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CIRCULAR Nº 575 
 
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2006. 
 
Para: Filiados IVC 
 
Assunto: Carta do Presidente do IVC em função do interesse do Governo Federal pela Auditoria de 
Circulação. 
 
 

 
A relevância da auditoria de circulação 

 
 
Recentemente, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e o Conselho Executivo de Normas-

Padrão (Cenp) fomentaram a elaboração de um estudo para regulamentar a publicidade do governo 

federal nos veículos de comunicação impressos.  Dessa forma, dentro de critérios reconhecidos pelo 

mercado, recomendam que a veiculação de anúncios da publicidade governamental esteja diretamente 

relacionada com a existência de auditoria de circulação e tiragem. Questão polêmica? Nem tanto, se 

analisarmos os pontos e concluirmos que o projeto enriquece a transparência da gestão da verba 

pública, bem como torna as informações de circulação dos meios impressos mais confiáveis.  

A auditoria de circulação no Brasil ainda é um conceito que necessita ser empregado com mais 

freqüência. O Instituto Verificador de Circulação (IVC) é o único órgão no país que audita esse dado. 

Porém, as multinacionais já o empregam e contam, para isso, com o apoio de institutos de auditoria 

nos principais países do mundo e que trabalham de forma semelhante ao IVC no Brasil. A lógica por 

trás desse raciocínio é que veículos auditados conferem maior transparência aos seus números de 

circulação e, portanto, essa prática de boa governança corporativa só tende a crescer e gerar mais 

segurança aos anunciantes, sejam eles de esfera pública ou privada. 

Outra questão interessante é analisar as diferenças entre auditorias de circulação e tiragem. 

Somente por meio da auditoria de circulação podemos comprovar se o impresso foi devidamente 

entregue aos seus leitores. Enquanto que a auditoria de tiragem apenas confere o número de 

publicações que foi produzido. Portanto, entendemos que o mais desejável seria a auditoria de 

circulação, visto que esta atinge o ponto mais relevante e verifica a quantidade de exemplares que 

realmente foram adquiridos pelos consumidores. Além disso, por outro lado, entendemos que os 
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veículos, que se predispõem a ter pelo menos uma auditoria de tiragem, estão realizando um passo 

significativo e, posteriormente, poderão dar o outro, rumo a auditoria de circulação. 

Referência brasileira em auditoria de circulação, o IVC atua nos moldes da International 

Federation of Audit Bureaus of Circulations (IFABC). Esta federação exige que o trabalho de auditoria 

seja realizado por instituições sem fins lucrativos, com diretoria eleita e formada pelo tripé da 

propaganda (agências de publicidade, anunciantes e editores).  

No momento, a discussão das regras básicas do projeto também conta com interação da Secom, 

ABA, ABAP, ANER, ANATEC, ADJORI´s e inúmeras outras entidades representativas dos principais 

setores envolvidos. Portanto, torna-se relevante apresentarmos, em linhas gerais, o funcionamento de 

uma auditoria de circulação. Para se filiar a uma entidade como o IVC, o veículo tem de atender a 

requisitos técnicos avaliados por meio de uma minuciosa supervisão na empresa, que envolve desde as 

quantidades de exemplares da circulação até a contabilidade e registros financeiros que venham a 

comprovar a veracidade deles. Após o pedido de filiação do editor, a equipe de auditores inicia o 

trabalho de verificação dos dados de circulação correspondentes a um mês, inclusive com o 

acompanhamento da impressão nas gráficas.   

Já filiada, a publicação tem de entregar periodicamente ao IVC a “informação jurada”, com 

dados de circulação líquida. Esta é conferida, distribuída entre os associados do instituto e auditada 

posteriormente. O IVC aceita até 4% de diferença entre os dados de circulação apresentados nas 

informações juradas e o resultado da auditoria. Do contrário, o filiado ganha uma pontuação que, 

assim como no Sistema Nacional de Trânsito, pode acumular e implicar em suspensão ou exclusão do 

veículo.   

Acreditamos que a acuidade na auditoria possa elevar o setor a um novo patamar de 

excelência. O empreendimento estimulou o debate, que suscita a prática de valores como transparência 

e ética, defendidos e perpetrados no IVC. Cria-se, assim, condições necessárias para um mercado 

publicitário mais técnico, mais profissional e, sobretudo, mais transparente. 

 

(Pedro Martins Silva – Presidente IVC) 

 

 

 


