
 
CIRCULAR Nº 639    

  
 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2009. 

  

Assunto: Desligamento do Diretor Geral do IVC - Ricardo Costa. 

Para: Todos os filiados. 

Do: Presidente do IVC. 

  

 Prezados Filiados do IVC, 

Segue o comunicado que estamos distribuindo à imprensa, sobre o desligamento do Ricardo 
Costa da função de Diretor Geral do IVC. 

Ricardo, 

Muito obrigado pelas contribuições ao IVC. As mudanças foram importantes e sem você elas não 
seriam possíveis. 

Tenho certeza que você sente orgulho das realizações neste período. 

Pedro Silva 

Presidente do IVC. 

  

IVC concentra estrutura gerencial em São Paulo 

Com a mudança, Ricardo Costa deixa o cargo de diretor geral do Instituto 

O Instituto Verificador de Circulação (IVC) passa a centralizar sua estrutura gerencial na cidade 
de São Paulo. O objetivo é fortalecer ainda mais a estrutura no centro onde está presente o 
maior volume de filiados. Antes, a administração era concentrada no Rio de Janeiro. O escritório 
na capital fluminense continua operando no suporte administrativo e com equipe de auditores. 
Com a mudança, Ricardo Costa, até então diretor geral do Instituto, deixa a função a partir de 15 
de setembro. 

O executivo preferiu permanecer no Rio de Janeiro onde vai desenvolver projetos pessoais 
direcionados ao mercado da comunicação. Costa ocupava a direção geral desde fevereiro de 
2001. Nesse período, desempenhou importante papel em relevantes realizações da entidade. 



Entre elas, destacam-se o lançamento da auditoria de websites, de edições digitais de 
publicações e de títulos em CD-ROM. O ex-diretor geral participou ativamente da modernização 
dos procedimentos de auditoria, normas técnicas e Estatuto Social do IVC, bem como do 
sistema de divulgação de dados, que há vários anos opera em ambiente on-line. 

"Após oito anos de trabalho, me sinto gratificado ao constatar que o Instituto teve crescimento 
acumulado de 51% no quadro de empresas filiadas. Também dá satisfação deixar a entidade com 
boa saúde financeira, suficiente para realizar investimentos nos novos projetos em andamento. 
Ter participado da história do IVC é motivo de orgulho para mim como profissional", ressalta. 

Costa também deu atenção especial ao fortalecimento da relação com públicos estratégicos. 
Sob sua direção, a entidade intensificou intercâmbios com entidades similares em outros países 
e com a International Federation of Audit Bureaux of Circulations (IFABC), órgão que congrega 
responsáveis por auditoria de mídia em todo o mundo. Esse movimento trouxe a expertise dos 
ingleses para o desenvolvimento do serviço de auditoria web. Além disso, ele participou de 
cerca de 100 palestras e eventos por todo o País, que contribuíram para maior divulgação do IVC 
e crescimento nos mercados regionais.  
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