
PROPAGANDA

ANJ quer regulamentar
a publicidade federal
Tendo como referência o IVC, projeto da entidade propõe que o
governo só anuncie em mídia impressa com auditoria de circulação

Um projeto encabeçado pela ANJ
(Associação Nacional de Jornais) e
coordenado pelo CENP (Conselho Exe-
cutivo das Normas-Padrão) pretende
regulamentar a publicidade do governo
federal nos veículos de comunicação
impressos. De acordo com o projeto,
ainda em fase de elaboração, apenas
veículos com auditoria reconhecida
pelo mercado, tendo como referência
o IVC (Instituto Verificador de Circu-
lação), estarão habilitados a receber
publicidades do governo. A questão,
no entanto, é polêmica, pois muitas
publicações correm o risco de ficar
excluídas do investimento público.

O diretor do Comitê Anunciante
da ANJ, Geraldo Leite, afirma que o
projeto visa "garantir a idoneidade
do investimento público". Ele informa

que algumas publicações inflam os
números de distribuição para conseguir
mais anunciantes. "Quando uma
empresa privada anuncia em um
veículo como esse, o problema é da
empresa. Mas se isso acontecer com
uma empresa federal, o problema
é nosso, porque tratamos aqui de
investimento público", diz Leite. Só
é possível provar que uma revista ou
jornal foi devidamente entregue aos
seus leitores, acrescenta, se as empresas
auditarem a circulação das publicações.

O projeto é polêmico já

que algumas publicações

podem ficar sem

investimento federal

Fernando Salerno, presidesnte da APJ:
governo aplica verba de forma ineficiente

Quanto aos títulos gratuitos, por
exemplo, "vamos discutir uma outra
forma que garanta a veracidade das
informações de circulação", pondera
o diretor da ANJ.

Geraldo Leite afirma que o IVC seria
o modelo de auditoria considerado como
referência. Para ele, "o IVC é o único
que audita a circulação das publicações.
Ele garante que as revistas e jornais
estão sendo entregues. Mas isso não
exclui outras auditorias de participarem
do projeto. A BDO Trevisan, empresa de
auditoria e consultoria, presta serviços
de auditoria para diversas revistas e
jornais. No entanto, confere apenas a

tiragem das publicações".
Segundo Eduardo Pocetti, sócio-

diretor da empresa, a BDO Trevisan
só não audita a circulação porque os
clientes não solicitam esse serviço.
"Mas se o nosso cliente exigir, podere-
mos auditar as circulações. Não é um
serviço complexo", diz Pocetti. Além
disso, alguns editores afirmam que
esse parâmetro não pode ser o IVC já
que ele não executa todas as auditorias
existentes, como em revistas de bordo,
por exemplo.

Na opinião de Pedro Renato
Eckersdorff, presidente-executivo
da Anatec (Associação Nacional de
Editores de Publicações), "a auditoria
das publicações precisa considerar
um sentido mais amplo". Segundo ele,
não há motivo para que as revistas
segmentadas tenham auditoria de
circulação, já que cada editor entrega
a publicação diretamente ao seu
público-alvo. "Essas revistas precisam
de auditoria em tiragem e distribuição",
afirma. Eckersdorff acredita que o
projeto acerta ao pretender garantir
aos anunciantes a veracidade das
informações dos editores. Entretanto,
isso não pode ser feito "por um conceito
monopolizador. Não é uma questão de
regulamentação, mas de ética", diz.

Segundo Lazzaro Menasce, da
Menasce Comunicações Ltda., o projeto
desconsidera algumas particularidades
do mercado editorial brasileiro. Um
exemplo, destaca ele, são as revistas
de bordo, que não se enquadram às
exigências do IVC. Caso o modelo do



IVC seja adotado, prossegue o diretor
da Menasce, "o governo vai deixar de se
comunicar com uma parcela importante
da sociedade".

Já Edgard Laureano da Cunha Jr.,
diretor da Editora Aranda, enfatiza que
o projeto não passa de lobby político
para favorecer os grandes meios de
comunicação. "Fazendo o mau uso
do dinheiro público, estão tentando
privilegiar 180 jornais em meio a quase
4 mil existentes no país", acusa.

INEFICIÊNCIA DO GOVERNO

Fernando Salerno, presidente
da APJ (Associação Paulista de
Jornais), aponta outra falha no projeto,
exatamente porque este considera
apenas o trabalho das auditorias.
Segundo ele, uma pesquisa realizada
pelo Ibope revelou que o periódico
Comércio de Franca, que não tem

serviço de auditoria, possui 91% de
penetração de mercado na região
onde atua, no interior paulista. "Mais
importante do que a circulação das
publicações é avaliar a penetração de
mercado delas", afirma Salerno.

A APJ é formada por 16 jornais que,
juntos, vendem 413 mil exemplares aos
domingos. As verbas governamentais,
no entanto, não atingem 1% da receita
publicitária desses jornais. "Isso mostra
que o governo tem aplicado essas ver-
bas de forma ineficiente, porque essa

Mais importante

que a circulação das

publicações é a penetração

que elas têm no mercado

venda conjunta representa a maior
tiragem do país", avalia o presidente
da entidade.

O projeto da ANJ conta com a
participação da Aner (Associação
Nacional de Editores de Revistas),
ABA (Associação Brasileira de Anun-
ciantes), ABAP (Associação Brasileira
de Agências de Publicidade), Adjori-
Nacional (Associação dos Jornais do
mterior-Nacional) e CENP. Após reu-
nião realizada em 25 de maio, Anatec,
APJ e ADI (Associação dos Diários do
Interior) declararam apoio à iniciativa.
"Todos concordaram com a necessidade
do projeto, mas temos que estudar
muito antes de finalizá-lo", declara
Geraldo Leite. "Com um comitê para
discutir o assunto, vamos encontrar
um modo operante que atenda ao
interesse de todos", completa Pedro
Renato Eckersdorff. •
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