
"O Aprendiz 2" confirma bom faturamento na Record 
Camila Teich 
  
Apresentado por Roberto Justus, reality show estréia dia 23 com cotas e breaks vendidos.  
 
Com um faturamento estimado em R$ 31,5 milhões, em comparação com R$ 11,5 milhões da 
temporada anterior, a Rede Record anunciou ontem o lançamento do programa "O Aprendiz 2", 
comandado por Roberto Justus. O reality show começa a ser exibido a partir do dia 23, quinta-
feira, às 22h15.  
 
O superintendente comercial da emissora, Walter Zagari, afirma que o sucesso alcançado pelo "O 
Aprendiz" na primeira temporada, quando obteve uma audiência média de 11 a 13 pontos o 
Ibope, o transformou num programa "muito bem aceito pelo mercado publicitário", razão de a 
segunda temporada já entrar no ar com as cotas ocupadas e mais de 90% do espaço publicitário 
dos breaks preenchido. "Esta aceitação acontece desde a primeira temporada mas, na ocasião, 
tivemos um tempo muito curto para as negociações", explica.  
 
A nova temporada chega também com uma restruturação das cotas. No ano passado havia 
apenas um patrocinador master, a Vivo. Este ano são duas cotas master no valor de R$ 6 milhões 
cada, que foram adquiridas pela Claro e Fiat , além de uma cota de apoio do HSBC, com um valor 
correspondente a dois terços deste total.  
 
Além de cotas de patrocinados de tarefas e episódios avaliadas em R$ 1,5 milhão, ações de 
merchandising adquiridas pelas empresas Kimberly Clark, Mastercard, Siemens Celulares, Racco 
Cosméticos e TAM e publicidade avulsa nos breaks. "Alguns programas já estão com os breaks 
lotados."  
 
Cada episódio terá um custo estimado de US$ 90 mil. A previsão é que audiência cresça em torno 
de 20 a 30%. A emissora trabalha também na qualificação da audiência e, segundo Zagari, este é 
um dos motivos da temporada começar nas férias, visando atrair o público universitário.  
 
"O Aprendiz 2", comandado por Roberto Justus, vai apresentar 16 candidatos selecionados entre 
quase 50 mil inscritos que vão disputar um emprego com salário de R$ 250 mil por ano em uma 
das empresas de Roberto Justus, presidente do Grupo Newcomm. Participam ainda do programa 
como conselheiros Roberto Paschoal e Isabel Arias.  
 
A Record comprou da Fremantle Media o direito a três temporadas. A segunda versão tem maior 
espaço físico, além de estúdio na produtora Casablanca, que assumiu a produção do programa 
este ano.  
 
Dizendo-se mais à vontade do que na primeira temporada, Justus conta ainda que a experiência 
na TV tem sido muito positiva e que deseja continuar no veículo se forem dadas condições de 
trabalho que não interfiram com seus outros negócios. "Confesso que gostei de estar neste meio", 
diz Justus.  
 
Para Justus o programa tem dado também muita satisfação pessoal e profissional ."O programa 
faz sentido para muitas pessoas e tenho sido convidado para muitas palestras principalmente para 
universitários interessados em conhecer este mundo corporativo", afirma o publicitário. "Gosto do 
jeito como ele é realizado, não é ao vivo, mas é feito totalmente livre, sem roteiro, na sala de 
reuniões falo o que falaria em qualquer reunião de trabalho."  
 
"Os anunciantes demonstram grande interesse em estar presente no programa pelo conteúdo que 
traz. Já temos outros 10 patrocínios sendo fechados", afirma Walter Zagari.  
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