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A Softway, que tem como prin-
cipais produtos sistemas que
ajudam companhias a geren-
ciar suas atividades de impor-
tação e exportação, deu seus
primeiros passos em 1996,
quando Israel Geraldi , professor
licenciado do curso de Análise de
Sistemas e Engenharia de Com-
putação da Pontifícia Universi-
dade Católica de Campinas, con-
vidou quatro de seus melhores
alunos para trabalhar com ele em
um novo empreendimento.

No ano passado, o negócio
faturou de R$ 40 milhões, mon-
tante que, caso as previsões de
Geraldi se confirmem, chegará a
R$ 45 milhões neste ano. O va-
lor não leva em consideração as
aquisições que a empresa pla-
neja fazer ainda este ano.

O resultado significativo diz
pouco sobre o início do em-
preendimento, quando o obje-
tivo era oferecer treinamento
em banco de dados e desenvol-
ver pequenos sistemas. O fato é
que logo Geraldi percebeu, gra-
ças a sua atuação como consul-
tor, que muitas empresas ne-
cessitavam de uma solução para
lidar com seus processos de im-
portação e exportação.

A percepção virou negócio
quando o empreendedor ofere-
ceu um sistema com essa finali-
dade à unidade brasileira da
americana HP, que fabrica equi-
pamentos eletrônicos como cal-
culadoras e notebooks. A solu-
ção satisfez a companhia, que a
levou para suas operações em
outros países latino-america-
nos, como México e Colômbia.
Nascia ali o principal negócio da
Softway, que hoje responde por
95% do seu faturamento.

Oportunidade
O empreendedor conseguiu fis-
gar a HP porque havia prestado
alguns serviços de consultoria à
multinacional. Em uma de suas
visitas à companhia, notou que
o gerenciamento das informa-
ções de comércio exterior pre-
cisava ser melhorado. Foi então
que decidiu oferecer um sistema
à empresa. “Naquela época, não
tínhamos um grande cliente.
Mesmo assim, a HP apostou no
nosso trabalho, até porque o
segmento de gerenciamento de
importação era pouco explorada
pelo mercado”, afirma Geraldi.
“Mas havia um enorme poten-
cial. A própria Receita Federal
estava se informatizando. No
começo dos anos 1990 havia
lançado o Siscomex [Sistema
Integrado de Comércio Exte-
rior]. Antes, tudo era feito com
papel”, conta. A iniciativa ge-
rou frutos. Hoje, a Softway
atende Motorola, Volkswagen,

GM, Embraer, Honda, Toyota e
Volvo, entre outros. A lista con-
ta com cerca de 220 clientes.

Aquele primeiro sistema,
desenvolvido para a HP, lidava
apenas com gerenciamento de
importações. Em seguida, a
empresa criou outras soluções
voltadas para exportações,
operações de câmbio e ao Re-
gime Aduaneiro de Entreposto
Industrial sob Controle Infor-
matizado, o Recof.

Cautela
Geraldi conta que não fazia o
tipo do empreendedor destemi-
do, que larga tudo para perse-
guir uma ideia No início na
Softway, manteve seu emprego
de professor e sua atuação como
consultor. “Fui conservador.

Mas a empresa dobrava de ta-
manho anualmente. Fui então
me dedicando cada vez mais ao
negócio”, afirma. “Eu imagina-
va que pudesse ter um negócio
um dia, mas jamais do porte da
Softway”, acrescenta.

Hoje, o empreendedor está
mais agressivo. Além de ad-
quirir empresas este ano, a
Softway abrirá, até outubro,
uma filial em Buenos Aires. A
expansão conta com o respal-
do do aporte de capital que a
empresa recebeu do Fundo de
Participação e Consolidação
(Fipac), em março do ano pas-
sado, quando a gestora DGF
Investimentos passou a con-
trolar cerca de 30% do em-
preendimento. O valor do ne-
gócio não foi revelado. ■

Intuição leva professor a exportar
Licenciado da PUC-Campinas, Israel Geraldi criou a Softway em 1996. Seu objetivo agora é crescer com aquisições
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RESULTADO

R$ 40 mi
foi quanto a Softway faturou
em 2009. As soluções
de comércio exterior da
empresa são responsáveis
por 95% desse total. A meta é
atingir neste ano R$ 45 milhões.

EQUIPE

380
É o total de funcionários
da empresa. Com sede em
Campinas, a Softway possui
filiais em Jaguariúna, São José
dos Campos, São Paulo, Rio
de Janeiro e Belo Horizonte e
planeja abrir neste ano outras três.

“As faculdades,
em geral, são
muito carentes
no que diz respeito
ao ensino do
empreendedorismo.
Nunca tive
nenhuma disciplina
sobre o tema.
Na Softway, usei a
minha intuição
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Geraldi: conservadorismo
deu lugar a metas de

crescimento mais agressivas

software
e fortalecer as vendas ao exterior

Leandro Ferreira

Rumo à Copa de 2014, o futuro é agora
Com a abertura da Copa do Mundo, na semana passada, jornais e
audiência não falam de outra coisa. Mas, diferentemente do restante
do público e da mídia, os empreendedores não querem saber deste
mundial. Eles só pensam na Copa de 2014. Algumas reuniões que
ocorreram no último fim de semana não tiveram por finalidade as-
sistir aos jogos nem fazer apostas. A meta era identificar oportuni-
dades para a edição brasileira do evento: o que pode gerar novos ne-
gócios? Que estratégias adotar para ampliar as atividades? Como
conquistar novos mercados para a próxima Copa?

Para as pessoas que possuem atitude empreendedora, o futuro se
antecipa. Elas são capazes de se projetar anos à frente, delinear o
que desejam e o que pretendem como resultado, além de estipular
um prazo para cumprir o plano. Em seguida, fazem um caminho de
volta ao presente: começam a montar a operação e colocar a empre-
sa para se mover em busca do objetivo traçado. Por isso, os em-
preendedores são chamados de visionários.

Outra característica importante de um empreendedor é a capa-
cidade de identificar, agarrar uma oportunidade e transformá-la
em um negócio. Quando ela se une a uma paixão nacional como fu-
tebol, o cenário só pode ser de muitos negócios, ainda mais diante
das condições socioeconômicas em que o Brasil se encontra, de
massa salarial em alta e muitos investimentos. E, como os brasilei-
ros, os estrangeiros também não param de pensar nas oportunida-
des que aparecem dentro das nossas fronteiras. Belo Horizonte,
Goiânia, Cuiabá e as outras cidades que irão sediar os jogos de fute-
bol de 2014 viraram ponto de encontro de empreendedores italia-
nos, portugueses e de outros países. Todos estão atrás de uma boa
oportunidade, de um negócio inovador e rentável.

Identificar oportunidades faz parte do “pacote empreendedor”,
não importa a nacionalidade. Ela se caracteriza pela predisposição
de uma pessoa em estar atenta
aos desejos e necessidades de
um determinado grupo de con-
sumidores, existente ou poten-
cial. É enxergar algo novo,
onde ninguém viu uma chance
de ter lucro ou sucesso. Ter
ideias novas que possam se
transformar em produtos dese-
jados e que satisfaçam o públi-
co acaba sendo um dos grandes
diferenciais das pessoas com
atitude empreendedora.

O álbum de figurinhas da
Copa de 2010, lançado pela
Editora Panini, sintetiza bem
todas essas características.
Uma ideia simples que se
transformou em uma excelente
oportunidade de negócios.
Completar um álbum de figuri-
nha, principalmente de futebol,
faz parte da cultura nacional.
Em todo mundial, a venda de
figurinhas é expressiva no país.

Este ano, porém, o fenôme-
no conquistou, além de crian-
ças e adolescentes, homens e
mulheres de todas as idades,
que reviveram uma parte muito
prazerosa da infância. As ven-
das surpreenderam e o álbum
virou febre. Não foram poucos
os colecionadores que tiveram
de percorrer muitas bancas de
jornais em São Paulo para con-
seguir completar o seu álbum.
A questão agora é: qual será a
boa ideia para a próxima Copa?
O futuro é agora. É hora de co-
locar as chuteiras e entrar em
concentração rumo a 2014. ■

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

Para as pessoas
com atitude
empreendedora,
o futuro se antecipa.
Elas são capazes
de se projetar anos
à frente, delinear
o que desejam
e o que pretendem
como resultado
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Empresa investiu cerca de R$ 1,5 milhão
em sistema de rastreamento

Em 2003, Israel Geraldi, presidente da Softway, vislumbrou uma
nova oportunidade de negócio e iniciou o desenvolvimento de
um sistema de rastreamento de bovino. Ele conta que a solução
não decolou inicialmente devido a resistências dos pecuaristas,
mas que ao poucos eles têm aceitado mais essa exigências
do mercado. Hoje, a Softway tem informações de cerca de
3 milhões de cabeças de gado armazenadas no seu datacenter.
“É preciso procurar oportunidades sempre. Não havia muitos
sistemas de rastreamento. As pessoas estavam preocupadas
com a parte do hardware, não com o software”, conta.
Em 2006, a Softway foi contemplada com cerca R$ 500 mil
em subvenção econômica da Financiadora de Projetos (Finep)
para continuar desenvolvendo seu sistema de rastreamento.
Além do recurso governamental, a empresa já investiu cerca
de R$ 1,5 milhão na solução. O objetivo é controlar 80%
desse mercado no Brasil em um prazo de quatro a cinco anos.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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