
gilidade - essa é a 
palavra que pode ex-

pressar a atuação do 
IVC nos Últimos anos. 

A começar pelas mudanças 
na diretoria, que antes era com-
posta por 27 membros, e agora é 
dividida em conselhos e comitês. 
Um conselho diretor com um 
nível mais apurado em termos 
de participação, que toma deci-
sões e dá prioridade à gestão, e 
é presidido pelo diretor nacional 
de mídia da DPZ, Flavio Rezen-
de; e a parte operacional, que 
são comitês especialistas - dis-
ciplinador, jornais, revistas, pu-
blicações controladas, websites 
e ética. "Essa reformulação foi 
feita após a atuação de uma con-
sultoria contratada. Percebemos 
que o IVC fazia auditoria de jor-
nais e revistas e de publicações 
controladas. A diretoria decidia 
tudo: novas técnicas, orçamen-
tos, estratégias. Era um amplo 
escopo de atuação. Nas decisões 
estratégicas, t inham que con-
sultar seus chefes nas empresas 
onde trabalhavam. Isso trazia 
muita lentidão aos processos", 
explica Pedro Martins Silva, pre-
sidente-executivo do IVC, res-
saltando que de maneira geral, 
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tantas inovações têm garanti-
do bons resultados ao mercado 
de comunicação e ao próprio 
IVC. "Apresentamos aumen-
to tanto na parte de publi-
cações auditadas, quanto em 
relação às agências associadas." 

Hoje o IVC conta com 431 fi-
liados e 501 publicações audita-
das. Websites, cuja auditoria não 
existia até há três anos, são 57, 
provando o pioneirismo carac-
terístico de uma entidade que 
sempre esteve na vanguarda. 
"Recentemente também lança-
mos o IVC MPE, destinado aos 
micro e pequenos editores de jor -
nais. Isso traz mais transparên-
cia também nas relações comer-
ciais entre agências, anunciantes 
e veículos nos âmbitos regio-
nais. Com isso, queremos ter um 
crescimento mais agressivo. A 
nossa taxa, hoje, é de 5% ao ano. 
Agora nós planejamos ter mais 
200 publicações impressas e 150 
websites filiados nos próximos 
dois anos", diz Martins. 

Transparência essa que o IVC 
já havia agilizado quando criou 
o i-MediaMap, serviço de ge-
olocalização, no final do ano 
passado - por sinal, um serviço 
pioneiro entre todos os "IVCs" 
do mundo. No Brasil, quando 
se fala em pesquisa, as infor-
mações costumam ser apuradas 
em nove regiões. O i-MediaMap 
reúne, em uma única platafor-
ma, a segmentação dos dados 
da auditoria por região, Estados 
e cidades. "Imagine uma em-
presa que quer fazer uma cam-
panha promocional regional 
bem segmentada, algo comum 
em mercados como o de bebi-
das. Pela nossa ferramenta ele 
terá acesso às publicações que 
estão de acordo com seu brie-
fing, em diversas cidades do 
país. Nem sempre o plano de 
mídia de um anunciante parte 
de um plano macro. E com nos-
sa ferramenta, ele tem acesso 
até para dados relevantes locais, 
como o PIB de cada cidade que 
ele desejar." 

Para Martins, essa busca 
pela modernização e agilida-
de da entidade tem lógica. "O 
ambiente que vivemos é muito 
dinâmico, temos que estar pre-
parados para atender às neces-

sidades do mercado publicitário 
o mais rápido possível. E essa 
demanda passa por serviços fo-
cados em área como a digital. A 
auditoria de websites, iniciada 
há um bom tempo, foi apenas 
o primeiro passo de outros que 
já começamos a dar. Estamos 
desenvolvendo cada vez mais 
tecnologia que traga números 
confiáveis ao trade." 

Como, por exemplo, a audi-
toria de streaming de rádio, ou-
tro produto recente. Por meio de 
uma parceria com a RealMedia 
Latin America, empresa espe-
cializada em soluções de publi-
cidade online, o instituto pode 
certificar os dados dos sites ca-
dastrados a partir do software 
Open Ad Stream (OAS), ad ser-
-ver da Real Media. "Vídeos on 
demand, rádios online e outros 
ambientes não são consumidos 
apenas no computador, mas 
também em tablets e smartpho-
nes. Estamos nos preparando 
para contabilizar qualquer tipo 
de informação via web", afir-
ma Martins, não esquecendo 
de outros ambientes, como o de 
eventos, cuja auditoria de publi-
cidade está nos planos da enti-
dade. "O Brasil passou a fazer 
parte da rota dos grandes shows. 
Teremos Copa, Olimpíadas. Isso 
exige um nível de profissionali-
zação grande também nessas 
áreas. A entidade inglesa já faz 
isso há cerca de 10 anos." 

Até o final do ano o IVC deve 
colocar todas as suas funcio-
nalidades dentro de ambientes 
móveis, com aplicativos para 
iPhone e iPad, inicialmente. 
Isso irá facilitar ainda mais o 
processo de agências e veícu-
los durante uma reunião, por 
exemplo. 

Com tantas novidades em tão 
pouco tempo, não é à toa que Pe-
dro Martins Silva, desde outubro 
do ano passado, faz parte da di-
retoria executiva do Internatio-
nal Federation of Audit Bureaux 
of Circulations (IFABC), entida-
de global que reúne os 37 órgãos 
oficiais de auditoria de mídia do 
mundo. Foi a primeira vez que 
um representante do instituto 
chegou ao board da entidade 
mundial, que conta com apenas 
oito membros. • 
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Text Box
Fonte: Suplemento do Jornal Propmark, São Paulo, ano 47, n. 2374, p. 6-7, out. 2011.




