
 
 
 
 
  

 
Prezados Associados, 
  
Encaminhamos a nova versão das Normas Técnicas do IVC que entra em vigor no dia 1º de 
agosto de 2013, sendo que as alterações nela contidas foram aprovadas pelos Comitês 
Especialistas do Instituto. 
  
As alterações desta versão das Normas Técnicas estão destacadas em vermelho: 
Artigo 8 - g.5 - As vendas acima de 10 exemplares (avulsos ou por assinatura) à mesma 
pessoa ou entidade, com entrega individualizada ou não, são consideradas “vendas por 
atacado”, somente se os preços cobrados se conformarem às Normas Técnicas deste capítulo; 
 
Artigo 9 - Os limites da venda por atacado, referidos na subalínea “g.5” do artigo anterior, 
funcionam da seguinte forma: 
a – No caso de venda por atacado, sem entrega individualizada, de acordo com a faixa de 
circulação paga, sem computar os exemplares da venda por atacado: 
a.1 - Médias de circulação na faixa de até 50.000 exemplares poderão incluir até 20% de 
atacado. 
a.2 - Médias de circulação na faixa entre 50.001 e 100.000 exemplares poderão incluir até 15% 
de atacado conforme alinea “b” deste artigo. 
a.3 - Médias de circulação na faixa maior que 100.000 exemplares poderão incluir até 10% de 
atacado conforme alinea “b” deste artigo. 
b - Publicações com médias de circulação maiores que 50.000, entrarão em mais de uma faixa 
e utilizarão os percentuais de 20%, 15% e 10%, de acordo com a parcela de sua circulação 
que se situe em cada uma das faixas. 
c - Em se tratando de venda por atacado, e somente no caso de distribuição realizada 
individualmente pelo próprio editor ou empresa especializada por ele contratada, observada a 
lista de assinantes destinatários definida pelo assinante pagante, poderá ser aplicado o 
percentual de: 
c.1 - Revistas: mais 20% de atacado sobre a circulação liquida paga, sem computar os 
exemplares da venda por atacado. 
c.2 - Jornais: mais 10% de atacado sobre a circulação liquida paga, sem computar os 
exemplares da venda por atacado. 
c.2.1 - No caso de jornais, ao percentual estabelecido na subalínea “c.2” deste artigo não 
poderão ser incluídas as vendas de edições digitais. 
d- Para efeito de cálculo do limite de venda por atacado, seja por distribuição individualizada ou 
não, utiliza-se a circulação liquida paga, sem computar os exemplares de qualquer tipo de 
venda por atacado, multiplicado pelo percentual previsto nas alíneas “a” ou “c”. 
d.1 – Por conter condições mais restritivas, as quantidades excedentes dos percentuais 
previstos na alínea “c” poderão ser utilizadas na composição dos limites previstos na alínea 
“a”, porém o contrário não poderá ocorrer. 
e - As quantidades que excederem os limites aqui estabelecidos não serão consideradas como 
circulação paga (constarão como circulação gratuita). 
f - No caso de jornais, com circulações nos diferentes dias da semana, se considerará 
separadamente o atacado em relação a cada dia da semana. 
  
Estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento. 
  
Atenciosamente, 
   
Pedro Silva 
Presidente Executivo 
IVC - Instituto Verificador de Circulação 


