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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. ■
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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. 19.
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