
  

 
 
 Caros Associados:  
  
Os Comitês Especialistas do IVC identificaram a necessidade da revisão do Capítulo 9 das Normas 
Técnicas que trata de Edições Digitais, levando em consideração as seguintes mudanças: 
•  desconto máximo na comercialização das edições digitais;  
•  condições para migração entre planos de assinatura (digital para impressa e vice e versa).  
  
Sendo assim, segue anexa a nova versão das Normas Técnicas do IVC que entrará em vigor em 
25 de novembro de 2010, sendo que as alterações nela contidas foram aprovadas pelo Conselho 
Diretor do IVC em reunião realizada no dia 10 de novembro de 2010. 
  
Nesta reunião, foi aprovado o estabelecimento do desconto máximo de 70% do preço de capa da 
edição impressa para a venda exclusiva da edição digital somente para o segmento de jornais, 
uma vez que o Comitê de Revistas não aprovou esta normatização. Este percentual de desconto 
máximo será revisto no prazo de um ano após a análise do desenvolvimento do mercado de 
edição digital. 
  
Abaixo reproduzimos a alínea "h" do artigo 41 das Normas Técnicas do IVC que apresenta esta 
alteração: 
h. Demonstrar  que o preço praticado na venda conjunta, do exemplar impresso com o 
digital é igual ou maior que 100% do preço de capa da publicação impressa; 

§ Único: o disposto na alinea "h" supra não se aplica a jornais, que deverão observar as 
regras abaixo:�
(i)- Demonstrar que a venda isolada da edição digital foi efetuada com 

desconto não superior a 70% (setenta por cento) do preço de capa da 
respectiva edição impressa; 

(ii)- Demonstrar que, na venda conjunta de exemplar impresso com o 
digital sem sobreposição de entrega de mesma edição,  o desconto 
oferecido ficou limitado ao percentual máximo    válido para 
comercialização isolada de cada modalidade de edição (digital / 
impressa), sendo o desconto médio proporcionalmente apurado à 
participação de cada no conjunto; 

(iii)-Demonstrar que, na venda conjunta de exemplar impresso com o 
digital com sobreposição de entrega de mesma edição, o desconto 
máximo sobre o preço de capa da publicação impressa oferecido 
para cada modalidade de edição (digital / impressa), foi o mais 
restritivo (50%). 

  
Esclarecemos que nas migrações entre planos de assinatura de impresso e digital sem pagamento 
adicional e pressupondo-se cobertura financeira respectiva, é imprescindível a aceitação do leitor 
que precisa formalizá-la de alguma forma em que a auditoria seja possível, como por exemplo, a 
gravação da ligação telefônica, pagamento de prestação de serviço de telemarketing, entre outras 
comprovações que podem ser consultadas pelo IVC.  



  
Reproduzimos também outras alíneas que precisaram de ajuste em função da alteação acima 
mencionada: 
Artigo 8 - subalínea g.8 - § 1o: As disposições contidas neste artigo, suas alíneas e 
subalíneas deverão ser conjugadas, se e quando for o caso, com as regras estabelecidas no 
Art. 41 e alíneas destas Normas. 
Artigo 11 - § 5o: Para as modalidades de assinaturas e vendas avulsas, previstas no 
caput dessa cláusula, todas as demais regras serão verificadas considerando-se o 
preço básico descrito neste artigo e condicionado ao limite de desconto previsto no 
Art. 8 destas Normas Técnicas. 
Artigo 45: Será permitida a migração total ou parcial de assinantes pagos de edição 
digital para edição impressa, e vice-versa, contando os seus exemplares como 
circulação paga, desde que existam os registros comprobatórios das transferências 
financeiras e das solicitações de mudanças de modalidade. 
Artigo 72  - alínea f: No quadro de "Distribuição Geográfica", as médias de circulação dos 
jornais serão calculadas separando-se as médias dos seguintes períodos: domingo; 
segunda-feira a sábado e de segunda-feira a domingo. No quadro "Resumo do 
Movimento", o cálculo será feito detalhando-se a média por dia da semana nos períodos de 
segunda-feira a domingo e de segunda-feira a sábado. 
  
Aproveitamos a oportunidade para informar o que o IVC considera como edição digital: 
•��o conteúdo da edição digital é no mínimo igual ao da versão impressa, podendo incluir mais 
fotos e vídeos;  
•  pode haver um projeto gráfico diferenciado (diagramação);  
•  precisa vender publicidade, mas não necessariamente os mesmos anúncios da edição impressa. 
�

Estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento. 
  
Atenciosamente, 
  
  
  
Pedro Silva 
Presidente Executivo 
IVC - Instituto Verificador de Circulação 
 


