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milhões naquele mês. A Globo, mesmo 
sendo paga, ficou em segundo lugar, com 
US$ 258 milhões, seguida por outra brasi-
leira que está lá, a Rede Record (aberta), 
com US$ 117 milhões e a portuguesa SIC 
Internacional, com US$ 46 milhões. O 
estudo não analisou resultados de outras 
emissoras relevantes: a TPA2 e a privada 
Zimbo TV. “Em termos de audiência, a 
Globo bate até nas emissoras abertas em 
alguns horários”, comenta Maurício San-
tana, diretor de operações em Angola da 
agência brasileira Engenho Novo. 

Ele cita a importância do estabele-
cimento de produções locais, como o 
programa Revista África, apresentado 
por Lesliana Pereira, ex-Miss Angola. A 
Record, ao contrário da Globo, tem pre-
sença física em Luanda, com instalações 
que produzem programas locais como 
Mangolê de Sucesso e Entrevista Angola. 
Ao todo, são seis programas locais.

A mídia impressa brasileira também 
se fez presente. É o caso da  Exame de 
Angola (lançada em dezembro de 2009), 
que tem tiragem de dez mil exemplares 
com distribuição nacional da MN e im-
pressão da Damer Gráfica. Essas duas 
empresas pertencem ao grupo privado 
Media Nova, proprietário da TV Zimbo, 
da Rádio Mais, e de jornais como O País 
e Semanário Econômico.

Nesse setor, o jornal que mais atraiu 
investimentos (dados de setembro da 
Mark Test) foi o Jornal de Angola, com 
US$ 1,2 milhão no mês. Ele pertence a 
Edições Novembro, sob a tutela do Mi-
nistério da Comunicação Social. 

Embora já existam casos importantes 
de presença brasileira na mídia local, 
Santana, da Engenho Novo, defende 
uma participação ainda maior. “As notí-
cias que chegam ao Brasil são tragédias, 
como o atentado na Copa Africana de 
Seleções (ataque ao ônibus da seleção 
de Togo, que matou três membros da 
delegação). Na Europa se fala todos 
os dias sobre a África. O Brasil poderia 
assumir esse papel, ainda mais com a 
vantagem da língua”, afirma.

Santana, que recentemente cuidou 
da comunicação da Copa Africana de 
Seleções - que se tornou um marco no 
setor de eventos daquele país -, atesta 
a evolução da mídia nesse período. “An-
tes, o país tinha uma televisão e uns seis 
jornais. De cinco anos para cá, já existem 
parques gráficos, impressão digital, mais 
emissoras, uns 20 jornais”, conta.

Isaiah Mustafa, mais conhecido como 
“O Homem ao Qual o seu Homem Poderia 
Cheirar Igual”, quebrou todos os recordes 
anteriores de vídeos virais e se tornou 
um ícone pop. Mas a grande questão é: 
quantos sabonetes líquidos da Old Spice 
ele vendeu? A resposta traz consigo um 
pouco de mistério.

Desde que Mustafa emprestou seu 
humor para a produção da Wieden + 
Kennedy, em fevereiro passado, a mar-
ca da Procter&Gamble ganhou market 
share de maneira consistente, mesmo 
considerando que esse espaço novo sig-
nificasse apenas uma recuperação do que 
havia sido perdido anteriormente. Nas 52 
semanas encerradas em 13 de junho, a 
participação ficou praticamente estável, 
e isso em uma categoria que cres-
ceu robustos 8,6%, de acordo com 
a SymphonyIRI.

Algumas outras marcas mascu-
linas conquistaram bastante share 
recentemente, como a Gillette, 
também da P&G, e a Nivea, da 
Beiersdorf. 

O que Old Spice, Gillette e Nivea 
têm em comum não é Mustafa, mas, 
sim, ações de alcance nacional de 
cuponagem. Elas incluem campa-
nhas do tipo “compre um, ganhe 
outro”. Ao mesmo tempo, Dove Men & 
Care, da Unilever, ganhou alguma partici-
pação, embora com cuponagem de menor 
valor. As estratégias refletem níveis sem 
precedentes de intensificação promocio-
nal na categoria.

A questão é que Mustafa e a Wieden + 
Kennedy estão claramente conseguindo ven-
der alguns sabonetes líquidos, mas eles talvez 
não possam ser responsabilizados pelos ga-
nhos de vendas da Old Spice neste ano.

Considerando-se as quatro semanas 
encerradas em 13 de junho, possivelmente 
tem-se o melhor mês para sabonetes líqui-
dos da Procter&Gamble de todos os tem-
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pos. As vendas de Old Spice subiram 106% 
em relação ao ano anterior, ganhando 4,8 
pontos de share em uma categoria que 
cresceu 17,7%. Mas as vendas do produto 
da Gillette, também amparadas por ações 
de cuponagem de “compre um, leve outro” 
e por comerciais sem Mustafa, subiram 
ainda mais: 277%. O produto ganhou share 
de 3,9 pontos, embora seja, de longe, uma 
marca menor na categoria.

Já o produto da Nivea, que teve em-
puxo pequeno de outras mídias, mas que 
teve promoção de US$ 4 de desconto, 
assistiu suas vendas crescerem 63%, com 
aumento de share de 0,5 ponto.

Dove Men & Care, a marca mais nova 
na categoria, apostou em uma estratégia 
diferente, sem cupons de desconto e não fez 

ações promocionais em seu lançamento, em 
fevereiro. Mesmo assim, obteve 2,4 pontos 
de share para as quatro semanas terminadas 
em 13 de junho. Uma pequena queda em 
relação aos 2,7 pontos de um ano atrás.

Portanto, a grande questão é saber o 
quanto dos ganhos recentes da Old Spice 
— dos 106% de crescimento apontado 
pela SymphonyIRI — veio dos comerciais 
com Mustafa e quanto veio dos cupons. 
“É impossível saber”, adiantou o porta-voz 
da P&G Mike Norton.

Não está claro sequer quanto o ganho 
de 106% nas vendas da Old Spice irá 
desaparecer quando o resgate de cupons 

— que não figuram de dados reportados 
até agora — aparecer no balanço depois 
que sair os resultados de agosto.

Mas parece evidente que o comercial 
vencedor do Grand Prix de Film no Fes-
tival de Cannes teve impacto positivo. 
A Old Spice começou a reverter perda 
de share logo quando ele começou a ser 
veiculado, em fevereiro. Mustafa, que foi 
jogador profissional de futebol americano, 
acabou ficando na defensiva na luta da Old 
Spice contra o lançamento de Dove. Mas 
agora, ele voltou ao ataque. 

Nenhum dado mostra ainda o impacto 
dos 186 vídeos com paródias da campa-
nha, que tiveram alta repercussão. Eles 
geraram em conjunto mais de 34 milhões 
de visualizações. Em sete dias, os views 

dessas peças ultrapassaram os 29 
milhões de audiência dos quatro 
comerciais de Mustafa veiculados 
desde fevereiro.

No dia 18 de julho, a Old Spice 
passou a ter o canal patrocinado 
do YouTube mais visto de todos os 
tempos, com 94 milhões de visu-
alizações, de acordo com Norton. 
Old Spice teve oito dos 11 vídeos 
mais populares do YouTube em 16 
de julho. O site OldSpice.com tam-
bém se beneficiou, com aumento de 

300% no tráfego, inspirando um fã a criar 
um site – oldspicevoicemails.com – no 
qual as pessoas podem baixar mensagens 
de correio de voz que parecem com a voz 
de Mustafa, e que inspirou até uma pro-
posta de casamento de um fã. Proposta 
que acabou sendo aceita.

E no que talvez seja outra dádiva para a 
P&G, Mustafa também inspirou uma diver-
tida paródia em resposta a um sujeito que 
dizia ser fã de Dove Men & Care: tratava-se 
de um homem bem fora dos padrões esté-
ticos, com o produto rival na mão, que se 
candidatava a ser “o homem com quem o 
seu homem poderia ser parecido”.
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