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CIRCULAR No.572 

 
Rio de Janeiro, 02 de maio de 2006. 
 
Para: Todos os Filiados 
Do: Diretor Geral - IVC 
Assunto: Relatório anual da Diretoria 
 
Prezado Filiado, 
 
Segue anexo, para o conhecimento de todos, o relatório anual da Diretoria do IVC que foi 
apresentado na Assembléia Geral Ordinária, de 27 de abril de 2006. 
 
Rio de Janeiro – 27 de abril de 2006. 
 
Relatório Anual da Diretoria do IVC - Exercício de abril/2005 a março/2006: 
 
Inicialmente é importante destacar que novamente alcançamos resultados extremamente 
significativos nestes 12 meses, graças ao trabalho dedicado dos membros desta Diretoria, do 
Conselho Superior e dos funcionários, contando sempre com o amplo apoio de nossos filiados. 
Por isto, apresentamos a seguir, um resumo das realizações e das conquistas efetuadas. 
 
Quadro de filiados: 
Evolução de abril-2005 a abril-2006: Agências de 140 para 152; Anunciantes: de 14 para 14; 
Assinantes: de 15 para 17; Editores: de 167 para 173; Total: de 337 empresas filiadas para 356, 
apresentando crescimento de +6 %.  
 
Novo Sistema de divulgação das IJE’s: 
Concluímos a implantação do novo banco de dados da Mídia Impressa e do software de 
divulgação das Informações Juradas dos Editores, que possibilitam todas as consultas 
diretamente pela Internet. 
 
Normas Técnicas de Mídia Impressa: 
Demos continuidade aos estudos para rever e reorganizar as nossas Normas.  
 
Normas Técnicas de Edições Digitais: 
Através de um trabalho minucioso, com a colaboração direta de um Comitê, desenvolvemos e 
aprovamos as novas Normas Técnicas de Edições Digitais, que começarão a funcionar em 
julho/2006, marcando pioneirismo nesta área (com certeza podemos afirmar que poucos países já 
implantaram tal procedimento de auditoria). 
 



 

Filiado à International Federation of Audit Bureaux of Circulations 
Rio de Janeiro: Rua do Mercado, 34/5º and. - CEP. 20010-120 - Tel/Fax: (21) 2263-7791 / 7691 / 7400 
São Paulo: Alameda Santos, 200/7º andar - Cj. 72 - CEP. 01418-000 - Tel/Fax:  (11) 3287-0028 / 0009 
Web Site: www.ivc.org.br   E-mail IVC-RIO: info@ivc.org.br   E-mail IVC-SP: info.ivcsp@ivc.org.br 

  
 

 
 
Reforma dos Estatutos Sociais: 
Em 2004 já havíamos efetuado uma série de aperfeiçoamentos nos nossos Estatutos. Agora, neste 
Exercício que está findando, através da última AGE, conseguimos aprovar outras melhorias, com 
destaque para os conceitos de Edições Eletrônicas e Edições Digitais. 
Auditoria de publicações em CD Rom: 
Prosseguindo no processo de modernização de nossa Instituição, bem como de adequação às 
práticas de Mercado, iniciamos a auditoria de circulação de publicações em formato de CD Rom, 
dando mais uma alternativa para os nossos filiados auditar os seus títulos. Nesse contexto, já em 
funcionamento, viabilizamos cinco novas filiações. 
 
Nova sede para o IVC SP: 
Conforme já havíamos comunicado aos nossos filiados, conseguimos adquirir um novo escritório 
em SP, situado na Alameda Santos, No. 200, conjunto 72 (a compra foi aprovada pela AGE de 
15/01/04). No ano passado concluímos a reforma e aquisição de mobiliário, efetuando a mudança 
para novo endereço em 12/09/05. Também convém registrar que todos estes investimentos foram 
realizados com recursos próprios, sem necessidade de contrairmos dívidas. 
 
Eventos: 
Podemos destacar a nossa participação com estandes e painéis no “MAXIMÍDIA 2005” (SP), no 
Seminário de Circulação da ANJ (SP), na Semana da Propaganda (RS) e na Mídia Promo (PR), 
divulgando o trabalho do IVC para um grande número de pessoas e empresas da área de Mídia. 
Realizamos também um extenso programa de palestras, através de visitas em várias cidades e 
atendendo aos convites de nossos filiados. Além disso, também realizamos apresentações para o 
Grupo de Mídia SP, diversas faculdades, ABMR&A e para a AUDAP (Associação das Agências 
de Publicidade do Uruguai). 
 
Circulação Controlada de Conteúdo Variado: 
No final do ano passado conseguimos viabilizar o desenvolvimento desta nova categoria e 
concretizar a primeira filiação (Jornal Correio de Itapetininga). 
 
Campanha de divulgação do IVC: 
Realizamos ampla campanha, sem custos para o IVC, desenvolvida pela Agência Publicis Salles 
Norton e divulgada com o auxílio dos nossos filiados. Portanto, conseguimos fortalecer a nossa 
marca e mostrar a importância da auditoria de circulação. 
 
Assessoria de Comunicação: 
Concluímos o primeiro ano da contratação da Assessoria de Comunicação (Lúcia Faria) que 
colaborou para ocuparmos um melhor espaço junto à mídia especializada e obter ganhos de 
imagem. 
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Trabalhos Universitários: 
Toda semana recebemos pedidos de informações para trabalhos escolares e teses. Nestas 
ocasiões, requisitamos que a instituição de ensino formalize a solicitação do aluno e então 
atendemos com nossos dados e orientações técnicas. Assim estamos contribuindo para divulgar a 
importância do IVC e também na formação de novas gerações, aptas a utilizar as nossas 
informações. 
 
Finalizando, registramos os nossos sinceros agradecimentos a todos que colaboraram para que 
estas realizações se concretizassem. 
 
José Alves                                                                             Ricardo Costa 
Presidente                                                                              Diretor Geral 
 
 
Atenciosamente, 
 
Ricardo da Costa Silva 
Diretor Geral-IVC 


