
Fabia Juliasz assume área de 
novos negócios no Ibope 

Divulgação 

por Claudia Penteado 

Fábia Juliasz deixou a direto-
ria do Ibope Nielsen Online 

e assume o cargo de diretora de 
novos negócios e relações socie-
tárias do Ibope, com responsa-
bilidades sobre o desenvolvi-
mento de um novo portfólio de 
serviços para o grupo e pela re-
presentação dos acionistas nas 
diversas sociedades em que o 
grupo participa. A executiva es-
tá na empresa desde 1999. 

Segundo Carlos Augusto 
Montenegro, presidente do gru 
po, havia necessidade de uma 
pessoa experiente para tocar 
as muitas novas oportunida-
des que estão surgindo para a 
companhia, especialmente em 
marketing esportivo. "Os atuais 
executivos não podiam assumir 
essa área e continuar tocando 
outras coisas paralelamente. 
Por isso tomamos a decisão de 
colocar alguém em condições 
de fazer o trabalho. Ela é muito 
experiente nessa área e já está 
envolvida em pelo menos 14 no-
vos negócios, seja empresas ou 
produtos", disse Montenegro. 

A diretoria do Ibope Nielsen 
Online será assumida por Janet-
te Shigenawa, que retornou à 
empresa depois de três anos na 
Inglaterra, onde foi diretora de 
audiências para Europa. Janette 
terá como principal desafio a 
integração dos sistemas de me-
dição online com offline e o de-
senvolvimento dos sistemas de 
medição de internet mobile. 

A mudança, feita de comum 
acordo, em nada altera a parce-
ria entre Ibope e a Nielsen. Mas 
há mudanças em curso na rela-
ção entre ambas, envolvendo es-
pecificamente a área online. 

"Precisamos inovar mais nes-

sa área, e a Nielsen nunca lançou 
por aqui suas grandes inovações 
no setor. Queremos disponibi -
lizar produtos no segmento em 
toda a América Latina, o que 
ainda não aconteceu. Por isso, 
estamos conversando com eles 
para avaliar se isso mudará ca-
so decidamos dar participação 
majoritária para eles na empre-
sa - hoje temos 5 1% e eles 49%. 
Caso contrário, teremos que nos 
tornar independentes e desen 
volver novos produtos, pois es-
sa é uma área estratégica para 
a empresa. Mas tudo será feito 
de comum acordo e ainda que 
desfaçamos esta parceria, man-

teremos todas as demais, que 
vão de vento em popa", explica 
Montenegro. 

Segundo o executivo, o ide-
al seria que a parceria fosse 
mantida. Ele não vê problemas 
em abrir mão da participação 
majoritária. "Desenvolver pro-
dutos próprios demandará pelo 
menos um ano de trabalho e 
pesquisas, para nós é mais inte-
ressante manter a parceria com 
a Nielsen, mas é claro que isso 
dependerá deles também. Se 
desfizermos a parceria na área, 
passamos a ser concorrentes, o 
que é normal", observa Monte-
negro. 

Fabia, que muda de cargo dentro do Grupo Ibope 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 jul. 2012, p. 12. 




