
 
CIRCULAR Nº 608    

 
 

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2008. 
  

Assunto: Relatório anual da Diretoria do IVC. 
  

Para: Todos os Filiados. 
Do: Diretor Geral IVC. 
  
Prezados filiados, 

  
Para conhecimento de todos, segue no corpo deste e-mail e também anexo (em Word), o 
“Relatório Anual da Diretoria do IVC”, que foi apresentado na Assembléia Geral Ordinária 
de 16/04/2008: 
  
“Rio de Janeiro - 16 de abril de 2008 
  
Relatório Anual da Diretoria do IVC - Exercício de abril/2007 a março/2008: 
  
Inicialmente, gostaríamos de destacar que alcançamos resultados extremamente 
significativos, neste período, 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, registramos a seguir, um resumo das estatísticas, realizações e 
conquistas alcançadas. 
  
Projeto Qualidade: 
Iniciamos no final do exercício 2006/2007 e completamos a implantação no exercício de 
2007/2008. Requereu um enorme envolvimento dos nossos funcionários e obtivemos 
significativos ganhos com o aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos nossos processos. 
Dentre as diversas ações, contratamos uma empresa de consultoria, realizamos palestras 
e treinamentos, implantamos novos controles, efetuamos pesquisas de satisfação com os 
nossos filiados, avaliamos os nossos fornecedores e efetuamos diversas mudanças que 
destacaremos nos próximo tópicos. Além disso, passamos a contar com auditoria externa 
para validar os diversos aspectos do nosso funcionamento. Portanto, já obtivemos e 
continuaremos alcançando importantes ganhos de qualidade, que se traduzem em 
benefícios para os nossos filiados e contribuem ainda mais para a valorização da marca 
IVC. 
  
Auditorias: 
Nos últimos 12 meses, dentro dos procedimentos já estabelecidos e de acordo com a 
finalidade de nossa Instituição, computamos um total de 23 auditorias que 
ultrapassaram a diferença permitida, de 4%, sendo tais publicações formalmente 



advertidas e os relatórios distribuídos para que os demais associados tomassem 
conhecimento. Além disso, suspendemos 5 publicações e excluímos 2. 
  
Intercâmbio com IFABC: 
Prosseguimos com o intercâmbio junto a Federação Internacional das Instituições de 
auditoria, mantendo-nos atualizados sobre os principais assuntos da nossa área de 
atuação. Neste período também participamos do desenvolvimento de um Grupo Ibero 
Latino Americano, que colaborará para divulgação e aprimoramento da auditoria de 
circulação na América Latina. Além disso, agendamos os preparativos de uma viagem de 
intercâmbio com o ABC da Inglaterra, visto como importante fonte de referência, e que 
ocorrerá no final de abril de 2008. 
  
Quadro de filiados: 
No período compreendido entre abril-2007 a abril-2008, o total de publicações filiadas 
cresceu  +6,7%, de 433 para 462. 
  
  
Projeto Futuro do Passado: 
Digitalizamos as imagens de 50.000 páginas de IJEs do período de 1970 a 1996. Portanto, 
criamos condições para armazenar melhor os nossos dados históricos e com maiores 
para facilidades para as consultas e pesquisas. 
  
Novo Layout das IJEs: 
Agora, no final deste exercício, lançamos os novos formatos das Informações Juradas 
dos Editores, referentes aos jornais e revistas de circulações pagas, com novos tipos de 
informações e cálculos de médias. Acreditamos que assim apresentaremos dados de 
maior utilidade para o mercado publicitário. 
  
Normas Técnicas de Mídia Impressa: 
Demos continuidade aos estudos para rever, reorganizar e modernizar as nossas 
Normas, incorporando as novidades recentemente aprovadas.  
  
Eventos: 
- Realizamos amplo ciclo de palestras, sobre o trabalho do IVC, em diversos estados: 
Sergipe, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e 
Rondônia. 
- Participamos com estandes em eventos: Maximídia e Seminário de Circulação da ANJ. 
- Apresentamos aulas sobre o IVC nos cursos “Mídia Pro” (ESPM / Grupo de Mídia RJ) 
e “Mídia Institutos” (Grupo de Mídia SP). 
  
Campanha de divulgação do IVC: 
Realizamos ampla campanha, sem custos, desenvolvida pela Agência Publicis e 
divulgada com a importante cooperação das publicações filiadas. O tema central foi que 
100% dos veículos mais admirados são filiados ao IVC. Portanto, novamente, 
conseguimos fortalecer a marca IVC e mostrar a importância da auditoria de circulação. 
  
 Assessoria de Comunicação : 
Concluímos o terceiro ano da contratação da Assessoria de Comunicação (Lúcia Faria), 
que colaborou para ocuparmos um espaço significativo junto à mídia especializada e 
obtivemos importantes ganhos de imagem. No total identificamos 537 inserções em 



publicações impressas e sites do mercado publicitário, sendo 45% através do 
envolvimento da Assessoria. Além disso, o resultado foi 68% superior às 320 do exercício 
anterior e o como o nosso clipping não cobre todos os veículos, temos certeza que o total 
deve ser bem maior do que o listado. 
  
Trabalhos Universitários: 
Toda semana recebemos pedidos de informações para trabalhos escolares e teses. Nestas 
ocasiões, requisitamos que as instituições de ensino formalizem as solicitações dos alunos 
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 e a valorizar as nossas informações. 
  
Finanças: 
Permanecemos com ótima saúde financeira, com reservas bem aplicadas, sem nenhuma 
dívida e, conforme acabamos de demonstrar, conseguimos dar continuidade aos 
investimentos necessários para o desenvolvimento do nosso Instituto. 
  
Novos planos e projetos em andamento: 
Além das realizações aqui apresentadas, existem outros importantes projetos, já 
iniciados, que  concentrarão a atenção da nossa gestão e gerarão frutos ao longo do novo 
exercício, tais como a  auditoria de web sites, visita de intercâmbio internacional ao ABC 
da Inglaterra, novo processo de automação da digitação das IJEs, contratação de 
consultoria e revisão do modelo de auditoria do IVC. Neste último item, estudaremos a 
antecipação dos dados de auditoria, através de envio eletrônico dos dados e visitas de 
surpresa. Portanto, também temos novos desafios, plenamente integrados ao nosso 
objetivo maior, que é a melhoria contínua do nosso Instituto. 
  
Finalizando, registramos os nossos sinceros agradecimentos a todos que se esforçaram e 
cooperaram com a nossa gestão. 
  
Pedro Silva        Ricardo Costa 
Presidente                                                                               Diretor Geral ” 
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