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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO IVC - INSTITUTO VERIFICADOR DE 
CIRCULAÇÃO, REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2010 

 
 
Aos 16 dias do mês de abril de 2010, na sede da ABA – Associação Brasileira de Anunciantes, na Avenida 
Paulista, 352, cj. 61, São Paulo, SP, reuniram-se os associados do IVC – Instituto Verificador de Circulação 
– para a realização da Assembleia Geral Ordinária. 
 
Assumiu a presidência da Assembleia Geral, o Sr. Pedro Martins da Silva, tendo como secretário o Sr. 
Antonio Toledano Romero. 
 
Nos termos dos Estatutos Sociais do IVC, às quatorze horas e trinta minutos foi declarado insuficiente o 
número de presentes para a realização da Assembléia, em primeira convocação, sendo confirmada para às 
quinze horas em segunda convocação.  
 
Foi verificado o livro de presença e dele constavam as assinaturas dos seguintes representantes dos 
associados: Altino João de Barros, da Mccann Erickson Publicidade Ltda. – SP; Antonio Toledano Romero, 
da Pátria Comunicação Ltda.; Christiano Rodolfo Nygaard, da RBS-Zero Hora Editora Jornalística S/A – RS; 
Ênio Vergeiro, do Grupo ABC – SP; Fernando Costa, da Editora Abril S/A – SP; Flávio Augusto Resende, da 
DPZ Propaganda S/A – SP; Luciene Lauriano, da Motorpress Brasil Editora Ltda.; Luiz Cerqueira Lopes, da 
Infoglobo Comunicações Ltda. – RJ; Murilo Bussab, da Empresa Folha da Manhã S/A – SP; Paulo Afonso, 
da Editora Escala Ltda., Regina Bucco, da Editora Globo S/A – SP e Verônica Barros, do Jornal do 
Commércio S/A – PE, perfazendo um total de doze associados com direito a voto.  
 
Além dos já citados, estiveram presentes como convidados: Antonio Athayde, da ANJ; Ivan Borges, da DPZ, 
Maria Célia Furtado, da ANER e Pedro Renato Eckersdorff, da ANATEC. 
 
O Presidente, em seguida, procedeu a leitura da Ordem do Dia, seguindo o Edital de Convocação, enviado 
a todos os associados e que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, edição de 29 de março de 
2010: Instituto Verificador de Circulação – Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação - Convoco 
todos os filiados ao IVC, a comparecer à Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 16 de abril 
de 2010, às 14:30 horas, em primeira convocação e, em segunda, às 15:00 horas, na Associação Brasileira 
de Anunciantes (ABA), localizada na Avenida Paulista, 352, cj. 61 – São Paulo - SP, para apreciação e 
votação da seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura da Ata da última Assembleia; 2. Relatório da Diretoria 
Executiva; 3. Balanço Patrimonial do exercício referente a janeiro/2009 a dezembro/2010; 4. Orçamento 
para o exercício de abril/2010 a março/2011; 5. Eleição e posse do novo Conselho Diretor; 6. Assuntos 
Gerais. Qualquer esclarecimento poderá ser obtido mediante consulta por escrito, encaminhada para nosso 
escritório, localizado em São Paulo, na Alameda Santos, 200, 7º andar, cj. 72 - CEP: 01418-000 - ou 
através do fax (11) 3287-0042. São Paulo, 26 de Março de 2009 - Pedro Martins da Silva - Presidente do 
IVC. 
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Portanto, logo após a leitura da ordem do dia, teve início a pauta prevista: 
 
1. Leitura da Ata da última Assembléia: foi dispensada tal formalidade.  
 
2. Relatório da Diretoria Executiva: O Sr. Pedro M. Silva, como Presidente do Instituto, apresentou o 
Relatório Anual da Diretoria do IVC, correspondente ao período de Abril/2009 a Março/2010, como segue: 1. 
Introdução: Este relatório sintetiza os resultados do IVC, no período de abril de 2009 a março de 2010.  
Neste ano, foram implementadas várias recomendações apresentadas no Projeto IVC do Futuro, resultado 
da consultoria realizada pela Integration. Este projeto estabelece mudanças de governança, estratégicas e 
operacionais do Instituto. No plano de transição, Pedro M. Silva, Presidente do IVC, acumulou o trabalho 
executivo para processar estas mudanças, após o desligamento do Diretor Geral, Ricardo Costa, em 
setembro de 2009. Houve a contratação de dois gerentes, sendo Vânia Gimenez, para a auditoria de 
impressos, e Marcia Ventura para a área administrativa. 2. Área Administrativa: Foi realizada a reforma do 
escritório de São Paulo, para atender as novas necessidades em função da contratação de novos 
colaboradores. Destaque para a criação da sala de auditoria, com acesso restrito, garantido maior 
segurança no manuseio e análise das informações confidenciais dos associados. Finalização da 1ª fase do 
plano de atualização da infra-estrutura de TI dos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, através da: a) 
aquisição de um servidor e um storage de armazenamento que permitem crescimento do nosso negócio; b) 
aquisição de computadores e realização de up grade em algumas máquinas, com realocação entre os 
membros da equipe e c) aquisição e conserto de impressoras. 3. Auditoria Web: Em 31 de agosto, o IVC 
lançou a auditoria web, seguindo a padronização do IFABC - International Federation of Audit Bureaux of 
Circulations - que oferece ao mercado dados de audiência interativa: jornais on line, sites verticais 
(segmentados) e sites regionais. Atualmente, o IVC conta com 27 associados de auditoria web, que 
contabilizam 595.112.251 page views e 147.890.774 visits. Foi organizado um Comitê de Websites para 
desenvolver e validar as Normas Técnicas junto à Diretoria do IVC. 4. Auditoria de Impressos: No período 
entre 01/04/2009 a 31/03/2010 foram concluídos 1.123 relatórios auditoriais, sendo 247 de jornais e 876 de 
revistas. Ocorreu a implementação do novo modelo de auditoria de jornais, que prevê a transmissão de 
documentos e relatórios para a auditoria por meio eletrônico (FTP), antecipando todo o processo de análise 
e confrontação dos registros de circulação com os números jurados. Até o momento, já migraram 46 
editoras para o novo modelo, com 72 publicações, cobrindo 64% das editoras e 63% das publicações. Em 
janeiro, aplicamos um aumento do custo da hora de auditoria, que passou para R$ 65,00, para as auditorias 
referentes ao 2º semestre de 2009, que estão sendo executadas em 2010. Vale ressaltar que os ganhos de 
produtividade devem reduzir o aumento de custos para os associados. 5. Filiação: Neste ano, o total de 
filiações passou de 686 para 729, com a inclusão de 27 filiações de web sites. 6. Finanças: As reservas do 
IVC foram utilizadas para a implementação dos projetos aprovados na Assembleia Geral Ordinária do ano 
passado e revalidadas nas reuniões bimestrais da diretoria. 7. Estatutos Sociais: O novo Estatuto Social do 
IVC foi aprovado por unanimidade, no dia 26 de março de 2010. A nova estrutura de governança está assim 
composta: Conselho Diretor: a) Composto por 24 membros com mandato de dois anos renováveis sem 
limite; b) A distribuição das posições será dividida em 2 partes: anunciantes e agências com 50% e veículos 
com os outros 50%. As posições de Presidente e VP do Conselho serão obrigatoriamente para agência ou 
anunciante alternadamente; c) As vagas cativas para ANJ, ANER, ANATEC, IAB, ABA, ABAP, GMSP e 
GMRJ foram preservadas, respeitando a divisão 50/50; d) A votação será individual e não em blocos; e) A 
eleição, exceto para vagas cativas, será feita em chapa. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente será 
feita pelo Conselho em sua primeira reunião; f) As reuniões semestrais terão foco em definições 
estratégicas, aprovações de orçamento e resolução de conflitos importantes, contando com a participação 
dos Presidentes dos Comitês Especialistas: a) Composto por 10 membros indicados pelo Conselho; b) Os 
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Presidentes dos Comitês participam das reuniões do Conselho; c) Deliberação sobre normas técnicas e 
metodologia de auditoria; d) As alterações entram em vigor automaticamente após 30 dias de sua 
divulgação aos outros Comitês e ao Conselho. Caso algum Presidente de Comitê ou Conselheiro apresente 
alguma objeção, a entrada em vigor será adiada até referendo formal do Conselho, que poderá ser 
convocado extraordinariamente ou não; e) As reuniões bimestrais terão a participação do Presidente 
Executivo e dos gerentes do IVC. Conselho Consultivo: a) Deixa de existir; b) Os ex-Presidentes e 
fundadores do IVC serão informados das reuniões do Conselho e poderão comparecer para opinar sobre os 
assuntos estratégicos. Comitê Disciplinador: a) Composto por 5 membros: Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho, Presidentes de dois comitês não envolvidos no assunto em questão e o Presidente Executivo; b) 
Decide casos de interpretação e recursos de decisões objetivas do Presidente Executivo; c) Decide 
exclusões que serão referendadas pelo Conselho, d) As reuniões, quando necessárias, terão convocação 
expressa em 7 dias e terão a participação dos executivos do IVC. 8. Normas Técnicas: Processadas as 
alterações nas Normas Técnicas que entraram em vigor no dia 29 de março de 2010, aprovadas na reunião 
de Diretoria do IVC ocorrida em 3 de fevereiro de 2010; a) Edição Digital: os artigos 42 e 46 foram alterados 
para contemplar o aumento do limite máximo de edições digitais jurado em cada IJE. Era de 20% e passou 
a ser uma cascata de percentuais relacionados à média de circulação; b) Versões Regionais: uma nova 
alínea foi incorporada ao artigo 54 para contemplar regra para as versões regionais; c) Capítulo 16: o 
capitulo foi introduzido para dispor sobre a proibição de transferência de titularidade de filiação ao IVC. Em 
função desta mudança, o antigo capítulo 16 e subsequentes foram renumerados; d) Foi realizado um 
trabalho para simplificar o conteúdo das Normas Técnicas, com os objetivos de facilitar a consulta, a leitura 
e o entendimento, corrigir pontos vulneráveis, anacrônicos e ou inadequados e garantir aderência ao novo 
Estatuto Social. Esta versão da Norma Técnica foi aprovada e assinada pela Dra. Helena Zoia, sendo 
aprovada pela atual diretoria. Será levada ao referendo da Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no 
dia 16 de abril. 9. Consultoria: Além da consultoria da Integration, para idealização do Projeto IVC do Futuro, 
foi contratada a Deloitte para realizar o diagnóstico dos processos de auditoria visando sua melhoria, com 
base nas melhores práticas de mercado. O diagnóstico teve como base os seguintes critérios: a) Políticas: 
posição entre o inicial e o tradicional (Ponto forte: normas definidas e Ponto fraco: políticas internas (código 
de ética, conduta e confidencialidade); b) Processos: posição inicial (Ponto forte: conhecimento do pessoal 
envolvido e Ponto fraco: baixa formalização (procedimentos suscetíveis às falhas humanas); c) Estrutura e 
Pessoal: posição tradicional (Ponto forte: capacitação do pessoal e Ponto fraco: treinamento); d) Sistemas: 
posição entre o inicial e o tradicional (Ponto forte: baixa dependência dos sistemas e Ponto fraco: conjunto 
de ferramentas para suportar a auditoria (integração, armazenamento de dados e segurança da 
informação); e) Medidas de Desempenho: posição entre o inicial e o tradicional (Ponto forte: volume de 
informações a serem monitoradas e Ponto fraco: indicadores e ferramentas de desempenho). Os itens 
abaixo foram implementados e os demais estão em processo de execução, planejados para conclusão no 
próximo exercício: a) Código de Conduta e Confidencialidade: estabelecimento dos valores que orientam os 
funcionários do IVC no tocante ao comportamento no ambiente de trabalho e na sociedade e b) Política de 
Reembolso de Despesas: definição de diretrizes e procedimentos para o reembolso de despesas tanto 
pelos associados, como pelo Instituto, estabelecendo limites de reembolso e padronizando a prestação de 
contas das despesas. O Código de Conduta e Confidencialidade e a Política de Reembolso de Despesas 
têm um “Termo de Aceite” que será assinado por todos os funcionários e integrará o seu prontuário. 10. 
Comunicação: a) Lançamento do novo site do IVC e de um hot site para auditoria web; b) Folder de 
apresentação do IVC; c) Stand no Maximidia, no 7º Seminário Nacional de Circulação da ANJ, com palestra 
do Diretor Presidente, e no III Fórum ANER de Revistas; d) Apoio institucional no V Prêmio ANATEC; f) 
Realização de palestras para a divulgação dos serviços do IVC, destacando a apresentação do novo 
modelo de auditoria de jornais no Comitê do Mercado Leitor da ANJ, e de auditoria web realizadas na ABA, 
no Comitê de Mercado Leitor da ANJ, no GPR, entre outros; g) Folder, hot site e curso auto-instrutivo para 
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informar os filiados sobre o novo modelo de auditoria de jornais; h) Webcast de lançamento da auditoria web 
e da proposta de alteração do novo Estatuto Social do IVC. 11. Assessoria de Comunicação: Neste ano, o 
IVC teve 1.167 exposições na mídia jornalística por meio de reportagens ou citações em publicações 
impressas, online, bem como tv e webtv, assim distribuídas: a) Mídia online: 1.081; b) Jornais e revistas: 81, 
c) Televisão: 2; d) Webtv: 3. Do total de notícias, 430 tiveram envolvimento direto da assessoria de 
comunicação, ou seja, em 37% dos casos. 12. I-Com e ABC da Inglaterra: Participação do Pedro Silva e do 
João Torres no Congresso da i-Com, em Lisboa, e visita ao ABC da Inglaterra. Deste encontro, surgiu a 
idéia de se fazer um acordo operacional entre vários ABCs, que disponibilizariam informações de vários 
países para seus associados, além da apresentação de tendências e comparações entre os ABCs do 
mundo.  
 
3. Balanço Patrimonial do Exercício: A receita total teve um aumento de 8,82%, sendo R$ 3.696.237,14 
(três milhões, seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e quatorze centavos) referente 
ao exercício anterior e R$ 4.022.106,83 (quatro milhões, vinte e dois mil, cento e seis reais e oitenta e três 
centavos) referente a este exercício. A despesa total teve um acréscimo de 27,93%, sendo 3.920.494,23 
(três milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) no 
exercício passado e R$ 5.015.447,92 (cinco milhões, quinze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e 
noventa e dois centavos) referente a este exercício. Assim, o Balanço e o Demonstrativo de Resultados 
encerrado apresentaram um déficit de R$ 993.341,09 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e 
quarenta e um reais e nove centavos), sendo o déficit do exercício passado de R$ 224.257,09 (duzentos e 
vinte e quatro mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e nove centavos). O total do ativo / passivo foi de R$ 
1.314.413,63 (um milhão, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e três centavos) e 
o Patrimônio Líquido foi de R$ 946.723,84 (novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e três reais 
e oitenta e quatro centavos). Este resultado reflete o investimento em serviços de consultoria como a 
Integration, a Pedro M. Silva, a ACL (websites), e a Deloitte que nos permitiram diagnosticar e implementar 
as grandes mudanças processadas no Instituto no último exercício. Ressaltamos também, a contratação de 
serviços terceirizados que incluem projetos de tecnologia, como a plataforma de interface com associados 
via website, a MMCafé, a Tech Supply, a Telefonica IP, e a Telium. Tivemos também o pagamento da 
indenização do Sr. Ricardo Costa, antigo diretor geral do IVC e os custos decorrentes da morte do Sr. Valdir 
Quadra. Analisando este quadro trimestralmente, constatamos que o déficit está concentrado nos dois 
primeiros trimestres por conta dos pontos acima citados, sendo que a situação dos dois últimos trimestres 
apresentou melhoria de caixa. Ressaltamos a eliminação do custo do Diretor Geral, que é maior do que o 
custo da consultoria do Sr. Pedro M. Silva. A operação de auditoria de impressos do IVC era deficitária e foi 
agravada com aumento de horas de auditoria para recuperar auditorias pendentes dos dois últimos anos. 
Destacou-se que os documentos financeiros foram previamente aprovados pelo Presidente (Sr. Pedro M. 
Silva), pelo Diretor Tesoureiro (Sr. Marco Jacobucci) e pelo Contador, Sr. Alberto Figueiredo (CRC/RJ Nº 
55.558-6). Os membros do Conselho Fiscal também examinaram os documentos e registros, ressaltando 
que foi contratada a empresa BKR International (Lopes, Machado Auditors, Consultants & Business 
Advisers) para realizar a auditoria das demonstrações contábeis representando, adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IVC – Instituto Verificador de Circulação, em 
31 de dezembro de 2009. Os resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e os 
seus fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Diante do exposto, os associados aprovaram as contas do IVC apresentadas 
por unanimidade. 
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4. Orçamento para o Exercício novo: Obedecendo a “Ordem do Dia”, foi apresentada a Proposta 
Orçamentária para o período de abril/2010 a março/2011. Após os debates pertinentes e a apreciação dos 
participantes da Assembleia, o orçamento foi aprovado por unanimidade, com a previsão de receita da 
ordem de R$ 5.887.384,00 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais) 
e a despesa de R$ 5.588.779,00 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e nove 
reais), perfazendo um resultado anual de R$ 418.605,00 (quatrocentos e dezoito mil, seiscentos e cinco 
reais). Este cenário reflete: a) reajuste do valor da UBC, passando de R$ 608,00 para R$ 695,00 a partir de 
junho de 2010, sendo 4,2% referente a reposição inflacionária de abril de 2009 a março de 2010 e 9,74% 
referente ao período de 2004 a 2009, onde o IVC praticou o reajuste da UBC abaixo do índice da inflação e, 
em alguns anos, sequer foi feita esta reposição; b) aumento do valor “homem/hora” de R$ 22,00 para R$ 
65,00 efetivo em janeiro de 2010 para verificação física e para as auditorias do segundo semestre de 2009 
e c) crescimento de websites de 27 para 100, contemplando a reformulação da tabela de preço, sendo que 
a auditoria web deixou de ter resultado negativo para ser estável. Nosso projeto é ter uma reserva em torno 
de 20% do faturamento anual. Também foram apresentados os projetos previstos para o novo exercício, 
com a contratação do Presidente Executivo em julho de 2010, a estruturação da área de BI – Business 
Inteligence e a contratação de consultorias, como a Deloitte, para reavaliação da situação atual do IVC, e 
uma para o planejamento estratégico de TI, além da implementação do projeto IVC Light, modelo 
simplificado de auditoria para publicações com menor circulação. 
 
5. Eleição e Posse do Conselho Diretor do IVC: O Presidente informou a existência de chapa única para 
2010/2012, assim composta: Agências / Anunciantes: Antonio Toledano Romero, da Pátria Comunicação; 
Daniel Chalfon, da Loducca MPM; Edson Kikuchi, da Caixa; Ênio Vergeiro, do Grupo ABC; Flávio Augusto 
Resende, da DPZ Propaganda; Ivan Cristobal Marques, da ABAP; João Batista Simon Ciaco, da ABA; Luis 
Fernando Vieira, do Grupo de Mídia de São Paulo; Maria Luisa Lopes, da Unilever; Paulo Queiroz, do Grupo 
ABC; Pedro Cabral, da Agência Click e Sergio Prazeres, do Grupo de Mídia do Rio de Janeiro. Veículos: 
Caco Alzugaray, da Editora 3; Caio Braga, dos Diários Associados; Christiano Nygaard, da RBS; Fred 
Kachar, da Editora Globo; Jairo Leal, da Editora Abril; Antonio Manuel Teixeira Mendes, da Folha de São 
Paulo; Paulo Novis, do Infoglobo; Pedro Renato Eckersdorff, da ANATEC; Judith Brito, da ANJ; Roberto 
Muylaert, da ANER; João Carlos Rosas, do O Estado de São Paulo e Walter de Mattos, do Lance! Comitês 
Especialistas: Jornais: Christiano Nygaard; Revistas: Fernando Costa; Controladas: Pedro Renato 
Eckersdorff e Websites: João Binda. A chapa única submetida à apreciação da Assembléia foi eleita por 
unanimidade. O Presidente proclamou a posse do Conselho Diretor do IVC para o biênio 2010/2012.  
 
6. Assuntos Gerais: Referendo da aprovação de alterações nas Normas Técnicas: foi realizada uma revisão 
para limpeza, simplificação do conteúdo e alinhamento das Normas Técnicas ao novo Estatuto Social do 
IVC. Esta versão foi aprovada pela atual diretoria, com decurso de prazo até 15 de abril, e referendada por 
unanimidade nesta Assembleia. 7. Outros assuntos: A primeira reunião do Conselho Diretor será realizada 
no dia 5 de maio.  
 
O Sr. Flávio Augusto Resende fez um agradecimento ao trabalho realizado por toda a Diretoria e 
funcionários do IVC, que permitiu um ano de tantas mudanças e realizações.  
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Então, após todos os procedimentos, o Sr. Pedro M. Silva agradeceu a presença e colaboração dos 
participantes, dando por encerrada a Assembléia em torno das 16:00 horas, e determinou a lavratura desta 
Ata que lida e achada conforme, vai datada e assinada pelo Presidente e pelo secretário da AGO. 
 
 
São Paulo, 16 de abril de 2010 
 
 
 
IVC - INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO 
 
 
 
 
Pedro Martins da Silva                                           Antonio Toledano Romero 
Presidente da Assembleia                                       Secretário da Assembleia 


