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Tablets, smartphones e smart TVs são 
os próximos dispositivos que estarão 

no foco do Instituto Verificador de Cir-
culação (IVC). Aos celebrar os 50 anos, 
o instituto chega, também, ao amadure-
cimento digital, em um processo que co-
meçou com a verificação das versões ele-
trônicas de jornais e revistas. A entidade 
terá ferramentas para identificar os aces-
sos aos aplicativos (apps) dos veículos nas 
TVs conectadas. A maior parte das apli-
cações para TVs com internet é baseada 
em vídeos e, conceitualmente, em vídeo 
on demand (VOD). O IVC passa, portan-
to, a medir a audiência de vídeos. Con-
corrência com o Ibope? Não, diz o presi-
dente executivo do IVC, Pedro Martins da 
Silva. "Seremos complementares" 

Essa medição conseguirá demonstrar, 
ainda, de onde os usuários vêm. Ou seja, 

geolocalização. Assim como terá meios 
para medir os acessos às aplicações dos 
jornais e revistas nas TVs, o IVC consegui-
rá, também, verificar os novos serviços de 
VOD que têm povoado a TV: Netmovies, 
Netflix, Terra TV e portais de on demand 
da TV paga como o Muu (Globosat), On 
Demand (Telecine) e, futuramente, o HBO 
Go (HBO). "Será possível saber qual foi o 
programa visto e a que hora, se foi assisti-
do integralmente ou por partes e em qual 
dispositivo — na TV, computador, video 
game. E isso vale tanto para o broadcas-
ting (TV conectada) quanto para on de-
mand" explica o executivo. 

Para tablets como o iPad, o IVC já faz 
a verificação de circulação atualmente. 
"Existem duas maneiras de se medir: uma, 
pela circulação, de venda dos exempla-
res. Já conseguimos medir a venda e a cir-
culação de jornais e revistas no iPad. É a 
mesma metodologia adotada para veri-
ficar as edições eletrônicas. A segunda 
forma é a medição pelo browser dos si-
tes. Não é uma medição de circulação, e 
sim de sites. E de todos os acessos — seja 
mobile ou tablet" diz Martins. Outra no-
vidade, já em teste-piloto, que o IVC im-
planta no ano que vem é a auditoria das 
campanhas online. "Será possível acom-
panhar a efetividade da campanha. Po-
deremos entregar os dados com detalha-
mento por região (geolocalização)'! 

"O que faz o IVC chegar aos 50 anos 
é o fato de estar intimamente ligado às 
demandas do mercado publicitário, pe-
lo qual também é gerido" afirma Martins, 
sobre a longevidade do instituto. O diri-
gente do IVC lembra que, durante esse 
cinqüentenário, cada época teve sua pró-
pria importância. "O mundo era menos 
dinâmico" admite, "mas o espírito de co-
laboração com o mercado publicitário 
sempre teve a mesma importância" avalia. 

Martins recorda que, historicamente, o 
IVC nasceu no 1 Congresso Brasileiro de 
Propaganda, antes mesmo de ser criado o 
Conselho Nacional de Autorregulamen-
tação Publicitária (Conar), que passaria 
a existir na terceira edição do congresso. 
"Tinha e tem o mesmo viés de autorre-
gulamentação para o setor" aponta. "A 
credibilidade do instituto é o principal 
atributo para as agências de publicida-
de, veículos e anunciantes" 

O IVC é baseado no modelo correlato 
existente nos Estados Unidos. O IVC Bra-
sil, inclusive, é um dos associados da In-
ternational Federation of Audit Bureaus 
of Circuladon (IFABC), que reúne as au-
ditorias de circulação de vários países em 
todo o mundo. E, em todos os países, os 
institutos de verificação sempre estive-
ram diretamente relacionados à autor-
regulamentação entre agências, veículos 
e anunciantes. Atualmente, o IVC Brasil 
reúne 198 agências de publicidade, 57 
websites auditados, cem jornais filiados, 
108 revistas de circulação controlada, 236 
revistas de circulação paga, 19 assinantes 
(que não são agências, veículos ou anun-
ciantes) e 16 anunciantes. 

Como marca dos 50 anos, o site do IVC 
passou a ser Portal IVC Brasil, com três 
seções distintas: auditorias (abrange in-
formações dos jornais, revistas e sites au-
ditados), i-MediaAnalytics (concentra in-
formações para pesquisa e análise de mí-
dia, com dados abertos e fechados aos as-
sociados e com os principais players de 
cada região) e serviços online (área de 
transferência eletrônica de documentos, 
dados e downloads). 
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