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Editoras buscam alternativas

A dinâmica do mercado edito-
rial brasileiro inclui o surgimento 
e o desaparecimento de revistas 
com velocidade impressionante. 
Aos olhos dos anunciantes, o mar 
de títulos significa tanto muitas 
opções para falar diretamente 
com o público-alvo quanto uma 
dificuldade enorme de identificar 
quais deles, de fato, chegam ao 
seu consumidor. Para completar, 
algumas empresas se abstêm 
de fazer auditorias, o que pode 
comprometer a transparência 

Auditoria ampliada
IVC aumenta alcance para 66,4% das publicações, mas algumas editoras sobrevivem sem ele
Paula Ganem

No mundo sem IVC, muitas edi-
toras recorrem a outras empresas 
do ramo, como a PriceWaterhou-
seCoopers e a BDO Trevisan, que 
verificam circulação, distribuição 
e tiragem conforme cada acordo 
fechado. “Essa é a praia do IVC. 
Todos os títulos que saíram dele e 
foram para outras auditorias depois 
voltaram”, diz Gregório França, di-
retor de operações da Editora Três. 
Embora não atuem apenas na área, 
tanto a Price quanto a Trevisan têm 

Para revistas de massa, o 
carimbo do IVC funciona como 
uma chave mágica que garante 
acesso às rechonchudas verbas 
de marketing de grandes gru-
pos e anunciantes. A marca do 
instituto assegura aos clientes 
que as editoras não inflam seus 
resultados de vendas para atrair 
mais publicidade e que estão com 
documentos e impostos em dia. 
É, portanto, um instrumento que 
contribui para acabar com a infor-
malidade. Não em vão, o alcance 
do órgão se amplia com o tempo, 
como demonstram dados forneci-
dos por seu diretor geral, Ricardo 
Costa: em outubro de 2001 eram 
280 os títulos auditados pelo insti-
tuto. No mesmo mês de 2008, esse 
número chegou a 354.

Filiar-se ou não à instituição 
(sem fins lucrativos) não é uma 
questão de custo. Basta dizer que 
o preço das mensalidades para os 
títulos com até 25 mil exemplares 
de circulação paga — categoria na 
qual se enquadram quase 80% das 
revistas do País — não ultrapassa 
R$ 285. Para Veja, a maior em 

Número de títulos filiados 
cresce 26% em sete anos

vendagem do Brasil, o custo é de 
R$ 5,7 mil mensais. São preços 
baixos, se considerados os bene-
fícios no que se refere à captação 
de publicidade. 

“Há grandes anunciantes que só 
trabalham com veículos filiados ao 
IVC”, lembra Gregório França, di-
retor de operações da Editora Três. 
“É o instituto que dá credibilidade 
para as revistas e diz que aquela 

circulação é real, uma condição 
quase essencial para continuar a 
vender anúncios”, complementa 
Roberto Muylaert, presidente da 
Associação Nacional dos Editores 
de Revistas (Aner). 

Na Editora Alto Astral, por 
exemplo, a maioria das publica-
ções — como Cabelos e Visual, 
Guia Astral e Toda Teen — tem 
IVC. “Somos filiados ao instituto 

divisões de negócios específicas para o 
segmento editorial. “Já não existe mais 
monopólio”, afirma Mauro Ambrósio, 
sócio-diretor da BDO Trevisan, que 
atualmente trabalha com mais de 50 
publicações. 

Além disso, essas auditorias abo-
canham um nicho em que o IVC ainda 
está em fase de estruturação: o dos 
títulos de distribuição gratuita e o das 
chamadas revistas de bordo. Na maio-
ria dos casos, a Price, por exemplo, é 
contratada para verificar a tiragem 

de publicações. São anuá rios, jornais, 
revistas e, principalmente, listas tele-
fônicas. “As editoras têm procurado 
muito por esse tipo de serviço para 
mostrar a penetração de seus veícu-
los”, conta Manuel Araújo, sócio da 
auditoria, que começou especializada 
em balanços mas, há 20 anos, também 
trabalha no segmento editorial.

Carlos Sarli, sócio-fundador e di-
retor superintendente da Trip Edito-
ra, considera um “inconveniente” não 
poder fazer com o IVC a verificação 

de suas revistas customizadas — 
trabalho que terceiriza para a Tre-
visan. “Seria bom que o IVC tivesse 
uma forma de verificação para es-
ses títulos, já que é um órgão con-
sagrado e de credibilidade na área, 
mas suas regras são impraticáveis 
entre as customizadas”, lamenta. 

O IVC oferece dois tipos de 
auditoria para publicações gratui-
tas: uma voltada às revistas técni-
cas, que conta com mais de cem 
títulos filiados, e outra dirigida às 
de conteúdo variado. Nesta última 
é exigido que o leitor preencha 
um formulário confirmando o 
interesse em receber o título.  (PG)

Costa: instrumento contra a informalidade

dos números de tiragem e de 
circulação. 

Em meio a esse cenário, o 
Instituto Verificador de Circulação 
(IVC) virou uma espécie de selo 
de qualidade do segmento. “Ele se 
tornou um ícone de credibilidade 
para as editoras, mas é importante 
frisar que a ausência do IVC não 
torna inviável a comercialização 
de um título”, opina Luis Grottera, 
presidente da Luis Grottera Help, 
consultoria especializada em co-
municação e marketing. 

ao instituto, um dado bastante 
positivo. “Isso nos credencia a 
pleitear maior participação no 
bolo publicitário”, comenta. 

O empresário acredita que a 
influência do IVC varia de acordo 
com a publicação. “Em muitos 
casos ele é absolutamente neces-
sário. Em outros, não têm tanta 
importância. Conheço revistas 
abarrotadas de anúncios que não 
são filiadas ao IVC. Da própria 
Escala, o título que mais vende 
páginas, o Decora Baby, não é 

Levantamento da editora 
Escala estima em 466,9 milhões 
o número de exemplares com 
circulação paga no País em 2008. 
Com base nessa informação, o 
próprio IVC fez outro estudo e 
diagnosticou que 66,4% desse 
volume passou por sua averigua-
ção. Para o presidente do Grupo 
Escala, Hercílio de Lourenzi, 
os números significam que o 
mercado é mais amplo do que as 
estimativas apontam levando em 
conta apenas os títulos filiados 

Lourenzi: mercado é mais amplo e merece mais verbas publicitárias Kowarick: mais importante que o custo por mil é o “custo por milhão”
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nas revistas que exploram pu-
blicidade e outras frentes, como 
licenciamento, projetos especiais 
e vendas de assinatura”, diz o 
gerente de marketing Silvino 

Brasolotto. Quando a finalidade 
é apenas a venda em banca (caso 
dos títulos Boa Sorte, Fácil de 
Fazer Ponto Cruz e Revista do 
Picapau) não há filiação. 

filiado”, afirma. Um dos motivos 
que as empresas apontam para 
ficar fora do IVC é a metodologia, 
que não considera, por exemplo, 
trabalhos feitos com os encalhes 
das revistas.

Fora do clube
O órgão tem importância in-

questionável para o setor, mas 
existe um mercado que sobrevive 
bem à margem dele. É o caso da 
Carta Editorial, que abriga títulos 
direcionados à classe A: lá, apenas 
Vogue é vinculada ao instituto. 
Homem Vogue, Casa Vogue e RG 
Vogue, por exemplo, não contam 
com a auditoria. “O IVC não mostra 
o potencial real de retorno que 
nossos títulos dão aos anuncian-
tes”, justifica Ricardo Kowarick, 
diretor da Carta. “O que conta para 
a gente não são os números, mas a 
qualidade de nosso público. Cos-
tumamos dizer que não é o custo 
por mil e sim o custo por milhão 
— quantos milhões o nosso leitor 
tem para comprar um produto”, 
completa. 

Como os títulos da editora são 
tradicionais nas bancas, além de 
segmentados, há anunciantes já 
acostumados a investir nas suas 
páginas. A Carta registra avanços 
mesmo entre aqueles que têm 
como política não destinar verbas 
a revistas que estão fora do IVC. 
Na edição de dezembro passado, 
conseguiu vencer a tradicional 
barreira da Unilever e apresentou 
a modelo Fernanda Motta na capa 
da RG Vogue comendo um sorvete 
Magnum, da Kibon. 

Brasolotto: filiação de títulos com anúncios
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