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CIRCULAR Nº 565 
 
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2006. 
 
Para: Filiados Editores de Circulação Paga  
Do: Diretor Geral IVC 
 
Assunto: Lançamento da auditoria de Edições Digitais. 
 
Prezados filiados, 
 
Informamos que na última Assembléia Geral Extraordinária do IVC, realizada em 02 de 
fevereiro de 2006, foi aprovada a auditoria de edições digitais. Nesse contexto, seguem as 
próximas etapas e os procedimentos que iremos adotar: 
 
1) Os editores de jornais e revistas, de circulação paga, já filiados ao IVC, poderão requerer 
a auditoria de suas edições digitais. 

2) Definição: “Entende-se como edição digital: A cópia da publicação impressa que foi 
distribuída eletronicamente como uma unidade." 

3) Portanto, para que a edição digital seja aceita, é necessário que a circulação paga da 
edição impressa já possua a auditoria do IVC. 
 
4) As IJE’s (Informações Juradas do Editor) passarão a ter um novo formato, de modo a 
contemplar novas linhas para os totais das edições digitais e para a soma de circulação 
impressa + digital. 
 
5) Os editores interessados precisarão requerer a auditoria de  edições digitais ao IVC, de 
forma que possamos realizar a auditoria prévia e constatar se poderão se enquadrar nas 
Normas do IVC. 
 
6) A intenção inicial consistirá em divulgar os primeiros mapas (IJE’s de junho/2006) no mês 
de julho/2006. 
 
7) Para que possamos cumprir esse planejamento, estamos definindo o prazo de 
requerimento (conforme item 5): até 10 de março de 2006 (a partir desta data definiremos os 
agendamentos de auditoria por empresa solicitante). 
 
8) Assim sendo, teremos tempo para organizar as auditorias prévias e divulgar todos os 
resultados, na mesma ocasião, em julho/2006. 
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9) Para ver os exemplos de como ficarão as novas IJE’s de jornais e revistas, podem 
consultar o seguinte link de nosso site: http://www.circulacao.org.br/circular565.html 
 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 

Atenciosamente, 

 

Ricardo da Costa Silva 

Diretor Geral – IVC 

 

c.c.: Agências, anunciantes e assinantes. 

 


