas é um programa 
pautado por uma coisa séria, estou realmente escolhendo alguém para trabalhar para mim. Não é 
para inglês ver e depois dane-se, o cara vai embora. Quero o melhor profissional, para deixá-lo 
aqui [na empresa] por muito tempo. 
 
Folha - E se, no prazo de um ano, a pessoa não se adaptar à empresa ou você estiver insatisfeito? 
Justus - Se isso acontecer, a pessoa vai receber o salário equivalente a um ano, que é o prêmio 
do programa mesmo, e ela vai ter de sair. Não vou forçar nada. Mas ela vai ter de trabalhar 
alguns meses para sabermos o resultado. 
 
Folha - Essa mídia em cima da demissão não pode trazer algum prejuízo para os demitidos? 
Justus - Todo mundo está vendo que é uma coisa simbólica. Eu estou demitindo alguém que ainda 
nem trabalha para mim. É um sentido figurado, não é uma demissão real por incompetência. O 
mundo corporativo está vendo que os caras são bons. 
 
Folha - A Célia, demitida no primeiro dia, não terá prejuízos? 
Justus - Não acredito. E outra coisa: quando entrou, ela sabia que poderia ser demitida. Ninguém 
foi obrigado a se inscrever. 
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