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Apesar do otimismo, mudança na lei eleitoral prejudica fabricantes debonés e camisetas. 
Mesmo com a minirreforma eleitoral aprovada pelo Congresso em abril passado - que proíbe a 
distribuição de brindes por candidatos e partidos políticos durante a campanha eleitoral deste 
ano - entidades representativas do mercado de brindes promocionais estão otimistas. Tanto 
que prevêem, em 2006, faturamento 30% superior ao registrado no ano passado, de R$ 4,1 
bilhões.  
 
Segundo o vice-presidente de estratégia de negócios da Associação de Marketing Promocional 
(Ampro), Auli de Vitto, a lei não está atrapalhando o setor, que nos últimos três anos vem 
crescendo 20% ao ano. "Este ano, em função da Copa do Mundo, esperamos crescer ainda 
mais, cerca de 30%." Para Vitto, os brindes distribuídos por ocasião das eleições movimentam 
cerca de R$ 350 milhões, uma parcela pequena quando comparada ao total que o setor de 
brindes promocionais fatura. "As ações corporativas representam as principais fontes de 
receita do segmento", acrescenta Vitto.  
 
O representante da Ampro critica a mudança na lei eleitoral. "Essa lei restringe o princípio da 
democracia. O problema da corrupção verificada no governo foi direcionada para as ações de 
mídia dos candidatos, como se os brindes fossem os responsáveis pelos gastos excessivos", diz 
Vitto.  
 
Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Promocionais (Approm), 
Marcos Antonio Lucas, "o que constrange a entidade é o fato de o setor de brindes ser taxado 
como parte integrante do esquema de corrupção". Para ele, o ideal seria a regulamentação da 
comercialização de brindes com fins eleitoreiros. "Seria bom para todos: as empresas emitiram 
notas fiscais e assim o governo faturaria em impostos, além de garantir empregos." Ele lembra 
que o produto promocional em campanha política começou na primeira eleição para presidente 
nos Estados Unidos. Lá, o setor fatura atualmente cerca de US$ 18 bilhões ao ano.  
 
Mas nem todos estão tão calmos com a nova lei no segmento de brindes, que emprega cerca 
de 100 mil pessoas em 3,5 mil empresas em todo o País. De acordo com o presidente da 
Associação Nacional das Indústrias de Bonés, Brindes e Similares (Anibb), Valdenilson 
Domingos da Costa, a nova lei é uma catástrofe, principalmente para os fabricantes de bonés 
e camisetas. "Com a lei, deixarão de ser fabricadas para o período eleitoral entre 6 e 8 milhões 
de bonés e de 8 a 10 milhões de camisetas, que resultariam em um faturamento de 
aproximadamente R$ 50 milhões. Esta foi a pior ação já feita, pois os bonés e camisetas 
funcionam como mídia, são verdadeiros outdoors ambulantes."  
 
Procurando minimizar o prejuízo, a Anibb entrou, por meio da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) da lei no Supremo 
Tribunal Federal (STF). A associação espera receber o parecer até o final desta semana.  
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