
  

 
CIRCULAR Nº 612    

  
  

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2008.  
  
Prezado filiado(a), 
  
  

Por meio desta, o Instituto Verificador de Circulação (IVC) informa que, a partir de hoje, o novo gerente do 

Projeto de Auditoria de Websites, João Torres, inicia os seus trabalhos no escritório de São Paulo. Ele é formado em 

Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, além de ter pós-graduação em Gestão de 

Negócios e Serviços. Sua experiência profissional inclui passagens por agências de propaganda e empresas de 

tecnologia. 

A Diretoria do IVC ressalta ainda que a contratação de Torres foi feita por meio de processo de seleção 

envolvendo a análise de mais de 100 currículos, sendo que a escolha final teve aval do presidente do IVC, bem como 

de diretores da entidade. 

Aproveitamos o comunicado para destacar também que o Projeto de Auditoria de Websites tem em seu 

desenvolvimento dois anos de estudos. O serviço contará com o envolvimento de empresa fornecedora de tecnologia 

de medição e acessos na internet. Ademais, haverá uma equipe de programadores que serão contratados de acordo 

com as necessidades. A medição em websites é praticada pelos institutos de auditoria de mídia dos países onde a 

atividade está no mais alto nível de avanço e evolução, como o Audit Bureau of Circulations (ABC) dos Estados 

Unidos e Inglaterra. 

No Brasil, a demanda pelo serviço foi pesquisada junto aos filiados do Instituto e 77% deles manifestaram 

interesse. Além disso, a Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), 

associados da Associação Nacional dos Editores de Revistas (ANER), agências de mídia digital, bem como outras 

empresas se mostraram amplamente favoráveis à implantação da auditoria de websites. 

Neste contexto, o IVC conta com a atenção e cooperação de todos para que se possa dar continuidade ao 

planejamento que visa a modernização contínua da entidade. Ações de comunicação serão realizadas pelo Instituto 

visando manter todos os filiados informados sobre o andamento dos procedimentos relacionados ao novo serviço. A 

intenção é de divulgar os primeiros dados da auditoria de websites no mês de novembro. 

   
Atenciosamente, 
Ricardo Costa 
Diretor-geral 
Instituto Verificador de Circulação (IVC) 
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