
IVC abre novas categorias de filiação

O Instituto Verificador de
Circulação (IVC) acaba de
atender a uma antiga rei-

vindicação da Associação Nacio-
nal de Editores de Publicações
Técnicas, Dirigidas e Especializa-
das (Anatec) com a criação de
duas novas categorias de filiação:
Circulação controlada de conteú-
do variado e Circulação mista de
conteúdo variado. A primeira é
voltada a publicações cujos exem-
plares sejam distribuídos nomi-
nalmente a pessoas que manifes-
tem, individual e explicitamente,
o desejo de recebê-las. A segunda
abrange publicações de circula-
ção controlada de conteúdo vari-
ado que também tenham uma
parcela s ignif icat iva da circula-
ção paga. "Nosso desejo era pre-
encher uma lacuna importante",
diz Ricardo da Costa Silva, dire-
tor geral do instituto.

As novidades foram apresen-
tadas à Anatec em 12 de novem-
bro. "É um avanço mui to signifi-
cativo. Em princípio, todas as pu-
blicações técnicas terão condi-
ções de integrar o instituto, com
exceção das que fazem distribui-
ção massificada sem que o leitor
possa ser identificado. É o caso
das revistas de bordo e de algu-

mas publicações distribuídas gra-
tuitamente em locais públicos,
como o jornal Metro News, de
São Paulo", diz Pedro Renato
Eckersdorff, presidente da enti-
dade, atualmente com cerca de
160 editoras afiliadas.

Até setembro, o IVC trabalha-
va com três categorias:circula-
ção paga, para publicações que
são comercializadas para assinan-
tes e em bancas; circulação con-
trolada de conteúdo dirigido que
engloba publicações distribuídas
para pessoas cuja atividade pro-
fissional se relaciona com o con-
teúdo editorial da publicação; e
circulação mista de conteúdo di-
rigido, combinação das duas cate-
gorias anteriores.

"Avaliamos constamemente
propostas de novas categorias vin-
das de empresas que gostariam de
se filiar ao IVC. Mas só podemos
criar novas categorias depois de
desenvolver ferramentas confiáveis
de verificação da circulação, como
aconteceu agora", diz Costa Silva.

ALTERNATIVA
Por ora donos de
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propostas de novas
categorias de verificação

de circulação

serviços de audi tor ia não de cir
culação, mas de t i ragem, uma

alternativa para mostrar trans-
parência ao mercado. "É melhor
que não ter nada. Mas o IVC é o
mais reconhecido, porque traba-
lha nos moldes exigidos pelo
mercado. Às vezes, por várias ra-
zões, você pode ter uma escada
no processo de profissionaliza-
ção, na qual as auditorias de tira-
gem são os primeiros degraus",
diz Paulo Stephan, diretor de mí-
dia da Talent e presidente do Gru-
po de Mídia de São Paulo. Além
da Trevisan, a Price também ofe-
rece serviços de auditoria de tira-
gem e de circulação.

títulos que não se enquadram
nas categorias de filiação do IVC
têm em empresas que prestam

IVC: referencia há 43 anos
A ideia de auditar a circula-

ção de veículos de comunicação
surgiu em 1847 devido a um
conflito entre o New York HeraId
e o New York Tribune, dois dos
maiores jornais norte-america-
nos. Em 1889, surge a Associa-
tion of American Advertising. E
o início da história do controle
de circulação de jornais e revis-
tas. No começo do século se-
guinte, vários países seguiriam
caminho semelhante — França
(1922), Suíça (1925) e Dina-
marca (1930) foram os três pri-
meiros. A experiência em outros
países serviu de base para a cri-

ação de um instituto semelhante
no Brasil, em 1961, por iniciativa
da Associação Brasileira de Pro-
paganda (ABP). Nascia o Institu-
to Verificador de Circulação (IVC)
— sem capital e sem fins lucrati-
vos. No princípio de 1962, o ór-
gão começa a operar tecnicamen-
te com o objetivo de estabelecer
um padrão de medida que permi-
tisse aos seus associados — agên-
cias de publicidade, anunciantes
e veículos — a compra e a venda
de espaços publicitários em ba-
ses equitativas, levando em conta
não somente informações quanti-
tativas, mas também outros dados

que pudessem caracterizar me-
lhor o perfil dos leitores das pu-
blicações. Em 1965,aABPconce-
de autonomia ao IVC, que ganha
personalidade jurídica própria.
Em 1999, o IVC reformula suas
normas técnicas de mídia impres-
sa e aprova investimentos para
iniciar a auditoria na Internet,
que começa a ser realizada em
2000 — atualmente são cerca de
25 websites com quase cem ca-
nais. O total de empresas filiadas
ao IVC, nos diversos segmentos,
cresceu de 16 para 310, desde a
sua fundação. Atualmente o ins-
tituto divulga as informações de
quase 400 publicações (jornais
e revistas), além dos sites.



Crescimento, só em 2004
O presidente da Associação

Nacional de Editores de Publica-
ções Técnicas, Dirigidas e Especi-
alizadas (Anatec), Pedro Renato
Eckersdorff, estima que, neste
ano, o mercado brasileiro de re-
vistas dirigidas e especializadas
obterá, tanto na publicidade
quanto na circulação, resultados
similares àqueles registrados em
2002. No entanto, Eckersdorff
prevê resultados melhores para
2004. "Se a economia começar a
reagir, o mercado de publica-
ções técnicas e especializadas
responderá imediatamente. A re-
vista tem características insubs-

tituíveis, como a portabilidade e
uma capacidade de segmentação
impossível para qualquer outro
meio", acredita. "Os conteúdos
das especializadas podem prestar
excelentes serviços a seus públi-
cos", acrescenta.

As expectativas mais positi-
vas do presidente da Anatec são
compartilhadas pelos dirigentes
das editoras. "Temos para o pró-
ximo ano uma meta de cresci-
mento de 30%", afirma Adelson
de Sousa, da IT Mídia. "Estamos
otimistas em relação a 2004", en-
dossa Luciano do Carmo, da Edi-
tora Segmento. Segundo ele,

Revistas têm
características

insubstituíveis e
reagirão à crise

comparativamente a 2002, a Seg-
mento registrará neste ano uma
queda "significativa" em seu fa-
turamento publicitário. "Também
tivemos alguma redução na cir-
culação, mas ela foi menor", re-
conhece. A Edito-
ra Segmento tra-
balha atualmente
com várias revistas
voltadas à área da
educação — como
Educação e Ensino
Superior —, edi-
tando ainda títulos como Melhor
Gestão de Pessoas — para o seg-
mento de recursos humanos —, e
revistas como Metalurgia & Ne-
gócios; França Brasil; e lndústria
Brasileira, entre outras.

Já a IT Mídia, de acordo com
Sousa, obterá neste ano cresci-
mento de receita de aproxima-
damente 20%. Cons iderando
apenas a publicidade em revis-
tas, o desempenho foi diferen-

te: "Teremos
este ano, nessa
área, uma que-
da de 10%", cal-
cula. A IT Mídia
— que já atuava
no segmento de
tecnologia da in-

formação, com revistas como In-
formation Week e CRN, e na área
hospitalar, com a revista Forne-
cedores Hospitalares —, em me-
ados de 2003, ingressou no se-
tor de agronegócios, no qual
comprou a revista Agrinova. Atre-
lados a esse título, já foram lan-
çados um portal e um evento — o
AgriForum —, que ocorrerá em

agosto do próximo ano.
Por fim, a Editora Pini, se-

gundo Jaime de Mattia Júnior,
busca este ano manter o mesmo
faturamento publicitário regis-
trado em 2002. "Incluindo ou-
tras áreas de atividade da com-
panhia, como sistemas e manu-
ais técnicos, registraremos um
crescimento estimado entre 5%
e 10%", acrescenta Mattia. Se-
gundo ele, os planos da Pini
para 2004 incluem o ingresso
no segmento das publicações
customizadas para empresas e
entidades da construção civil, o
desenvolvimento de edições es-
peciais temáticas derivadas das
atuais publicações e o estabele-
cimento de parcerias com outras
editoras. A Pini edita atualmen-
te as revistas AU - Arquitetura e
Urbanismo, Téchne e Constru-
ção Mercado.
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