
Acontece

Proposta da AN] sugere que governo anuncie
apenas em veículos impressos com circulação
e tiragem certificadas por auditoria

euniu-se pela primeira vez

em 17 de julho o Grupo de

Trabalho da Secom, Subsecretária de

Comunicação Institucional da Secre-

taria-Geral da Presidência da Repú-

blica, criado para debater modelo de

auditagem de circulação de veículos

de mídia impressa.

Na reunião, da qual participaram

entidades representativas de jornais

e revistas, foi discutido o estabeleci-

mento das bases de auditagem de

circulação para grandes veículos e de

tiragem para os demais, tendo como

ponto de partida os parâmetros ado-

tados pelo IVC, Instituto Verificador

de Circulação.

O Grupo de Trabalho da Secom foi

formado a partir de sugestão da

Associação Nacional de Jornais, ANJ,

com apoio e coordenação do Cenp.

Intitulada Projeto de Auditoria de

Circulações, a proposta da ANJ

sugeriu que apenas veículos cujos

números de tiragem e circulação

sejam reconhecidos por um instituto

de auditoria estarão habilitados a

receber anúncios governamentais. "O

modelo que sugerimos à Secretaria de

Comunicação Social da Presidência

da República, no sentido de vincular a

publicidade governamental na mídia

impressa à circulação, é um passo

para tornar mais transparentes, mo-

dernas e confiáveis as relações de

comunicação publicitária", afirma o

presidente da ANJ, Nelson Sirotsky.

"Nossa proposta, ao mesmo tempo

em que assegura eficiência na aplica-

ção em publicidade de recursos públi-

cos, estimula os veículos a adotarem

a prática da auditagem, que é um ins-

trumento fundamental num mercado

de comunicação maduro e desen-

volvido."

"Nossa proposta assegura
eficiência na aplicação em

publicidade de recursos públicos"

Nelson Sirotsky, presidente da ANJ



A proposta agradou a Secom,

que, no final de junho, constituiu

Grupo de Trabalho, formado por

Expedito Carlos Barsotti, subsecre-

tário de Publicidade, que será o seu

coordenador, Marcos Menezes de

Souza e José Ricardo de Antoni. O

Grupo deve concluir seus trabalhos

no final de setembro.

Na reunião do dia 17, foram

discutidas bases que assegurem que

universidades e empresas possam

participar da auditagem, a partir de

métodos largamente aceitos pelo

mercado, como os do IVC. O Cenp,

pela respeitabilidade conquistada e

por ser aceito pelos entes públicos

como órgão fiscalizador da qualida-

de técnica de agências de publicida-

de, pode ser definido como entidade

de controle dos institutos de pes-

quisa de circulação.

Além da ANJ e do Cenp, partici-

pam do Projeto de Auditoria de

Circulações a ABA, a Aner, a Abap e a

Associação dos Jornais do Interior-

Nacional, Adjori-Nacional. Também

declararam apoio a Associação Na-

cional de Editores de Publicações,

Anatec, a Associação Paulista de

Jornais, APJ, e a Associação dos

Diários do Interior, ADI.

Geraldo Leite, coordenador exe-

cutivo do Núcleo de Mercado da

ANJ, explica que a intenção é com-

bater as publicações que divulgam

um número de tiragem e circulação

maior do que o real, com o intuito de

atrair anunciantes. A comprovação

desses dados por uma entidade

reconhecida garantiria a idoneidade

dos investimentos do governo e

evitaria favorecimentos desleais

entre veículos de comunicação. "O

certo, o ideal, é que os investimentos

do governo sejam realizados de

forma transparente para evitar envol-

vimento político que favoreça alguns

veículos em detrimento de outros",

disse Leite ao Meio & Mensagem.

À exceção de janeiro deste

ano, quando se mantiveram es-

táveis, as tiragens dos jornais

auditadas pelo IVC vêm crescen-

do ininterruptamente, chegando

a uma variação de 5,4% verifi-

cadas em maio último, repe-

tindo o índice já observado em

abril do ano passado, sempre

em relação ao mesmo mês do

ano anterior. No acumulado de

2005, a circulação média mensal

dos jornais auditados atingiu

quase 3,5 milhões de exemplares

por dia, ante 3,3 milhões obser-

vados em 2004. Nos cinco pri-

meiros meses de 2006, a circu-

lação média diária está próxima

dos 3,6 milhões de exemplares.
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