
Depois de sete anos de diálogos entre 
o mercado anunciante, entidades de 

veículos e de profissionais de propaganda, 
o Conselho Executivo de Normas-Padrão 
(Cenp), o Instituto Verificador de Circula
ção (IVC) e governos, fo i anunciado um 
plano de expansão de auditor ia de c i rcu
lação de jornais e revistas. A força-tarefa, 
liderada pelo Cenp e que começa a ser apli
cada ainda neste mês, envolve o aumento 
do número de fornecedores em verifica
ção da circulação de impressos e o alinha
mento da metodologia aplicada por eles, a 
formação de novos players, a preparação 
dos veículos menores e, enf im, a univer
salização da conferência do desempenho 
dos títulos que ainda não são auditados. 

Para estimular a adesão de editores mé
dios e pequenos e de jornais e revistas regio
nais à aferição de circulação paga, o Cenp 
lançou, na quinta-feira 17, o pr imeiro pas
so para uma política de universalização de 
auditagem. O pr imeiro passo do conjunto 
de ações é a veiculação de uma campanha, 
assinada pela QG, de conscientização a res
peito da importância da auditor ia para o 
mercado publicitário e para os anunciantes. 

O próximo passo será o credenciamento 
de empresas de auditoria pelo Cenp, inclusi
ve universidades que se interessem em atu

ar no setor, para alinhamento da metologia. 
A BDO Brasil — braço nacional da m u l t i 
nacional belga BDO, quinta maior empresa 
de auditoria do mundo — já solicitou a i n 
clusão no programa. De acordo com Caio 
Barsotti, presidente do Cenp, é possível que 
esse processo seja demorado — os resulta
dos não serão imediatos —, mas o merca
do deve ganhar mui to mais maturidade e 
profissionalismo com a adesão dos veícu
los impressos. 

O programa de ampliação da base de 
veículos auditados conta com o apoio do 
IVC, pr inc ipa l entidade responsável pela 
auditoria de circulação do mercado brasi
leiro, que vai transferir a metodologia pa
ra o mercado. 

Barsotti acredita que o número de no
vas empresas de audi tor ia habi l i tadas a 
operar no setor possa chegar à casa da 
centena, mas não é possível estimar, se
gundo ele, o quanto essa expansão pode 

representar em termos f inanceiros. "Tra
ta-se, enfim, da abertura de um novo mer
cado, sem dúvida" a f i rmou. 

Repercussão 
O mercado respondeu de forma positiva 

à proposta. Estiveram presentes ao evento 
o deputado federal André Vargas (PT-PR), 
da Frente Parlamentar de Apo io à Mídia 
Regional, e Fabrício Gonçalves Costa, d i 
retor de mídia da Secretaria da Comun i 
cação Social da Presidência da República 
(Secom). Também part ic ipou da reunião, 
Marcio A i th , subsecretário de Comunica
ção do governo paulista. Os três ressalta
ram a importância da auditoria de veículos 
para a transparência no investimento pú
blico em mídia. "Quem está ganhando não 
são os veículos, os anunciantes ou as agên
cias, mas a população" a f i rmou Vargas. 

Judith Brito, presidente da Associação 
Nacional dos Jornais, ressaltou que esta 
medida é um avanço "para todos nós que 
trabalhamos para a profissionalização das 
relações entre veículos, governos e anun
ciantes" Luiz Fernando Vieira, presidente 
do Grupo de Mídia de São Paulo, entende 
que "quanto mais o mercado tiver acesso 
a números confiáveis, mais o trabalho dos 
mídias terá precisão" 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1510, p. 26, 21 maio 2012.




