
 
 
 
  

  

  

 Prezados Associados, 
  
Encaminhamos a nova versão das Normas Técnicas do IVC que entra em vigor no dia 1º de 
Abril de 2014, sendo que as alterações nela contidas foram aprovadas pelos Comitês 
Especialistas do Instituto. 
 
Esta versão das Normas Técnicas contempla a alteração do § 5º do Artigo 128, cujo quadro de 
pontuação será válido somente a partir das auditorias referentes aos dados de circulação do 1º 
semestre de 2014. 
 
O § 5º do Artigo 128 das Normas Técnicas estabelece que: "As publicações filiadas nas 
categorias “A”, “B” e “C”, com auditorias a maior que o limite de 4%, nos termos do Artigo 100, 
receberão as seguintes pontuações:  
(i) - De 4,01% até 10%: 3 pontos.  
(ii)- De 10,01% até 20%: 4 pontos.  
(iii)- De 20,01% até 40%: 5 pontos.  
(iv)- Mais de 40%: 6 pontos." 
 
Os Comitês Especialistas do IVC aprovaram alterações no quadro destas pontuações, 
conforme abaixo: 
a)  Manutenção das pontuações nas duas primeiras faixas; 
b)  Divisão da 3ª faixa em duas, dando origem a uma nova faixa. A pontuação de 20,01% até 
30% será de 5 pontos e para a faixa de 30,01% até 40%, a pontuação será de 7 pontos. 
c)  A pontuação da última faixa será de 8 pontos. 
 
Desta maneira, o § 5º do Artigo 128 das Normas Técnicas, ficará assim estabelecido: “As 
publicações filiadas nas categorias “A”, “B” e “C”, com auditorias a maior que o limite de 4%, 
nos termos do Artigo 100, receberão as seguintes pontuações: 
(i) - De 4,01% até 10%: 3 pontos. 
(ii)- De 10,01% até 20%: 4 pontos. 
(iii)- De 20,01% até 30%: 5 pontos. 
(iv)- De 30,01% até 40%: 7 pontos. 
(v)- Mais de 40%: 8 pontos.” 
 
Reforçamos que esta pontuação será válida a partir das auditorias referentes aos dados 
de circulação do 1º semestre de 2014. 
 
Estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento. 
  
Atenciosamente, 
   
  
Pedro Silva 
Presidente Executivo 
IVC - Instituto Verificador de Circulação 
 


