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Negócios

Renato Jakitas

Existe vida no mercado de tecno-
logia para além do comércio vir-
tual ou das startups dedicadas a
soluções para dispositivos mó-
veis. Que o diga três empreende-
doras de São Paulo, especialistas
em arquitetura de informação.
Este ano, o negócio criado por
elas espera faturar R$ 2,5 mi-
lhões analisando o poder de na-
vegação e apontando falhas em
sites e aplicativos corporativos a
serem lançados no mercado.

Batizada como Saiba +, a em-
presa montada pelo trio há dois
anos e meio abraça uma especia-
lidade em plena expansão: testar
programas corporativos de com-
putador e aplicativos online. Se-
gundo dados da consultoria Pier-
re Audoin Consultants, esse mer-
cado é estimado em aproximada-
mente R$ 129,50 bilhões. No Bra-
sil, R$ 1,4 bilhão é potencialmen-
te investido em teste e qualidade
de softwares. Desse montante,
R$ 930 milhões estão nas mãos
de empresas de pequeno e mé-
dio portes, dedicadas exclusiva-
mente ao assunto.

“Trabalhamos com grupos de
até 36 pessoas para testarmos os
sites e os aplicativos”, conta Ales-
sandra Nahra, que comanda o
Saiba + ao lado de Carolina Les-
lie e Ana Coli. Com clientes do

porte de Petrobrás, Tim, Natura
e Caixa Econômica Federal, o
trio obteve receita de R$ 1,3 mi-
lhão em 2012 identificando
“ruas sem saídas” ou “pontos ce-

gos” nas web pages e apps das
companhias.

O trio de empresárias busca
trilhar um caminho já consolida-
do por Osmar Higashi, que nas

duas últimas décadas ergueu
com um sócio uma empresa im-
portante no setor de teste e certi-
ficação de software, a RSI. No úl-
timo ano, Higashi faturou R$ 83
milhões com o negócio, que em-
prega 835 funcionários e tem no
currículo clientes como Itaú,
Santander, Cielo, Banco do Bra-
sil e Bradesco Seguros.

“Somos fortes no sistema ban-
cário”, conta ele, que ingressou
por acaso no ramo há 17 anos,
atraído na época pela demanda
gerada pelo bug do milênio – na
virada de 1999 para 2000 temia-
se que os computadores entras-
sem em colapso. “Tínhamos
uma empresa de consultoria em
informática com foco em infraes-
trutura. Mas com a preocupação
com o bug do milênio, começa-
mos a ser procurados para rodar-
mos as simulações do que acon-
teceria após o ano 2000. Nos tor-
namos especialistas nisso”, lem-
bra Higashi. “A verdade é que

após os investimentos com o
bug do milênio as empresas com-
preenderam a importância de fa-
zerem testes de usabilidade an-
tes de lançar o produto. Por isso,
estamos crescendo até hoje.”

Mão de obra. No Brasil, os prin-
cipais contratantes do setor são
as grandes empresas do merca-
do financeiro, companhias de se-
guro, operadoras de telecomuni-
cações e redes de varejo virtual.
Um negócio que, segundo Bárba-
ra Dariano, professora do curso
de tecnologia em produção mul-
timídia do Centro Universitário
Senac, ainda está no início. O
ponto de atenção, contudo, é a
contratação de mão de obra, ain-
da escassa por aqui. “Há um mo-
vimento grande das pessoas in-
do para esse mercado. Mas ele
demanda diversas especialida-
des, equipes multidisciplinares,
e há um custo alto para preparar
gente para essa demanda.”

Estadão PME

● Pelo menos mais 60 demis-
sões devem ocorrer na OSX, se-
gundo o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria
da Construção Civil e do Mobiliá-

rio no Estado do Rio de Janeiro
(Sticoncimo-RJ), José Carlos
Eulálio.

A empresa de construção na-
val e offshore de Eike Batista já
demitiu na semana passada 80
trabalhadores da obra do Super-
porto do Açu. A holding EBX, que
controla a OSX, não confirmou se
haverá novas demissões mas
disse, em nota, que “o processo

de reestruturação” iniciado com
as dispensas da semana passa-
da continuará nos próximos dias.
Eulálio pretende recorrer ao Mi-
nistério Público do Trabalho na
tentativa de cancelar judicialmen-
te as demissões. “Estamos aguar-
dando apenas a comunicação
oficial da empresa e a exposição
dos motivos para irmos ao Minis-
tério Público.” / SERGIO TORRES

Pequenas empresas avançam em teste de sites

Agronegócio. Citricultura tenta
se reerguer em São Paulo

Com ações em queda livre, OGX tenta
aumentar remuneração de executivos
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OSX pode demitir
mais 60 pessoas,
diz sindicato

Gestão. Petroleira de Eike Batista propõe elevar os salários dos diretores em 57% em 2013, em uma possível tentativa de reter
profissionais; no ano passado, holding EBX perdeu um número considerável de executivos após o aprofundamento da crise do grupo

Debandada. Eike Batista perdeu executivos importantes; só a holding EBX teve três diretores financeiros em menos de um ano

Fábrica de testes. Higashi fatura R$ 83 milhões no setor

Seguros Itaú. 
Sua empresa é importante demais para não ter.

Os seguros Itaú protegem seus funcionários e seu patrimônio, e você ainda 

pode contar com um pacote de serviços gratuitos para atender sua empresa 

24 horas, sete dias por semana. 

O registro dos planos na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação 
à sua comercialização. Itaú Seguros S/A – CNPJ 61.557.039/0001-07.

Proteja a empresa 
dos seus sonhos, faça um seguro 
Itaú e durma tranquilo.

Itaú. Feito para sua empresa.
Feito para você. 

Mercado de companhias
que identificam falhas
em sites da internet e
aplicativos já movimenta
R$ 1,4 bi no País

estadão.com.br

Mônica Ciarelli / RIO

Com a credibilidade arranha-
da e ações em queda livre, a
OGX, petroleira de Eike Batis-
ta, quer mudar a política de re-
muneração de altos executi-
vos. Em documento encami-
nhado à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), a compa-
nhia propõe elevar em 57% a re-
muneração dos diretores este
ano. Caso a mudança seja apro-
vada na assembleia do próxi-
mo dia 29, os honorários, de
R$ 7,8 milhões em 2012, vão pa-
ra R$ 12,3 milhões.

Em contrapartida, o modelo
reduz em 29% a remuneração pa-
ga aos integrantes do conselho
de administração e comitês. “Es-
se movimento não é comum. Só
enxergo como uma forma de re-
ter executivos”, avalia Marcelo
De Luca, diretor executivo da Pa-
ge Executive, braço da consulto-
ria internacional de recrutamen-
to Michael Page.

Desde que a crise no grupo
EBX se aprofundou, aOGX já per-
deu boa parte da safra de profis-
sionais trazidos a peso de ouro
da Petrobrás. Para De Luca, a pro-
posta é uma tentativa de Eike de
compensar com uma remunera-
ção fixa mais alta o encolhimen-
to dos ganhos variáveis, princi-
pal chamariz do grupo para
atrair executivos da concorrên-
cia até o ano passado. “Eike fez
muita gente milionária. (...) Ele
estabeleceu uma dinâmica atípi-
ca no mercado ao dividir riqueza
logo de início”, diz o diretor.

Com a desvalorização das
ações do grupo, o empresário de-

ve ter percebido que essa ferra-
menta de retenção foi por água
abaixo, afirma De Luca. O que
tornou mais relevante oferecer
uma remuneração fixa elevada.

“Será que Eike está apostando
que as ações não vão subir tanto
e a variável perdeu sentido? Por
isso vai compensar com remune-
ração fixa? É uma pergunta inevi-
tável”, ponderou o diretor.

Para fisgar profissionais de pe-
so, explica De Luca, Eike criou
um modelo de contrato que pre-
via uma remuneração variável
baseada em uma cesta de ações
das empresas do grupo em po-
der do empresário. Como os pa-
péis X contabilizaram altas ex-
pressivas até junho do ano passa-
do, os executivos fizeram fortu-
na nos últimos anos.

O acordo padrão era de 10
anos, sendo que, a partir do ter-
ceiro, o executivo já começa a res-
gatar as ações. Com a derrocada
dos papéis, o poder de fogo des-
sa estratégia para reter ou atrair
executivos perdeu força.

‘Mal acostumados’. Com esse
ajuste, De Luca acredita que o
empresário vai conseguir garan-
tir para o grupo um corpo execu-
tivo sólido. Até porque, segundo
ele, a remuneração fixa ofereci-
da pela OGX está em linha com o
mercado. Segundo De Luca, Ei-
ke acostumou os executivos de
maneira errada, ao enriquecer al-
guns profissionais com muita ve-
locidade.

O troca-troca no quadro de al-
tos executivos se estende para
outras companhias do grupo. Ao
longo de 2011, a LLX, empresa de

logística de Eike, mudou quatro
de seis diretores. A holding EBX
teve, em menos de um ano, três
diretores financeiros.

Logo no início de 2012, Leonar-
do Moretzsohn, que estava com
Eike desde 2007, deixou o cargo
para ocupar o posto de CEO da
novata CCX e em novembro pe-
diu as contas. Em janeiro, para
seu lugar como CFO da holding,
chegou Nicolau Chacur, vindo
do Itaú Unibanco. Ele ficou ape-
nas oito meses no posto.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




