
Show da meia-idade 
Aos 40 anos, Fantástico ainda desfruta a confiança do mercado, mas dispersão da 

audiência leva programa a reinventar-se e testar novos formatos 

Por B Á R B A R A SACCHITIELLO bsacchitiello@grupomm.com.br 

a noite do dia 5 de agosto de 1973, 
os espectadores da Globo assistiram 

a um programa diferente. Um musical 
trazia a atriz Sandra Bréa, encenando 
um musical em homenagem a Marilyn 
M o n r o e . O u t r o q u a d r o era u m a 
reportagem com o jogador Tostão, que 
recebia um laudo médico recomendando 
sua aposentadoria . De Nova York, 
Cidinha Campos entrevistou Sérgio 
Mendes, pianista brasileiro famoso no 
exterior. Esses e outros quadros eram 
costurados por esquetes cômicas de 
Chico Anysio. Tratava-se da primeira 
edição do Fantástico - o Show da Vida, 
com apresentação de Sérgio Chapelin e 
direção de João Loredo. 

Aos 40, a primeira revista eletrônica se
manal do Brasil ainda aposta na plurali
dade de temas para ganhar a atenção do 
público. "Um dos elementos mais inte
ressantes do Fantástico é essa combina
ção de assuntos e a capacidade de apre
sentar os fatos da semana de uma manei
ra atraente" diz Flávio Rezende, diretor 
nacional de mídia da DPZ. "E tudo isso 
em um dia e horário no qual a família es
tá relaxada e receptiva a essas informa
ções. Quando não havia a internet para 
nos abastecer constantemente de hard 
news, isso era importantíssimo" explica. 
Jaques Lewcowicz, sócio e chairman cria
tivo da Lew'Lara\TBWA: "O Fantástico é 
um dos cases de maior sucesso da comu
nicação. Apesar dos altos e baixos de au
diência, ele sempre se mantém no topo 
dos planos de qualquer mídia." 

Para conseguir esse respeito do merca
do e manter o programa no ar no mesmo 
dia e horário por tantos anos, a Globo não 
teve receio de mudar. Foram 13 apresen
tadores fixos (além de vários convidados 
especiais), centenas de documentários, 
reportagens investigativas e furos, expe
dições e viagens, quadros humorísticos, 
entrevistas, números e clipes musicais. 

Tal como as seções de uma revista, o 
programa trafega rapidamente de um as
sunto para outro. Nos anos 1970, a pauta 
poderia incluir uma matéria sobre o coti
diano de David Verter, o "menino da bolha" 
e um clipe de uma música nova de Gilber
to Gil, terminando com a clássica "Zebri-
nha" que divulgava os resultados do fute
bol. Um programa mais recente tratou da 
repercussão do nome do bebê real, apre
sentou uma série especial sobre autismo, 
conduzida por Drauzio Varella, e encerrou 
com uma entrevista do papa Francisco. 

Jornalismo e esporte 
A popularização da internet e o au

mento das fontes de informação levaram 
o programa a incrementar ainda mais os 
formatos de quadros, especiais e repor
tagens especiais. "Há duas vertentes das 
quais o público jamais abrirá mão: jorna
lismo e esporte. Apesar das muitas mu
danças, o Fantástico preservou e priori-

zou essas duas, o que foi fundamental 
para seu sucesso" diz Rezende. 

Essa variedade de assuntos colaborou 
para que o Fantástico se tornasse um dos 
favoritos da propaganda televisiva. "Mi 
nha vida profissional tem 43 anos, quase 
o mesmo tempo do Fantástico, e lembro 
que, desde o início, o programa já era mui
to valorizado" relembra Lewcowicz. "Se 
hoje medimos o sucesso de uma campa
nha pela quantidade de views no YouTu-
be, por muitos anos isso foi medido pela 
audiência do Fantástico." 

Pelos breaks do Show da Vida circula
ram e foram lançadas algumas das gran
des campanhas da publicidade brasileira. 
"Lembro-me de um cliente, um comen
dador italiano, que sempre nos alertava 
de que poderíamos comprar mídia onde 
quiséssemos, desde que colocássemos pe
lo menos dois comerciais no Fantástico", 
conta Rezende. "Por mais que o consu
mo de mídia tenha mudado, o impacto de 
um comercial no intervalo do programa 
ainda é incrível" complementa o diretor 
de mídia da DPZ. Apesar de bem cota
do no mercado publicitário, o Fantástico 
não chega aos 40 com o mesmo fôlego de 
outrora. Segundo dados pesquisados pe
lo portal R7 e validados pelo Ibope, a au
diência média do programa vem caindo 
consecutivamente desde 2003. Em 2000 
o dominical tinha uma audiência média 
de 34,3 pontos, mas no ano passado es
se valor ficou em 19,7 pontos. 

Apesar da queda, a imagem da atra
ção continua forte no mercado. "A audi
ência aparentemente cai, mas sabemos 
que a população espectadora é muito 
maior porque é normal que as pessoas 
assistam ao programa juntas. Também 
levamos em conta a repercussão que ele 
gera em outros ambientes. As pesquisas 
nos mostram que continua sendo um 
produto importantíssimo para a mídia" 
analisa Rezende. 

A Globo ainda não detalha os planos 
para comemorar a data. Contudo, a emis

sora revelou que alguns quadros especiais 
já estão em produção para homenagear o 
aniversário. O primeiro deles estava pre
visto para entrar no ar no domingo 4, e se
rá conduzido por Marcelo Adnet. Ele vai 

relembrar alguns dos memoráveis clipes 
musicais lançados na atração — muitos 
eram produzidos internamente, na era 
pré-MTV, e dirigidos de forma quase arte
sanal por Nilton Travesso. Agora, o humo
rista fará paródias e novas versões dessas 
canções, com direção de José Alvarenga. 
Também em agosto o programa terá du
as novas séries: uma sobre mulheres de 
40 anos e outra em que uma família en
frentará o desafio de viver numa casa com 
os eletrodomésticos comuns em 1973 — 
mesmo ano de nascimento do Fantástico. 
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