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Há pouco mais de um mês o corpanzil de 1,90 metro, 49 anos, olhos azuis dentro de ternos 
sempre bem cortados, chamava a atenção nas ruas não mais do que pelo tamanho e elegância. 
Mas desde que passou a protagonizar o reality show O Aprendiz, terças e quintas-feiras pela Rede 
Record, ele virou celebridade, daquelas que são paradas no shopping para dar autógrafo. Roberto 
Justus, mesmo do alto de seus 24 anos bem-sucedidos sempre na área administrativa de 
agências de publicidade - dirige hoje a maior holding da propaganda brasileira, o Grupo 
Newcomm, dono da agência Y&R - nunca luziu em popularidade em comparação com alguns 
colegas da criação, como Nizan Guanaes e Washington Olivetto, verdadeiras celebridades na 
mídia nacional.  
 
É verdade que ficou conhecido nas revistas de fofoca ao ter namorado duas loiras famosas - 
Adriane Galisteu e Eliana (a dos dedinhos) -, mas também, nesses casos, a reboque da fama 
delas. "Agora sou parado na rua, no Ibirapuera, pedem autógrafo, algo que eu não previa", conta 
Justus, que foi escolhido a dedo pela Record para fazer a versão brasileira do sucesso americano 
The Apprentice, já na 3 edição, apresentado pelo polêmico empresário Donald Trump.  
 
Justus, que não viveu a fama dos colegas da criação, vira líder no Ibope e é reconhecido na rua.  
 
De início, considerando que o programa havia sido concebido nos Estados Unidos direcionado a 
valores muito caros do público norte-americano - uma arena com jovens yuppies na disputa feroz 
por um cargo de executivo -, a própria emissora projetava como muito boa no Brasil uma 
audiência entre 6 a 8 pontos no Ibope. Mas logo nos primeiros programas, a média rondou os 10 
pontos, tendo chegado a picos de 16 pontos nos últimos capítulos.  
 
"Eu não esperava tanto. Trabalhei muito como uma espécie de co-produtor para que o programa 
fosse digno, sério, como ele é. Mas não imaginava que se tornasse tão popular", explica Justos, 
de sua cômoda sala na sede do Grupo Newcomm, na Marginal do Pinheiros, região nobre de São 
Paulo.  
 
Mesmo tímido e fora do midiático clube dos criadores de propaganda, Justos nunca disfarçou uma 
aguçada vaidade, algo que nem mesmo o brilho da carreira administrativa conseguiu saciar. 
Porém, lhe ocorreu que um hipotétic o fiasco na TV colocaria em risco seu prestígio já consolidado 
como grande empresário da publicidade. E do cachê de apresentador ele não precisava.  
 
"Cheguei a hesitar, mas depois que vi o projeto da Record, mergulhei de corpo e alma e está 
funcionando", resume. Desde que foi ao ar a primeira edição, em 4 de novembro, O Aprendiz tem 
figurado como líder de audiência na Rede Record, que é a terceira emissora mais vista do País. 
São 10 a 12 pontos de audiência em média, que significam pelo menos 10 milhões de pessoas e 
uma popularidade nunca vivida pelo empresário.  
 
Ele conta que, caminhando pela rua, dia destes, foi parado por uma senhora que, educadamente, 
o chamou para agradecer pelo programa. "Me disse que eu estava ajudando a melhorar o padrão 
da TV brasileira e que meu programa ensinava seus filhos. E há vários outros casos, como o de 
uma professora interessada no aspecto didático do programa. Isso é muito gratificante", conta 
Justos.  
 
O empresário que conseguiu elevar sua agência, a Y&R, à liderança nos últimos dois anos, ocupa 
hoje boa parte de seu tempo com telefonemas e contatos para o programa. Em meio à entrevista, 
pediu licença em dois momentos, para agendar locações nas quais os "aprendizes" vão 
desenvolver tarefas.  
 



Roberto Justus acredita que um dos pontos fortes do programa foi a seriedade com que se fez a 
seleção dos candidatos. "Fiz questão de usar nosso departamento de recursos humanos para fazer 
a triagem. De início eram 26 mil candidatos, que foram reduzidos a 2 mil, com base nos currículos 
- queríamos gente formada, de preferência com pós-graduação e domínio de uma segunda língua. 
Depois ficaram 300, 50 e finalmente 25, após entrevistas e testes variados", contabiliza.  
 
O presidente do Newcomm apenas perde a aparente calma ao ser questionado sobre o fato de 
que entre os 16 candidatos que iniciavam o programa, nenhum ser negro. "Fizemos a seleção sem 
preocupação com cor de pele, etc. Se todos fossem negros, seriam todos negros. Ou japoneses. 
Mas os selecionados com muito rigor foram os que entraram no jogo e estou muito tranqüilo em 
relação a isto", frisa.  
 
Da mesma forma, se diz despreocupado com o fato de ter sido descoberto recentemente que um 
dos participantes, Flávio, excluído do programa na terça-feira, ser genro da proprietária do Center 
Norte, patrocinadora da exibição do programa no canal a cabo People & Arts. "Fizemos uma 
triagem rigorosa, para não haver nenhuma ligação entre candidatos e a produção. Mas disso não 
sabíamos. De qualquer forma, como se tratava de um patrocínio pré-existente no canal a cabo, eu 
não excluiria o rapaz mesmo se ficasse sabendo antes", diz.  
 
Para Justus, a receita de sucesso de O Aprendiz se deve sobretudo à estrutura do programa, 
baseada no tripé entretenimento-informação-drama. "É uma gincana atraente. Há informação, 
porque eu levo o programa para a Bolsa de Mercadorias, para o Mercadão, lugares em que muitas 
pessoas nunca entraram, e conto histórias e como funcionam esses centros importantes para a 
economia do País. E há a porção drama, em que um dos participantes é demitido em cada 
programa", avalia.  
 
Cuidadosamente, no entanto, ele ressalta a importância de seu próprio desempenho. "Os 
especialistas em TV dizem que eu tenho uma atuação instintiva diante das câmeras, que agrada 
ao público. Na minha avaliação, tenho conseguido manter a tranqüilidade e a firmeza nos 
momentos mais complicados e este é um ponto positivo", comemora, chegando a dizer-se melhor 
do que o original. "O Trump é mais editado e não externa tanta tranqüilidade", arrisca.  
 
A hora da demissão, aliás, é o momento em que o programa atinge seus picos de audiência. 
Tarefas cumpridas, a equipe perdedora define três participantes para a mesa da exclusão. E 
Justus, assessorado por dois profissionais de sua confiança, anuncia o corte, ocasião em que o 
programa merece de fato a expressão "reality", dada indisfarçável carga emocional concentrada 
naqueles poucos minutos.  
 
Mas se o programa tem mesmo preocupações educativas, como defende Roberto Justus, destoa 
dos objetivos os apelos do apresentador para que cada participante critique colegas, na defesa da 
própria permanência. "É um jogo, com regras que fogem da realidade. Tento reiterar no programa 
que é fundamental trabalhar com ética, mesmo em momentos de disputa de um cargo. Acho que 
o público compreende bem a distância entre o que é jogo e a porção realidade."  
 
Justus, no entanto, não teme que, ao selecionar um executivo nessa espécie de gincana, possa 
estar levando para dentro de seu bem-sucedido grupo de comunicação não um executivo, mas 
apenas um bom jogador. "Ao contrário, nesse aspecto estou seguro de que vou contratar alguém 
muito bom, que passou por uma seleção que nunca fizemos. É claro que o eleito, no final, pode 
não se adaptar à nossa empresa e nós a ele, como poderia ocorrer com qualquer um", esclarece o 
empresário, que terá que assegurar um ano de salário de R$ 21 mil ao vencedor, mesmo que ele 
seja dispensado antes do final do período.  
 
O sucesso da primeira edição praticamente já assegurou O Aprendiz II. "Depois da estréia, tudo 
ficou mais tranqüilo e a segunda série vai ser mais fácil", antecipa, ressaltando que sua dedicação 
ao programa não significa descuido com a direção do Newcomm.  



"Hoje, como presidente e CEO da holding me sobra mais tempo do que quando administrava as 
agênc ias. Os negócios vão muito bem", conclui Justus, ostentando como prova o crescimento de 
15% em suas empresas em 2004. 
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