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A crise passou despercebida para as empresas fabricantes de brindes, tanto que o setor espera 
fechar o ano com um faturamento na casa dos R$ 6 bilhões, um crescimento de 5% em 
relação ao ano anterior. O setor conta hoje com mais de 4 mil empresas no Brasil e gera cerca 
de 115 mil empregos.  
 
De acordo com dados de pesquisa realizada pela Bríndice Editora, 29% das empresas 
consultadas aumentaram o número de unidades de brindes adquiridas em relação a 2007 e 
34% delas compraram brindes de maior valor unitário.  
 
Segundo o diretor da Bríndice, Luiz Roberto Salvador, as vendas deram uma estagnada no 
último mês, mas reagiram nas últimas três semanas com força total. O executivo explica que 
muitas das empresas do setor já haviam vendido seus produtos antes mesmo da crise 
financeira estourar com mais força nos últimos dois meses. "Até pouco tempo atrás o brinde 
não tinha o valor que tem hoje e as agências perceberam que se trata de uma ferramenta de 
marketing barata e eficaz", diz Salvador.  
 
De acordo com o executivo, o valor médio gira em torno de R$ 2 a R$ 3, mas 38% das 
empresas compraram brindes entre R$ 0,10 a R$ 20 por unidade. Outras 18% oferecerão 
brindes de valor superior a R$ 50, sendo que 10% desse grupo gastaram acima de R$ 100 por 
unidade.  
 
Consultadas sobre os brindes ideais para o fim de ano, 35% delas escolheram as agendas, 
seguidas por 17% pelos calendários. As canetas vêm em terceiro lugar, com 12% das 
respostas. Um objeto que está ganhando espaço é o pen drive, escolhido por 10% das 
empresas como brinde ideal para a época.  
 
De acordo com a pesquisa, o setor que mais oferecerá brindes neste ano é o de serviços 
(36%), seguido pela indústria (18%), comércio (16%) e agências de propaganda (8%).  
 
Para a Bic Graphic, divisão da Bic Brasil que atende o mercado de soluções promocionais, o 
último trimestre do ano representa 30% de seu faturamento anual, que deve crescer 22% este 
ano em relação ao resultado do ano passado. "Mas o que temos percebido ao longo do tempo 
é que as empresas têm aumentado as ações durante todo o ano e não deixado para dar 
brindes somente no final de ano", afirma o gerente geral da Bic Graphic, Leandro Schultz.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


