
 

 

Prezados Associados, 
  
Encaminhamos a nova versão das Normas Técnicas do IVC que entra em vigor no dia 1º de Julho de 
2016. 
 
Esta versão contempla alterações no Artigo 55, conforme destacamos abaixo: 
 
Artigo 55 - Alínea “h” - aumento do desconto para revistas e jornais 
 
h - Demonstrar que a venda ao consumidor final, do exemplar em edição digital, seja conjunta com a 
edição impressa ou independente dela, foi efetuada com desconto não superior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do preço de capa da respectiva edição impressa. 
 

Parágrafo Único: o disposto na alínea “h” supra não se aplica a jornais, que deverão observar as regras 
abaixo, na venda ao consumidor final: 
(i) -    Demonstrar que a venda isolada da edição digital foi efetuada com desconto não superior a 90% 
(noventa 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 a modalidade de edição digital não foi superior a 60% (sessenta por cento), e para a edição impressa 
não foi superior a 50% (cinquenta por cento). Portanto, a venda conjunta de exemplar impresso com o 
digital com sobreposição de entrega da mesma edição deve compor o valor mínimo de 90% (noventa 
por cento) do preço de capa da publicação impressa. 
 
Estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento. 
  
Atenciosamente, 
   
  

Pedro Silva 

Presidente Executivo 

IVC - Instituto Verificador de Comunicação 

 


