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Um dos grandes nomes a co-
laborar nessa fase foi o lendário 
Roberto Marinho. Ele autorizou a 
abertura de todas as informações 
de circulação do jornal O Globo. 
Uma voz que era dissonante a de 
outros executivos. Nas dependên-
cias de O Correio da Manhã, por 
exemplo, era proibido fazer a aná-
lise. Barros recorda com detalhes 
um episódio curioso. O gerente do 
jornal, Mário Alves, ligou para seu 
escritório, certa vez, falando que 
ele poderia entrar lá para conferir 
a circulação do veículo. Surpreso, 
o executivo de mídia pegou lápis 
e papel e correu para a empresa. O 
espanto foi maior ainda quando foi 
impedido de anotar os dados. Al-
ves folheou os documentos em sua 
frente. Ele tentou memorizar algo 
rapidamente mas, em meio a tan-
tos números, foi impossível. No fi-
nal do encontro, Alves ainda disse 
a Barros que agora ninguém mais 
poderia falar que os números do 
jornal não haviam sido mostrados. 

Mesmo com a astúcia deste e 
de outros profissionais de mídia, 
ainda era necessário estruturar um 
método realmente producente e 
assertivo para os investimentos em 
anúncios. O Brasil estava atrasado 
em relação a outros países. E agên-
cias como a McCann-Erickson 
eram cada vez mais cobradas por 
mensuração. Grandes multina-
cionais compunham sua lista de 
clientes. O conceito de audito-
ria de circulação foi lançado em 
1847, época em que havia grande 
concorrência entre os jornais New 
York Herald e New York Tribune. 
Nos anos seguintes, a necessida-
de de ter dados verdadeiros foi se 
tornando cada vez mais contun-
dente. Ao redor do mundo, fo-
ram inauguradas associações que 
preconizavam pela veracidade 
dos números de exemplares ven-
didos, produzidos e descartados. 
Em 1957, a insatisfação com os 
métodos utilizados até então e o 
imperativo do mercado levaram 
um grupo de profissionais a propor 
a criação de uma entidade capaz 
de verificar a circulação em terras 
brasileiras. 

Junto a Barros, estavam Ar-
mando d'Almeida, então presi-
dente da ABAP (Associação Brasi-
leira das Agências de Publicidade), 
Francisco Teixeira Orlandi, que 

tinha em seu currículo empresas 
como Gessy Industrial e a agên-
cia JWT, Ivan Pedro e Olympio 
Guilherme. Eles haviam feito um 
esforço para levantar o cenário 
internacional em relação ao pro-
blema que enfrentavam no Bra-
sil. Redigiram um documento em 
que ressaltavam a importância da 
concepção do instituto. A Abap 
(Associação Brasileira das Agên-
cias de Publicidade) apresentou a 
papelada no 1 Congresso Brasilei-
ro de Propaganda, realizado entre 
os dias 29 e 31 de outubro em 1957. 
Exposto como tese número 3, o 
compilado teve a participação do 
Audit Bureaux of Circulation, dos 
Estados Unidos, de James Wright, 
presidente do Editor & Publisher, 
de Nova York e do IVC da Argen-
tina. A tese foi aprovada por una-
nimidade. Pela primeira vez, foi 
registrado um documento citando 
o que seria o embrião do IVC. 

Mesmo aprovado o documen-

to, era só o início de um trabalho 
exaustivo. Ainda era necessário 
conscientizar o mercado sobre os 
benefícios de instituir os proces-
sos. Em agosto de 1959, a Abap en-
viou uma mensagem aos integran-
tes da indústria, do comércio, da 
imprensa e da propaganda. Era um 
convite para que os profissionais 
apoiassem a criação de um órgão 
controlador de circulação de jor-
nais e revistas. O argumento era de 
que essa decisão traria maior efi-
cácia nos investimentos de agên-
cias e anunciantes. A justificativa: 
os anunciantes "não sabem se 
pagam de mais ou de menos pela 
publicação dos seus anúncios. O 
resultado desse desconhecimento 
é a má aplicação de verbas em veí-
culos de divulgação inadequados 
e, consequentemente, a perda de 
renda que sofrem os veículos mais 
indicados a cada caso, levada em 
conta a sua circulação". 

Há 50 anos, em l de novem-
bro, foi finalmente criado o Ins-
tituto Verificador de Circulação. 
Inicialmente, no entanto, tratava-
-se de uma área da ABP (Asso-
ciação Brasileira de Propaganda), 
cuja sede ficava no centro do Rio 
de Janeiro. O regulamento ficou 
sob a batuta de Barros, Bias de Fa-
ria, da McCann-Erickson, e Hil-
car Leite, do Jornal do Brasil. Para 
D'Almeida, ficou a responsabili-
dade da presidência. Hilcar Leite 
foi nomeado como superinten-
dente. Um mês depois, a Revista 
Propaganda (hoje, uma publica-
ção da Editora Referência) publi-
cou uma nota sobre a inauguração 
do IVC, com considerações de seu 
primeiro presidente, Caio Domin-
gues, sobre a importância desse 
passo. Apenas no ano seguinte, 
as atribuições de transmitir in-
formações sobre a circulação e 
auditar esses números tornaram-

se prática. Em 1963, a criação da 
Federação Mundial dos Institutos 
de Auditoria (na sigla em inglês, 
International Federation of Audit 
Bureaux of Circulations), em Es-
tocolmo, fortaleceu a atuação dos 
IVCs em todo o mundo, inclusi-
ve, é claro, da entidade brasileira 
que era presidida na ocasião por 
Herculano de Siqueira. Fomentou 
ainda a criação de institutos na 
Espanha, Nova Zelândia e Coréia 
do Sul. A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



Nos bastidores, entretanto, ha-
via um desconforto entre anun-
ciantes e agências de publicidade 
e a atuação do IVC. Em depoimen-
to ao projeto especial sobre os 25 
anos do instituto, Piero Fioravanti, 
na ocasião da Arno, confessa que 
houve um mal-estar que culmi-
nou na nova estrutura da entidade. 
O cenário era caracterizado pela 
falta de organização, de dinheiro, 
de filiados e ainda havia indícios 
de politicagem e interesses pesso-
ais. Como em toda crise, o resulta-
do trouxe louros. O IVC tornou-se 
pessoa jurídica em 1965, depois de 
uma importante reunião ocorrida 
no ano anterior. A partir dal, foi 
feito um esforço intenso para de-
volver a credibilidade à entidade. 
Diretoria após diretoria, foi sendo 
escrita a nova história do instituto. 

Atualmente gerente adminis-
trativo do IVC, Waldemar Lich-
tenfels foi presidente da entida-
de entre 1975 e 1976. À época, 
ele estava na DPZ Propaganda. 
Antes disso, já era forte atuan-
te na diretoria. Aos 81 anos, mais 
de 50 dedicados à publicidade, 
Lichtenfels é um observador e 
curioso nato. Em sua biblioteca, 
abriga mais de 300 livros sobre 
mídia. O tino para saber cada de -
talhe dos veículos de comunica-
ção o levou também para o maior 
cargo do IVC. "Quando estava na 
DPZ, exigia muito que as pesso-
as entrassem no instituto. Fomos 
crescendo junto com as exigên-
cias do mercado. Quando estava 
na presidência da entidade, fazia 
questão de ir com um auditor até 
os veículos para apresentar nosso 
trabalho." Como estudioso inve-
terado de mídia, o instituto acaba 
tendo um papel "sagrado" para 
ele. "Era a segurança que eu tinha 
de saber que tal jornal de Campi-
nas estava me dando uma infor-
mação autêntica", completou. 

Em 1978, o reconhecimento do 
IVC brasileiro já era tamanho que, 
pela primeira vez no hemisfério Sul, 
foi realizada a oitava Assembleia 
Geral no Rio de Janeiro, nos dias 18 
e 19 de setembro no Hotel Copaca-
bana Palace, com a participação de 
42 convidados. Na oitava edição do 
encontro, importantes temas como 
o estudo de quatro pedidos de filia-
ção foram debatidos. 

Otto de Barros Vidal Jr, do Gru-

po PPR, ficou à frente da presidên-
cia do IVC por oito anos. Nesses 
quatro mandatos (o primeiro deles 
foi em 90) orquestrou mudanças 
importantes nos negócios da enti-
dade, principalmente nas questões 
internas. Uma delas foi a reforma 
no estatuto no que dizia respeito ao 
tempo de permanência no maior 
cargo do instituto. Só haveria di-
reito a uma reeleição, o que signi-
fica um tempo total de quatro anos 
na presidência. "Em dois anos, 
não temos a oportunidade de fazer 
tudo o que gostaríamos. Mas po-
demos fazer nos outros dois anos. 
Em um terceiro momento, já não 
há tanta inovação." 

Vidal conta ainda que defendeu 
a idéia de penalizar as infrações 
cometidas por veículos de comu-
nicação, como enviar as infor-
mações com atraso ou problemas 
encontrados nos dados transmiti-
dos. Como em uma carteira de ha -
bilitação, para cada transgressão, 
o auditado recebe alguns pontos, 
dependendo do grau da penalida-
de. Atualmente, de 8 a 12 pontos, 

a pena pode ser suspensão. Foi em 
um de seus mandatos que lançou 
a primeira iniciativa de audito-
ria em websites. Entretanto, essa 
decisão caiu por terra, porque o 
número de filiados cadastrados na 
época não viabilizaria a atuação. 

Vidal Jr e Lichtenfels fazem par-
te do grupo de quase 20 profissio-
nais que ficaram no comando ao 
longo da história do IVC. Em todos 
esses anos, o consenso é de que o 
sucesso da atuação da instituição 
se deu graças a sua credibilidade. 
"Toda a história pode ser resu-
mida em uma palavra: verdade", 
enfatiza Vidal. No ano passado, os 
executivos optaram por reinventar 
o quase cinquentão. Pedro Silva foi 
diretor-presidente durante qua-
tro anos. Desde março de 2010, 
no entanto, viu seu papel mudar. 
Tornou-se presidente-executivo. 
Deixou o cargo na Procter & Gam-
ble para se dedicar exclusivamen-
te ao IVC. Assim como em qual-
quer outra companhia, ele tem 
que apresentar resultados para os 
stakeholders. A ut
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Text Box
Fonte: Suplemento do Jornal Propmark, São Paulo, ano 47, n. 2374, p. 10-12, out. 2011.




