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Rio de Janeiro, 03 de maio de 2004. 
 
Para Filiados: Editores de Circulação Paga, Agências, Anunciantes e Assinantes. 
Da: Diretoria IVC. 
Assunto: Vendas por atacado (lotes). 
 
Prezado Filiado, 
 
Informamos que a Diretoria do IVC, na reunião de 15 de abril de 2004, após intensos estudos, 
atendendo a solicitação dos filiados, aprovou as seguintes mudanças nas regras de vendas por 
atacado (lotes): 
 
1) Prazo para entrada em vigor: a partir de 01 de julho de 2004, paras as Informações Juradas 
que serão entregues a partir de 15 de agosto de 2004 (conseqüentemente começará a valer e 
será auditado neste novo formato a partir do 2º semestre de 2004). 
 
2) Regra anterior: Podia ser até 10% do total da circulação paga. 
 
3) Efeito: Na prática a nova regra aumentará a possibilidade de utilização das vendas por 
atacado. 
 
4) Nova regra: 
Serão utilizados os seguintes percentuais diferenciados por faixas de circulação: 
  - Até 50.000 será 20% de vendas por atacado. 
  - De 50.000 até 100.000 será 15% de vendas por atacado. 
  - Maior que 100.000 será 10% de vendas por atacado. 
Portanto, as publicações com média de circulação até 50.000 exemplares utilizarão o percentual 
de 20%, conforme o exemplo “5.2”. Por outro lado, jornais e revistas com médias de circulação 
maiores que 50.000 utilizarão os percentuais de acordo com as parcelas de sua circulação que 
entrarem em cada uma das faixas (ver exemplo “5.1”). 
 
5) Exemplos da nova regra: 
 
5.1) Exemplo Jornal X, que teve vendas por atacado somente nos domingos e circulação paga 
de 250.000 nos domingos deste mês. O total do seu atacado, nos domingos, foi de 40.000 e ele 
só poderá informar na IJE (Informação Jurada do Editor) uma parcela que será: 
- Até 50.000 é 20% desta faixa = 10.000 
- De 50.000 a 100.000 é 15% desta faixa = (100.000 – 50.000) x 15% = 7.500 
- Acima de 100.000 é 10% desta faixa = (250.000 – 100.000) x 10% = 15.000 
- Total do atacado permitido informar na IJE = 10.000 + 7.500 + 15.000 = 32.500 
- Total da circulação com inclusão do atacado permitido = 250.000 + 32.500 = 282.500 
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- Como eles tinham 40.000 de atacado e só podem informar 32.500, terão que registrar como 
grátis a diferença = 40.000 – 32.500 = 7.500 
- Pela regra anterior eles só poderiam informar 10% de 250.000 = 25.000 e agora poderão 
32.500. 
 
5.2) Exemplo da Revista Y, de periodicidade mensal, que possui circulação paga de 22.000 por 
edição e vendas por atacado de 25.000 neste mês: 
- Até 50.000 é 20% = 22.000 de circulação paga x 20% = 4.400 
- Total da circulação com a inclusão do atacado = 22.000 + 4.400 = 26.400 
- Como venderam 25.000 por atacado e só poderão informar 4.400, terão que registrar como 
grátis a diferença = 25.000 – 4.400 = 21.600 
- Pela regra anterior eles só poderiam informar 10% de 25.000 = 2.500 e agora poderão 4.400. 
 
6) Observações:  
 
6.1) Lembramos aos Editores que o percentual das faixas é sempre lançado sobre o total de 
circulação paga (sem incluir o atacado neste total). O atacado é acrescentado depois e de 
acordo com os limites estabelecidos nestas Normas. 
 
6.2) Lembramos que o artigo 8o, letra J, das Normas Técnicas, estabelece que “Não serão 
consideradas Circulação Líquida Paga as assinaturas e as vendas por atacado feitas à empresas 
pertencentes a organizações do editor”. 
 
6.3) Também continuam valendo para as vendas por atacado, todas as demais Normas, incluindo 
o limite máximo de desconto até 50% do preço de capa da publicação. 
 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  
 
Atenciosamente, 
 
Ricardo da Costa Silva 
Diretor Geral-IVC 


