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No Brasil, calcula-se que exis-
tam de 10 mil a 13 mil jornais em
circulação atualmente. Desse
total, porém, somente um gru-
po de quase 500 periódicos tem
sua circulação medida pelo Ins-

tituto Verificador de Circula-
ção (IVC) – entidade sem fins
lucrativos criada há 50 anos por
agências de publicidade, meios
de comunicação e anunciantes.
Mas, graças a uma campanha li-

derada pelo Conselho Executi-
vo das Normas Padrão (Cenp),
isso tende a mudar.

O Cenp (que é uma entidade
criada pelo mercado publicitá-
rio para zelar pelo cumprimen-
to das normas do setor) está
credenciando empresas, princi-
palmente auditorias, interessa-
das em fazer a verificação de cir-
culação em cidades do interior,
onde o IVC ainda não atua (o
instituto verifica apenas meios
impressos do Rio de Janeiro e
de São Paulo).

“Com mais meios de verificar
a circulação de jornais no inte-
rior do País, teremos um retra-
to mais apurado e profissional
domercado de comunicação im-
pressa no Brasil – e ter dados
confiáveis é crucial para agên-
cias e anunciantes”, diz Caio
Barsotti, presidente do Cenp.

Saber quantas pessoas um
anúncio pode atingir é crucial
para o mercado de publicidade.
Por isso, a verificação da circu-
lação de jornais e revistas é fun-
damental. Os milhares de veícu-
los que não são verificados di-
vulgam um número estimado
de tiragem. Mas nem sempre
ele é confiável. Em alguns ca-
sos, para disputar anúncios –
principalmente de governos –,

veículos inflam dados de circu-
lação para poder, por exemplo,
participar do processo de licita-
ção de anúncios governamen-
tais (por lei, exige-se o dado de
circulação como pré-requisito
para o governo eleger os meios
em que vai publicar anúncios).

Com a campanha do Cenp,
práticas assim devem perder
força. “Estamos cadastrando
empresas para auditar, com o
mesmo rigor e técnica do IVC,
os jornais e revistas que hoje
não são verificados”, diz Bar-
sotti. Nesse processo de cadas-
tramento, já estão a BDO Bra-
sil, que faz parte de uma das
cinco maiores empresas de au-
ditoria do mundo, e a ASPR Au-
ditoria e Consultoria.

Esses novos auditores irão,
como faz o IVC, checar a tira-
gem fornecida pelos jornais
em suas gráficas: vão compa-
rar o número dado com, por
exemplo, o total de tinta e pa-
pel consumido na impressão.
Também verificarão a distri-
buição dos exemplares, para se
certificarem de que jornais e
revistas realmente chegam aos
leitores. Mas, para chegar a es-
se estágio, precisam antes pas-
sar por um processo de certifi-
cação do Cenp, que dura cerca
de 90 dias.

“Com números confiáveis
de circulação, jornais do inte-

rior poderão, por exemplo,
atrair grandes anunciantes”,
prevê Pedro Silva, presidente
executivo do IVC. Também fi-
cará mais fácil disputar verbas
de propaganda federais, esta-
duais e municipais. “Há, hoje,
cerca de 250 grandes agências
de publicidade no País e mais
de mil anunciantes que preci-
sam de números confiáveis pa-
ra medir a efetividade do inves-
timento em anúncios”, afirma
Silva.

Custos. Para ter sua circula-
ção verificada, os veículos pre-
cisam pagar os custos disso. O
preço varia conforme a circula-
ção, mas é, em média, de R$ 8
mil ao ano (incluindo duas audi-
torias) para um jornal de até 5
mil exemplares por edição. As
novas empresas credenciadas
pelo Cenp devem, segundo Bar-
sotti, ter preços competitivos.

Até mesmo o IVC, que é uma
entidade sem fins lucrativos,
montou um pacote para aten-
der veículos de menor fatura-
mento. A verificação é feita por
R$ 1,6 mil, no caso de jornais ou
revistas com tiragem de até 5
mil exemplares por edição.

“Os custos da auditoria caem
porque montamos uma espé-
cie de pacote com vários jor-
nais na mesma região. Assim,
conseguimos dividir as despe-
sas”, afirma Silva. Há, segundo
ele, cerca de 50 meios de comu-
nicação impressa já interessa-
dos em ter sua circulação verifi-
cada pelo preço desse pacote.

O desafio, agora, é divulgar
esses novos serviços aos meios
de comunicação impressa do in-
terior do País. Para isso, uma
campanha publicitária começa
agora, com anúncios em jor-
nais e revistas.
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Menos de 5% de todos os jornais do País têm
a circulação verificada. Mas isso tende a mudar
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} A saída de ar das ruas de
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para esse outdoor
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Criado em 2006 pela Saatchi & Saatchi, o
anúncio foi eleito um dos 20 mais brilhantes
de todos os tempos pelo site Trendhunter

SÓ O CHEIRO NÃO É IGUAL

Lílian Cunha

Como você lida com a tecnolo-
gia? Adora comprar as versões
mais novas de smartphones e
tablets ou apenas faz uso deles,
sem idolatrá-los? Essa relação
com equipamentos e meios ele-
trônicos, segundo Sergio Valen-
te, presidente da DM9DDB, in-
terfere no consumo de produ-
tos, marcas e até da própria pro-
paganda tanto quanto outros
fatores, como idade, sexo, clas-

se social, nível educacional e lo-
calização geográfica.

“Não dá mais para fazer pes-
quisas e olhar para o consumi-
dor só com base nesses dados”,
diz o publicitário.

Por meio de um estudo que
incluiu consumidores de 8 a 60
anos, a agência chegou ao que
chama de cinco “perfis digigrá-
ficos”, ou seja, cinco padrões
básicos que resumem como as
pessoas se relacionam com a
tecnologia.

O primeiro ganhou o nome
de imerso. “É o sujeito que não
nasceu em um mundo tecnoló-
gico, mas foi imerso nele. Sua
personalidade, sua identidade
foi definida pela relação com a
tecnologia”, explica Valente.

Há também os ‘ferramenta-

dos’: são os que recorrem à tec-
nologia para agilizar o dia, mas
sem idolatrá-la. Eles não depen-
dem dela – ao contrário dos fas-
cinados. “Esses são os antena-
dos, querem parecer moder-
nos e acreditam que seus apare-
lhos os rotulam”, afirma o pu-
blicitário.

Os emparelhados, por sua
vez, acreditam que os apare-
lhos e a tecnologia são uma es-
pécie de extensão de seu corpo.
Têm uma relação meio que pro-
fissional com a tecnologia. Os
avanços tecnológicos os aju-
dam a pôr em prática seus proje-
tos. Por fim, há os evoluídos:
crianças e adolescentes que já
nasceram em um universo de
telas sensíveis ao toque. Não co-
nhecem um mundo não digital.

Imerso, fascinado ou
evoluído: qual é seu perfil?

A GLASS AND A HALF FULL OF JOY
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Um resumo do melhor de Cannes.

11-JUN-9H ESPM Rua Doutor Álvaro Alvim, 123.
Espaço Predictions.

Conheça os novos filmes que vão
entrar para a história do maior festival
de propaganda do mundo.
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Café quentinho

Desafio.
‘As
agências,
sabendo que
a circulação
de um
veículo é
real, tomam
a decisão de
anunciar’,
diz Barsotti,
do Cenp

Ilusão de ótica

Imerso.
Estabelece
melhores
vínculos
com o
mundo por
meio da
tecnologia

Agência DM9DDB cria
perfis para classificar
os consumidores
conforme sua relação
com a tecnologia

● Um mar de dados não verificados

Evoluído.
Não
conhece
outro
mundo, a
não ser o
digital

Ferramentado.
Faz uso do
universo
tecnológico,
sem
idolatrá-lo

Fascinado.
Para ele, a
tecnologia
confere
‘status’

13 mil
é o número estimado de jornais e
revistas atualmente em
circulação no Brasil. Sem dados
oficiais, há quem acredite que o
total de veículos seja de 10 mil.

500
são os veículos impressos que
têm a circulação verificada pelo
IVC. A maior parte deles está em
grandes cidades de São Paulo e
do Rio de Janeiro.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 jun. 2012, Negócios, p. N6.




