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5Ernesto Haberkorn

Este livro traz minha palestra que tem como objetivo motivar os jovens a entender que é possível 
ter uma carreira bem-sucedida praticando princípios de qualidade de vida que, se seguidos à risca, os 
transformam em pessoas proativas, saudáveis e felizes.

Para tal, falarei sobre a história de minha vida, enaltecendo os ENSINAMENTOS e DICAS que ela 
me proporcionou, tendo como pano de fundo o case da TOTVS, empresa da qual sou sócio-fundador. 
Ensinamentos que, espero, também sejam úteis a você. 

 A TOTVS fez seu IPO em 2006. IPO significa Initial Public Offering ou “Oferta Pública Inicial”. Oferta do 
quê? De ações. A empresa vende parte de seu patrimônio aos investidores da Bolsa de Valores. É a glória de 
uma empresa, pois prova que as pessoas nela confiam, nela investem para garantir o seu futuro ou mesmo 
ganhar com a valorização de suas ações. É prova de que tudo vai bem. A TOTVS começou na SIGA, que depois 
virou Microsiga e, finalmente, TOTVS, a sexta maior empresa do mundo no segmento de ERP (Enterprise 
Resources Planning ou Planejamento dos Recursos da Empresa. Popularmente conhecidos como Sistemas 
Integrados de Gestão ou Software de Gestão).

 

Essa história, como tantas outras, teve momentos alegres, outros nem tanto, que quero dividir com 
você. Apresentarei os fatos ocorridos, o que eles representam e, principalmente, o que eles ensinam.  
Certamente ajudarão em sua história de vida, nesta longa caminhada que todos temos, do berço ao túmulo. 
Que seja uma caminhada bem-sucedida, alegre, cheia de realizações, emocionante. Que valha a pena ter 
vivido, mesmo porque da Vida a gente só leva a Vida que a gente leva. Simples assim.  

Olá, 
eu sou o 
Ernesto!
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A outra história aconteceu com o meu tio, irmão de meu pai. Estávamos no clube e ele bebendo uma 
Coca-Cola no bar. Ao me ver (com o mesmo amigo, o Joseph), me chamou:

– Oh, Arrnesto. Vem tomar “um” 
Coca-Cola comigo. 

 
Ao se aproximar do balcão, o 

Joseph gritou: 

– Garçon, traga também uma 
para mim! 

– Arrnesto, eu só convidei 
você, ahn?? – resmungou meu tio, 
preocupado. 

E qual o ensinamento que isso nos traz? 

Primeiro: se economizar, não vai faltar. 
Dinheiro e gol não aceitam desaforo, já dizia um 
velho ditado.  

Vivemos num mundo consumista, bom-
bardeado por propagandas supérfluas, onde 
comprar produtos de marca, mais caros do que 
seus similares, as réplicas, é sinal de prestígio, de 
superioridade, de vida bem-sucedida, grã-fina. A 
Europa, que há dez ou vinte anos era vista como 

Oh, Arrnesto. Vem tomar um Coca-Cola comigo.

Então vamos iniciar do começo.

1943. Vim ao mundo no meio da Segunda 
Grande Guerra. Filho de imigrantes alemães, que 
vieram se refugiar no Brasil. Esse é o fato. E o que ele 
representa? Educação rigorosa, enérgica, até meio 
sofrida. 

Ao ganhar um sapato novo, minha mãe, dona 
Luiza, gritava da janela, quando me via saindo: 

– Passos largos, meu filho, não gaste “o” sola do 
sapato! 

E duas histórias vividas refletem bem 
o que foi minha infância. 

Certa vez convidei meu amigo José 
Luís (minha mãe o chamava de Joseph) 
para jantar em casa. Ele estava com fome 
e, quando ela serviu a travessa de bifes, 
não teve dúvida, pegou dois. 

– Non, non, Joseph. Um bife prra cada 
um! 

 Non, non, Joseph. Um bife prra cada um! 

Passos larg
os, filhinho!!!!!!!!
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Na infância e na juventude, além de estudar, eu era fascinado por esportes. 
Até por recomendação médica. Ao constatarem um problema em minha perna 
esquerda, os médicos me aconselharam: 

– Pratique esportes! Dessa forma não 
terá problemas com sua perna menos 
desenvolvida

Pratiquei de tudo. 

Futebol, vôlei, basquete, natação, polo 
aquático, atletismo, corrida de aventura.                

 
Com esta minha altura, jogava quase sempre na mesma posição: na 

reserva. Na natação e na corrida de aventura, minha meta era e é sempre aquela: 
não chegar em último. Lento, porém eterno, uso até hoje essa outra versão do 
devagar e sempre.

 
Mas o esporte, principalmente se 

considerarmos que qualquer joguinho 
tem de ser encarado como uma decisão 
que “vale taça”, nos ensina uma coisa 
muito importante: competir! 

Encare as competições como parte 
do jogo. Mas sem essa de “Só jogo se for 
para ganhar”. Não é assim. Os outros também são bons. Ou até... melhores. 

um modelo de economia bem-sucedida, sem pobres, sem grandes desigualdades sociais, em troca de 
benefícios governamentais que batiam no exagero, não resistiu ao desaforo feito ao dinheiro. Quebrou. 
Como quebraram muitas famílias endinheiradas na geração anterior. Economize. Não somente dinheiro. 
Economize tudo. Tempo, comida, roupas, água, energia, espaço em disco. Tudo tem o seu valor. 

Por outro lado, também é verdade que dinheiro bem gasto dá gosto gastar. Aquele dinheiro 
economizado, suado, destinado a “comprar” um sonho que um dia se torna possível. 

Gaste menos do que você ganha. Depois gaste com gosto, com prazer.  

Por isso é importante fazer um Controle Financeiro de suas receitas e despesas. Ao final de cada mês 
compare os dois valores, separados por naturezas (receitas com salários, ganhos extras, despesas com a 
casa, com a educação, lazer, etc). E procure sempre fechar a conta, ou seja, verificar se o que você tinha no 
início do período, mais o que ganhou, menos o que gastou, dê exatamente o que você tem agora. Incluindo 
investimentos, suas valorizações ou desvalorizações, resgates e novas aplicações.   
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– Aqui, sem medalha, você não entra.

E se isso acontecia, me abraçava e incentivava:

– Mas da próxima vez você vai trazer, não vai? 

Tem um ditado que diz: Quem pensa que sabe tudo, na verdade, 
não sabe é nada; pois quem sabe tudo sabe que, no fundo, não sabe 
nada. 

Ou como disse Sócrates, o filósofo: 

– Só sei que nada sei!
Isso porque o conhecimento é infinito, não tem limites. 

Quanto mais você aprende, mais descobre coisas interessantes 
que não podem deixar de ser estudadas. E aí a roda do 
conhecimento começa a girar. 
Você passa a gostar de estudar. 
Torna-se um nerd. Mesmo porque 
conhecimento não ocupa espaço. 
E ninguém pode roubá-lo. Você 
já viu alguém receber no meio 
da testa uma mensagem do tipo 
“Memory is full”, tão comum no 
HD de nossos computadores? 

Claro que não. 

   Mas da próxima vez 
você vai trazer,

       não vai? 
Certa vez, em uma final de campeonato de vôlei, convidei 

minha mãe para que fosse assistir ao jogo. Paulistano x Pinheiros. 
A partida super emocionante. O placar se revezava. Ora nós na 
frente, ora eles. E eu lá na reserva, tenso. Finalmente terminou o 
jogo: GANHAMOS! 3 x 2. Minha mãe, desceu da arquibancada, 
veio, me abraçou, e disse:

- Mas Arrnesto, você nem jogou!!!

Você verá que nem sempre a Vida é como a gente gostaria 
que fosse. Enfim, nem sempre a gente é a bola da vez!  

 
1950. Vida estudantil. Dureza. Principalmente se 

considerarmos o nosso ultrapassado currículo escolar. Se 
nem sempre aprendemos o que 
gostamos, pelo menos exercitamos o 
nosso cérebro, o nosso raciocínio, nos 
tornamos pessoas mais inteligentes, 
com a cabeça mais ágil. A gente 
aprende a aprender, e isso já é 
suficiente. Acho que é esse o papel da 
escola. 

 
Mas me orgulho de ter sido um CDF, um caxias, tinha um medo terrível de 

tomar pau. Pau de repetir o ano... Tinha uma empregada que no dia 31 de cada mês 
se postava no portão de casa e, se eu não chegasse com a tal medalha que o diretor 
entregava aos três melhores alunos de cada classe, ela abria os braços e esbravejava: 

       Mas Arrnesto,

     você nem jogou!!! 
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malandro, desonesto, enganar. É preciso conquistar 
o cliente, cada vez mais exigente, com bons serviços, 
com delicadeza. Liderar e fazer os outros trabalhar 
corretamente, colocando cada vez mais tijolos no seu 
muro. Saber escolher os fornecedores, aproveitar que 
existem outros, tão bons quanto, ou até melhores. 
Negociar. Vivemos num mundo capitalista, onde o 
que não falta é concorrente, ainda bem! Seguir as 
regras do governo, as leis, duras ou não – manda quem 
pode, obedece quem tem juízo. Pagar corretamente 
os impostos. Fazer o placar da empresa ser sempre 
positivo. A receita tem que ser maior que a despesa. 

Dinheiro não cai do céu. Ninguém  vai sustentar você a vida toda. E, de novo, agora na hora de vender, o 
estigma do capitalismo: a droga dos concorrentes.  Aí é triste. São muitas emoções, uma atrás da outra, boas 
e ruins. Claro, também há as homenagens, as premiações, os almoços de confraternização, a distribuição de 
dividendos. Enfim, é fascinante.  E como viver nesse mundo você aprende num curso de Administração de 
Empresas. 

 
Aliás, falando em concorrência, tem 

uma história boa: 

O dono da loja chama um Consultor, 
para tentar entender o que está acontecendo: 

– Veja – diz ele –, trabalho que nem 
um desgraçado, cuido de tudo e no entanto 
minha loja continua vazia. Já o meu 

 Seja uma pessoa interessante, de bom papo, 
sempre com uma notícia, uma informação, um 
ensinamento que lhe abra as portas quando você se 
aproxima de uma roda de amigos. 

Não faça parte daquela turma que estava reunida 
na porta de um boteco, fumando e bebendo: 

 – E aí, meu... 

– Boa... 

– É isso aí... 

– Valeu... 

Aí vem outro amigo e diz... 

 – E aí?... O que vamos fazer hoje??? 

 – Ô, cara... não muda de assunto!!! 
 
Voltando aos estudos, acabei fazendo Administração de Empresas, na FGV. Por que Administração? 

Porque administrar uma empresa é, dos lances que a vida nos oferece, um que exige muita estratégia, 
liderança, técnica, integridade, energia, disciplina, foco. É um jogo limpo, longo, cheio de ilusões e 
surpresas, independe da posição que você ocupa. Independente do tamanho da empresa. Não adianta ser 

boa...
valeu!e ai?

Foco, tenha foco!
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endereço do anúncio, subi as escadas no local e uma secretária 
me informou: 

– Hoje começou uma nova turma. Faz duas horas. Se você 
quiser, pode entrar. 

Entrei. O professor estava ensinando o comando IF. Se (if ) 
salário maior que teto, paga imposto. Se não (else), não paga. 

Naquele momento acendeu uma luz. Entendi no que essas 
poderosas máquinas, que naquela época ficavam enclausuradas 
em aquários de vidro em vários pontos da cidade, os mainframes, 
se diferenciavam das demais. Elas podiam executar as mais 
diversas tarefas, pois trabalham de acordo com um PROGRAMA 
que se carrega na memória. Um programa escrito por um 
PROGRAMADOR. Podem tomar decisões. Com o comando 
IF, dependendo da condição, a máquina faz uma ou outra 

coisa. Toma 
as próprias 
decisões. E, 
relembrando 
o que haviam 
me ensinado 
na Escola 
de Administração de Empresas, aprendi mais uma: um 
programa de computador é capaz de automatizar os 
processos de administração de uma Empresa. 

CURSO DE PROGRAMAÇÃO DE CÉREBRO ELETRÔNICO

Não paga
imposto 

Paga
imposto 

IF
Salário>

Teto?

Não

else

then Sim

concorrente lá da frente, chega todo dia às 10 horas, quem cuida da vitrine não é ele, fica conversando o 
dia todo e, ainda assim, a loja dele está sempre cheia. Não consigo entender! 

– O problema – ensina o consultor – é que ele administra uma única loja. E você, duas. A sua e a dele. 

Moral da história: Foco, tenha foco.

Acostume-se a fazer sempre essa pergunta: o que estou fazendo agora está contribuindo para que eu 
atinja as minhas metas?

Voltando aos estudos... Depois de formado, vem a crise dos sete As: ansiedade, angústia, aflição, 
afobação, apreensão, agonia, amargura. Será que eu seria capaz de tocar uma empresa? Será que eu sei mais 
do que qualquer empresário, que, por vezes, não tem nem o curso fundamental? Quando você se forma, 
deixa de ser receptivo e passa a ser proativo. Até aqui, seus pais supriram suas necessidades básicas, seus 
professores lhe ensinaram as coisas da vida. Agora, é com você. É você que tem de mostrar o seu trabalho, 
ganhar o próprio dinheiro, fazer as coisas acontecer. 
Quando falei ao meu tio (aquele da Coca-Cola) que 
havia recebido o primeiro salário, ele me animou: 

– Agorra, sim, Arrnesto, “o” vida vai começar a ter 
graça! 

 
E estava eu um dia, no meio dessa ansiedade, 

passando pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 
quando um garoto me entregou um folheto: “Curso 
de Programação de Cérebros Eletrônicos”. Assim 
eram chamados os computadores na época. Fui até o 

 Agorra sim, Arrnesto, o v
ida vai começar a ter graça!

CURSO DE 

PROGRAMAÇÃO

DE CÉREBROS

ELETRÔNICOS

CURSO DE 

PROGRAMAÇÃO

DE CÉREBROS

ELETRÔNICOS
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– Por que diabos você trouxe seis garrafas de leite? 

– Ué, porque eles tinham ovos – respondi com minha lógica draconiana. 

Em programação não existe esse negócio de sujeito ou objeto oculto. É sim 
ou não. Não tem talvez.

O ensinamento que podemos ter aqui? Seja Lógico. Faça um curso de 
programação. Nem que seja no Excel. Nele também existe o comando IF. Seu 
raciocínio fica mais lógico. Você percebe que na vida tudo tem uma causa e 
um efeito. Nada é por acaso. Nem a sorte. 

Bateu, levou. Plantou, colheu.

Esta é mais uma do Steve Jobs: “Todo mundo neste país deveria aprender a 
programar, porque isso ensina você a pensar“. 

Mas para programar o SIGA era preciso documentá-lo. Escrever primeiro 
como tudo funciona, como as rotinas se interligariam. E assim nascia, em 1968, o primeiro livro escrito em 
língua portuguesa sobre Sistemas de Gestão, hoje denominados ERP: introdução à análise de Sistemas, 
editado pela Atlas. 

 
Qual o ensinamento? Escreva. Abra o Word. Sente-se diante daquela página em branco e dê um “dump” 

de sua memória. Ponha para fora todas as suas ideias, seus pensamentos, descarregue suas emoções. 
Comece com um artigo, que depois vira apostila, aí tem um upgrade para manual e pronto. Para se tornar 
um livro é só colocar uma bonita capa. Ao editar um livro, você ganha reconhecimento, autoestima. Deixa 
um legado. Ele ajuda a abrir portas. Depois do primeiro, os demais vêm como uma espécie de continuação. 

E assim nascia o SIGA – Sistema Integrado de Gerência Automática.

A partir daquele momento 
comecei a programar. Era 1965. 
Só vim a parar em 1992. Mas 
retomei em 2007, depois de velho. 
E espero não mais parar. Ainda 
hoje, quando vejo o resultado de 
uma rotina aparecer lá na tela, 
depois de horas de tentativas 
persistentes, a sensação é aquela. 
Desculpe-me a comparação, 
mas é essa mesma que você está 
pensando. Se eu morrer à tarde, 
vou querer programar de manhã!

É claro que programador tem lá seus problemas. Veja o caso das seis garrafas de leite. 

Certa vez minha mulher me pediu: 

– Meu amor, vá ao mercado e traga uma garrafa de leite. Ah! Se eles tiverem ovos, traga seis, disse antes 
que eu saísse. 

Minha cabeça pirou, pois no mercado tinha de tudo. E voltei, orgulhoso, com as seis garrafas de leite. 
Minha mulher é danada, a mim ela não engana. Eu sou lógico!

Mas ela perguntou: 
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Ele me encarou com tristeza 
nos olhos, mas aceitou. Acabou 
dando a empresa aos funcionários, 
antes de falecer, em 1996.

 – Tomem, é de vocês! 

E para mim me deu mais 
uma alegria. Certa vez, ao visitar 
a Microsiga, se apresentou da seguinte maneira:

– Prazer, pai do Ernesto! 

Mas trabalhar onde? Numa grande empresa, no governo, empreender num negócio próprio, o sonho 
de todo jovem? O que fazer?

As vantagens de trabalhar numa multinacional 
ou mesmo no governo são várias: você aprende a 
ser corporativo. A cumprir prazos, respeitar budgets, 
seguir normas e regras, ser uma peça de uma 
enorme engrenagem. E você tem seus benefícios: 
viaja pra caramba, faz cursos, por vezes no exterior 
(estive seis meses na França pela Bull e mais seis na 
Alemanha pela ESC Empresa de Sistemas de Computadores, subsidiária da Siemens e RCA aqui no Brasil, 
forte concorrente da IBM), aprende idiomas, ganha bem, plano de saúde, vale-refeição, enfim, tem muitas 
mordomias. Para a vida toda? Não sei. Depende da pessoa, depende do seu jeito de saber subir na hierarquia 
e galgar postos elevados na grande fogueira de vaidades que é a grande empresa. Aí, sim.

Com este, já são 13. E, hoje, pode ser um blog, um site, temos a facilidade da internet. 

   
    
   
   

Mas falemos de trabalho. Início de carreira. Quem tem pai que tem um negócio precisa tomar, logo 
de cara, uma decisão difícil. Vai trabalhar com ele ou não? Meu pai era fotógrafo, tinha um laboratório, fazia 
postais, fotos industriais. Trabalhei lá a partir dos 16 anos. Eu amava o meu pai. Hoje rendo vários tributos 
a ele. Mas na Fotolabor, esse era o nome da empresa, eu era mais conhecido como o “filho do Werner” do 
que como Ernesto. Na hora de me apresentar: muito prazer, “filho do Werner”. Aquilo me incomodava. Aí, 
quando me apaixonei pela programação, não teve jeito. Tive de enfrentá-lo e decepcioná-lo: 

– Vou trabalhar com processamento de dados, que depois virou informática e hoje é tecnologia da 
informação. 

      Prazer, 

    pai do Ernesto!
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Para perceber que na vida há males que vem para o bem, é 
preciso fazer um diário. Mas um diário sintético. Somente com 
fatos importantes e relevantes. Bons e ruins. Como, por exemplo: 
me formei; fui demitido; briguei com a namorada; voltei com ela, 
etc. E você verá que muitas vezes o que o levou ao desespero... no 
fundo, transformou a sua vida... para melhor! 

Na vida, normalmente as coisas ruins nada mais são do que o 
início de uma reação que geram uma sequência de coisas boas. E, 
além disso, um diário o ajuda a fazer sua autobiografia. Também é 

uma ótima leitura quando você fica velho. E veja esta história: 

Um camarada estava na pior: separado, sem emprego, doente, duro, mal mesmo. 

Aí leu no jornal: “Guru indiano vem ao Brasil e dará consultas que mudarão a sua vida“. 

O sujeito foi ao encontro do mestre, descreveu suas 
desgraças, e o guru só ouvindo, sem falar nada. No final, disse 
laconicamente: 

– Isso passa!!! 

Mas falou de forma tão forte e convincente que o nosso 
amigo saiu de lá todo animado. Em pouco tempo conseguiu 
um baita emprego, arranjou uma linda mulher, foi ao médico, 
se curou, enfim...

Passados cinco anos, o guru volta ao Brasil, nosso amigo vê a notícia no jornal e decide ir visitá-lo... só 

Isto passa!

Steve Jobs, em seu quinto princípio, escreveu: “crie uma cultura coorporativa, mesmo na 
administração doméstica”. 

Eu sempre quis empreender. Mas e a coragem? Largar tudo e abrir um negócio próprio? Precisa ter 
peito. 

Mas... no dia 19 de Setembro de 1974, nove 
anos depois de formado, a porrada: eu trabalhava na 
ESC, subsidiaria da Siemens. E de repente, sem aviso 
prévio nem nada, ela fecha suas portas. Dizem que a 
IBM sentenciou: 

– Ou vocês saem da área de computação ou 
nós entramos na área de telefonia. Coisa de cachorro 
grande. A Siemens saiu! 

O curioso é que, depois, tudo virou uma coisa só. 

Smartphone, computador, tablet... 

Enfim, casado, com um bebê no berço, a mulher grávida 
e no olho da rua! 

Mas há males que vêm para o bem. Não fosse isso, talvez 
não estaria aqui contando esta história. E isso nos dá mais um 
ensinamento: 
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– Tudo bem – disse ele, sem saber do que eu estava falando.  

Mas as máquinas, a perfuradora e a verificadora dos cartões perfurados, que serviam para a  entrada 
dos dados,  teriam de ficar junto com as outras, o torno, a furadeira, ou seja, na fábrica... na garagem. Bem, 
assim nascia a SIGA empresa – Sistemas Integrados de Gerência Automática. Só acrescentei um S à palavra 
Sistemas, para ficar no plural. Na garagem da VS – Indústria de Artefatos de Metais. 

   
Mas meu cunhado deu um passo maior que a perna. 

Importou um tremendo lote de matéria-prima da Argentina. 
A mercadoria no porto e vem uma maxidesvalorização. 
Derrubou a empresa, que quase faliu seis meses depois. E 
eu tinha assinado um monte de notas promissórias, o que 
me obrigava a parar de programar ou rodar o serviço para 
ir ao cartório pagar títulos postos em protesto. E com meu 
nome junto. 

Mas, como eu disse antes, há males que vêm para o bem. Até Antônio Ermírio de Moraes tem uma frase 
que corrobora essa afirmação: “Quem nunca tirou a bunda da cadeira para pagar um título no Cartório, não 
sabe o que é ser empresário.”

Até ali eu rodava os serviços em máquinas 
de empresas que tinham algumas horas livres, 
normalmente de madrugada. E lá ia eu, em minha 
Belina, com os cartões perfurados, discos e fitas, e 
voltava com os relatórios. E já fui arranjando novos 
clientes. Tinha outros cunhados, primos, amigos, 
que tinham ou trabalhavam em empresas que 
necessitavam dos meus serviços. 

para agradecer. 

Conta toda a sua trajetória de sucesso: 

– Estou rico, bem de saúde, casei, tenho dois 
filhos maravilhosos, MUITO OBRIGADO, seu guru, foi 
tudo graças a você. 

O guru olha laconicamente para ele e diz: 
– Isso passa!!! 

De qualquer forma eu tinha que achar uma alternativa. Procurar 
alguma coisa. Mas o quê? Na verdade, o SIGA agora já estava bem 
encorpado, depois que um alemão da ESC, Herr Kotch, leu o livro, aquele 
da Atlas, e disse: 

– Ernesto, vamos acabar de desenvolver esse sistema e entregá-lo 
gratuitamente aos clientes que adquirirem o nosso computador. 

Era a primeira vez que se falava em software livre no Brasil. 

E apelei para um cunhado. É, cunhado às vezes serve para alguma 
coisa! Esse tinha uma empresa metalúrgica: VS, uma indústria de produtos 
para escritório, na Água Rasa. Fiz uma proposta que o Carlos Alberto, o tal 
cunhado, aceitou, e ainda me convidou para ser diretor da sua empresa. 

– Vamos informatizar a sua empresa. 

CARTÓRIO
DE

PROTEST
O

Isto passa!
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Começou como estagiário, mas logo foi assumindo posições de gerência, também escreveu vários 
livros. Hoje, sai frequentemente em capas de revistas. 

E, em 1983, a história do almoço. 

– Ernesto, vamos almoçar juntos. Eu pago hoje – disse ele, sério. 

Um convite desses cheira a pedido de aumento ou de demissão. 
Mas não foi nada disso. Convidou-me para criarmos uma empresa. 
Que aproveitasse a onda de downsizing que estava ocorrendo com a 
proliferação dos microcomputadores, agora já bem mais potentes e 
capazes de substituir o mainframe.  Foi nesse ano que a IBM lançou o 
primeiro PC AT (Intel 8088). 

– O.k. – disse-lhe. – Vamos, sim, eu entro com o capital e os clientes, 
e lentamente levamos os serviços para a microinformática. Eu fico com 
90%, você com 10% e a gente toca o negócio. Cliente não vai faltar, 
temos muitos. Grana não é problema. 

– Não foi isso que imaginei – me interrompeu. 

E saquei:   
– Está bem, Laércio, 80 x 20. Veja, eu estou entrando com tudo. 

– Ainda não. 

– Tá bom, 70 x 30. 

Está bem, 
Laércio, 
80 x 20.

Tá bom,
70x 30.

  1976.  A Univac, que tinha assumido o parque de máquinas da Siemens, disponibilizava um 
computador. Nascia agora de fato o bureau de serviços. Se antes o grande desafio era utilizar máquinas de 
terceiros, em regime de block-time, o drama agora era administrar um equipamento que quebrava mais 
que bibelô de vidro e que, por outro lado, após seis meses de trabalho, já rodava 24 horas por dia, sete dias 
por semana. Havia feito uma parceria com a GEL, um grande cliente. Lá instalamos o computador e, logo, 
o bureau. Financeiramente, ia superbem, com mais de 100 clientes, às vezes finalizando, de madrugada, 
programas que havia muito já deviam estar funcionado. 

1978. Um diretor da GEL, José Maria Cosentino, chega pra mim e diz: 

– Olha, eu tenho um filho, 17 anos, estudante de engenharia na Poli, penúltimo ano, 
que está a fim de entender esse novo negócio de computador. 

Concordei em contratá-lo, desde que como estagiário, 
ganhasse pouco e tivesse muita disposição. Características do 
jovem estudante que, sem dúvida, caem bem em qualquer 
pessoa que quer um futuro brilhante: falar pouco, ser calmo, 
saber ouvir. E brigar por tostões. Você já deve saber de quem 
eu falo. Laércio Cosentino, CEO da TOTVS. Somos sócios até hoje, 
um grande empreendedor. 

Eu fico com 90%, 
você com 10% e 
a gente toca 
o negócio.
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Falando um pouco de Tecnologia. Depois de 
amargar um SIGA em Assembler, decidimos por 
algo mais fácil, mais prático. Inicialmente em DBase, 
interpretado e por isso tínhamos que entregar os 
fontes aos clientes, depois Clipper Summer, Clipper 
Versão 5, já com o SIGA Advanced e finalmente, 
depois de muito apanhar na mudança de plataforma, 
enfrentando desafios como o Windows, acesso 
a terminais remotos, ambiente cliente-servidor, 
tentativas com várias tecnologias, sem êxito, até 
finalmente a criação da nova linguagem – AdvPl – e 
do novo sistema, o Protheus.         

– Também não. 

Nesse momento sacou debaixo da mesa uma pasta, com 
um “business plan” completo: nome da empresa, esse foi fácil, 
Microsiga, quais clientes seriam convertidos inicialmente, previsão de 
faturamento, despesas, endereço num prédio na Homem de Mello e, 
no final, um melancólico: 

Capital:
50% Ernesto
50% Laércio. 

Pensei, respirei e... topei. 

Quando cheguei em casa e contei a novidade, minha primeira esposa, a Rosa, bradou: 

– Vá até lá, desfaça o negócio e só volte quando tudo estiver como dantes no quartel de Abrantes. 

Eu fui, mas não desfiz. 

Qual o fato? Ceder. 
O que ele representa? Dividir para multiplicar. 

E qual o ensinamento? 
Às vezes vale a pena dar um passo atrás, para depois dar dois para a frente. Fazer 1 + 1 dar 3. 

Nascia a Microsiga. O Laércio administrando e eu fazendo o que gostava: programando. 

50/50!

Microsiga!
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Estava aprendido mais um ensinamento: você pode ser 
bom. Mas os outros também são. 

A década de 90 foi de muito crescimento. 

A Microsiga estava se preparando para ser uma grande 
empresa. Qual o segredo? São vários: trabalho, trabalho, 
trabalho e trabalho. 

 1999. Private Equity. Você já ouviu falar? É a escada que 
te levanta. Um fundo de investimento resolve colocar suas 
fichas em sua empresa. Na verdade, ele quer comprar uma 
parte, fazer a empresa crescer e depois sair com um bom lucro, na revenda de sua parte. Seja via IPO, 
simples venda, fusão, não importa. Fizemos com a Advent, um fundo norte-americano e hoje um dos mais 
atuantes no Brasil. Ele ficou com 25%, colocou um bom dinheiro. Mas o mais importante num Private Equity 
não é o dinheiro que entra. É o processo de profissionalização que ocorre. Rigor nos procedimentos, tudo 

formal, auditoria, conselho de 
administração, escritório de 
advocacia, enfim, um monte 
de novos diretores e gerentes, 
todos engravatados, jovens e 
elegantes, passa a frequentar 
a empresa. O IPO era para sair 
em 2001, mas aí veio o 11 de 
setembro e tudo foi adiado.
IPO só dá para fazer se os 
grandes fundos pagarem 

1992. Mudamos de endereço, para a Avenida Brás Leme, 1399, 
e eu parei de programar. Virei chefe de fato. Já tínhamos agora uma 
baita equipe: Educação, Sistemas, Qualidade, Suporte. Mas virei 
chefe. Não punha mais a mão no lápis, quer dizer, no teclado. Meti-
-me em política, na Assespro – fui presidente da regional de São 
Paulo e depois da nacional. A experiência valeu! 

E como fazer para uma empresa, já de porte médio, 
dar saltos e se tornar uma multinacional? Agora havia 
concorrência, existiam inúmeros players que eram 
maiores que nós, os gigantes estrangeiros de ERP 
chegaram ao Brasil em 1995, todo ano participávamos 
de duas feiras, a Fenasoft e a Comdex. Quantas empresas 
de software, dava até aflição.   

Foi numa dessas que, ao sermos derrotados no 
Award Fenasoft (prêmio de melhor software da feira), 
não me contive e desafiei um dos juízes: 

– Isso é ridículo. O nosso software é dez vezes superior ao deles!

Ele me olhou fundo nos olhos e com uma voz séria e convincente proclamou: 

– Isso, meu amigo, na SUA opinião! 
M
IC
RO
SI
GA

SAP

ORACLE

peoplesoft

Datasulbaan
JDRM

Isso, meu amigo,

Isso é ridículo. 

 na SUA opinião!

superior ao deles!

O nosso software é
 dez vezes 

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE TI, SOFTWARE E INTERNET
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TOTVS
53%

Outros
18%

SAP
22%

Oracle
7%

Sede TOTVS São Paulo - Av. Brás Leme

o que você pede. E aí é preciso convencê-los fazendo dezenas de 
apresentações. E eles só querem saber qual será o lucro depois do 
IPO, quanto a ação vai valorizar, o que você vai fazer com o dinheiro 
que entrar. Tem de ser bem gasto, não pode queimar. Tem investidor 
que ao final da reunião nem sabe o que a empresa faz. Só quer ver 
os números. 

Quando estava quase tudo pronto, os bancos vieram com esta: 
o faturamento está muito baixo, na época 200 milhões de reais por 
ano. Tinha de ser maior. Como assim, o que fazer? A solução nos foi 
apresentada: fusões. E foi assim que nos juntamos com a Logocenter, 
a quarta maior na época. Duas empresas, dois sistemas, clientes 
fidelizados. Era preciso ter um nome que encabeçasse as duas. 

E assim nasceu, em 2005, a TOTVS. O nome vem de 
uma frase que João Paulo II colocou em seu testamento: 
Totvs tuus, meu legado é de todos, tudo o que eu deixei 
pertence ao mundo.  E finalmente em 9 de março de 2006 
foi feito o IPO em plena Bolsa de Valores, na Rua 15 de 
Novembro, no centro financeiro de São Paulo.

MicROSiGa + LOGOcEntER =

A vantagem do IPO é que a empresa se torna pública, ganha a confiança dos clientes. E obtém um 
recurso barato, pois os dividendos pagos dependem do lucro, mas sem dúvida são bem menores que os 
juros cobrados no mercado financeiro. O investidor ganha na valorização da ação, que, claro, depende do 
crescimento e da rentabilidade da empresa. Depois do IPO, a TOTVS ganhou nova vida. Com os recursos 
obtidos fez uma série de fusões, as mais importantes com a RM, a terceira no mercado, e a Datasul, a segunda. 
Depois vieram mais de 20 empresas de vários segmentos de tecnologia. Em 2012, foi eleita pela revista 
Exame, a empresa do ano, seus números não param de crescer, ela se globalizou, enfim, virou de fato uma 
multinacional. 



DICAS de como chegar lá! 32 33Ernesto Haberkorn

Mas, como já vimos, todo fato representa 
algo. O IPO para mim representou o quê? A 
minha ida para o conselho. É, conselho. 

– Olha, agora você não precisa mais vir 
trabalhar todos os dias, só uma vez por mês. Para 
decidir algumas coisas. 

Na verdade, algumas delas já quase em 
pleno funcionamento. 

– Tá rico, não precisa mais trabalhar tanto. 

Um engraçadinho ainda falou: 

– Tá velho, vai descansar. E eu com 64 anos, um 
garoto, na flor da idade! 

– Velho, não. Idoso ainda vai. E outra coisa: não 
tô cansado, porra nenhuma! 

Dois dias em casa, minha mulher, a Elaine, olha 
para mim e diz irritada: 

– Não vai dar. Não vou aguentar você aqui o dia inteiro. Vai trabalhar... 

  

Olha, agora você não precisa 
mais vir todos os dias, 
só uma vez por mês. 

Para decidir algumas coisas.

 Tá rico, não precisa mais trabalhar tanto

 Tá velho, vai descansar.

E qual o ensinamento? Acho que o que melhor condiz é o propalado DiViDiR PaRa MULtiPLicaR.

•	Dividimos	com	a	VS	para	rodar	o	SIGA;	

•	Dividimos	o	computador	com	a	GEL;	

•	A	sociedade	com	o	Laércio;	

•	Dividimos	com	as	franquias	a	comercialização	e	o	suporte	aos	clientes;	

•	Na	entrega	dos	fontes,	dividimos	com	os	clientes;	

•	Distribuição	de	5%	do	capital,	dividimos	com	os	funcionários;	

•	Entrada	da	Advent;	

•	No	México,	dividimos	com	a	Sipros;	

•	Com	a	saída	da	Advent,	dividimos	com	o	BNDES;	

•	Com	a	Logocenter;	

•	Com	o	IPO,	com	as	velhinhas	de	São	Francisco,	que	compram	as	ações	na	Bolsa;	

•	Com	a	RM	Sistemas;

E em 2008 com a Datasul, além da BCS, Vitrine, Próxima, Softeam, YMF, Tools, Total Banco, entre outras. 
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Mas, e aquela velha vontade de programar??? Aquele prazer que havia 15 anos eu não sentia mais? 
Prazer de programar, bem entendido... Já tínhamos o ERPzinho, um software para o aluno treinar e fornecido 
gratuitamente. 

Por que não fazer algo novo? Que rodasse na web, cloud computing, facilitando o uso nas faculdades, 
que assim não precisariam ter uma estrutura de TI muito complicada, nada de complexas instalações. 
O aluno poderia fazer o trabalho em casa, viajando, de onde estivesse, bastando acessar a internet. O 
professor facilmente veria o trabalho do aluno. E para as faculdades ainda deveria ser de graça. Portanto, 
uma linguagem free. Não tivemos dúvidas: o PHP. Banco de dados também gratuito: MySQL. Juntei com 
dois outros velhos programadores, o Akira e o Georges, depois o Ary, nosso guru. E nascia o ERPFlex. No 
começo, um hobby, uma diversão, um trabalho mais de pesquisa. Mas foi crescendo. Aí veio o Gilberto, da 
Locaweb, e nos ofereceu parceria. É ela que hospeda os dados e cuida de parte das vendas. De início não 
queríamos mexer com a parte fiscal. Mas, com o SPED e a NF-e, não teve jeito. Hoje o ERPFlex tem todas as 
funcionalidades de que uma empresa necessita, todo o processo administrativo, da nota fiscal ao balanço 
e DRE, o CRM, gestão de contratos, agendamento, e-commerce (loja virtual), BI, Data Mining, Painel de 
Gestão, BPM, Workflow, Gerenciador de Vendas, consultas para mobiles, automação comercial. E sempre 
aquela velha frase de programador, quando é desafiado por um usuário que quer algo inusitado: “Se não 
fais, nóis fais fazê!”. 

Na época eu estava escrevendo livros, dando aulas, 
enfim, cuidava do Projeto TOTVS Dá Educação. “Dá” do verbo 
dar. Fornecia material didático às faculdades.

As faculdades não gostam de pagar por esse tipo de 
material. Às vezes até querem que a gente pague. Afinal, 
estão divulgando o nosso sistema. Ou seja, o projeto não 
dava lucro, e o que não dá lucro não interessa para uma 
empresa que está na Bolsa de Valores. Papo vai, papo vem, 
fiz uma proposta. Abriria uma empresa minha, bancaria o 

investimento e continuaria com o Projeto TOTVS Dá Educação.

2007. Nascia a TI Educacional, em sociedade com meus amigos Eduardo 
Nistal e Gustavo Beserra. Focávamos, ou melhor ainda focamos, as faculdades 
de Administração de Empresas, Sistemas de Informação, Ciências Contábeis e 
da Computação. E também escolas de informática, como a Impacta e a própria TI. Aliás, nessa época, estava 

concluindo o meu mestrado de Engenharia de Computação 
no IPT. O meu sonho é incluir nos cursos superiores uma 
disciplina chamada Gestão Empresarial com ERP, o 
mesmo título de um de nossos livros. Temos também um 
curso de Programação AdvPl e inúmeras outras tecnologias. 
Desenvolvemos exercícios, jogos, vídeos, a famosa radiação 
sobre ERP imitando o grande narrador Fiori Gigliotti, enfim 
tudo o que possa facilitar o processo de aprendizado.  

 

Não vou aguentar você aqui o dia inteiro.Não 
vai da

r. 

 Vai trabalhar...
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O espaço nós já tínhamos. O SPAventura, um hotel- 
-fazenda localizado em Ibiúna, adquirido logo após o IPO, 
juntamente com meus filhos que tocam o negócio, Pati, 
Dani e Alex, ou Padanex, como eu os chamo quando estou 
com pressa, ou seja, quase sempre. 

E o que é o Circuito NETAS? 

NETAS é um acrônimo, ou seja, uma palavra formada pela 
primeira letra de Natureza, Esporte, Trabalho, Amor e Sexo... 
ops, brincadeira, Saúde. Cinco pilares de uma vida saudável e 
melhor. 

O Circuito NETAS é um treinamento. As pessoas entram 
nesse treinamento para trabalhar. Mas também se divertem, 
eu garanto. Mesclamos palestras e cursos com atividades ao 
ar livre e dinâmicas que visam melhorar o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos participantes.

O treinamento Gestão Empresarial com t.i. é um 
exemplo vivo deste trabalho. Mostra como a tecnologia 
da informação ajuda na gestão de uma empresa e nos 
intervalos desenvolvemos uma série de atividades e 
dinâmicas onde o aluno vivencia situações típicas do 
ambiente empresarial. As pessoas saem de lá melhores do 
que quando chegaram. Esse é o nosso desafio.  

E com ele também nascia mais um livro, na verdade 
uma filosofia de ensino: ERPFlex – aprenda sozinho. Vídeos 
disponíveis no site, exercícios, textos claros e didáticos.  

Tem até, como complemento, uma peça teatral – Luz, 
câmera e GESTÃO, que mostra de forma bem-humorada 
como se sair bem numa implantação. Meu filho é o ator 
principal. Na verdade, sou eu, mas de peruca! 

Mas uma coisa me intrigava em todo esse processo de 
formação, de ensinar, de fazer os outros se desenvolverem. 

Faltava alguma coisa. Eu escutava muito o pessoal de RH (Recursos Humanos) falar num tal de CHA. 

Para a pessoa se sair bem, ela precisa do CHA: 
Competência, Habilidade e Atitude. Saber, Saber 
fazer e Fazer acontecer. No nosso processo de 
educação somente as duas primeiras qualidades eram 
contempladas. Faltava a mais importante. A Atitude. 
Difícil de ser ensinada. Vamos escrever um livro? Não. 
Já existem muitos. Não só livros. Há vídeos, palestras, 
cursos, programas de televisão, coaching, até músicas 
e novelas que ensinam e tentam mudar a atitude das 
pessoas. 

E foi assim que nasceu o NETAS. O circuito nEtaS. Um novo conceito de treinamento corporativo.

cha

conhecimento | competência - SABER

habilidade  - SABER FAZER

atitude - COMPORTAMENTO, PROATIVIDADE, LIDERANÇA

Fazer acontecer

EStiLO DE ViDa
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uma dinâmica. Tem até tirolesa. É talvez a atividade física que mais se assemelha ao dia a dia que vivemos na 
empresa. Praticam-se liderança, trabalho em equipe, companheirismo, motivação, estratégia, proatividade. 

Tem também o COMPETINETAS, uma série de atividades, todas com espírito bem competitivo. E vale 
taça para quem fizer o maior número de pontos!

Princípio número 2 – alimentação: equilibrada e orgânica.  

A ideia de equilíbrio está, na verdade, presente em todos 
os princípios, mas é aqui que ela é mais importante. É preciso 
ter equilíbrio em tudo o que fazemos na Vida. E na alimentação, 
comendo pouco de tudo e de tudo pouco. Proteínas, carboidratos, 
fibras, vitaminas. Quanto mais colorido o prato, melhor. Evitar 
gorduras, principalmente as saturadas e trans, presentes nos diversos 
alimentos enlatados, empacotados, engarrafados, embutidos, que 
somos impelidos a ingerir, carregados de sódio, que causa pressão 
alta, entre outras doenças. E não se exceder nos três pós brancos 
refinados: sal, açúcar e farinha.  Drogas ou fumar, nem pensar. 

No Circuito NETAS, toda a alimentação é orgânica, sem 
agrotóxicos, a maioria produzida na própria fazenda. Frutas, legumes, 
verduras, sucos, carnes magras, massas leves. Ibiúna é o maior centro 
de agricultura orgânica do Estado de São Paulo. 

Princípio número 3 – Dormir: o suficiente para se sentir  
       descansado.  

O NETAS é embasado em uma filosofia, que o identifica: São Dez Princípios de Qualidade de Vida. Dez 
princípios simples, atuais, eficazes, modernos e que têm muito a ver com o nosso dia a dia do século 21, 
daí sua grande utilidade. Fáceis de entender, não tão fáceis de adotar. Ao praticá-los, você está vivenciando 
o Estilo de Vida NETAS. Se as pessoas saírem do treinamento comprometidas, convencidas, empenhadas a 
segui-los, já valeu! E esperamos que nos ajudem a propagá-los. Assim o Brasil ficará melhor. 

E quais são esses princípios? Estão no adesivo que acompanha esse livro. Coloque-os no seu espelho, 
na mala, no seu micro, na geladeira, no carro, em locais bem visíveis. Assim você não os esquece.  

E vamos a eles: 

Princípio número 1 – atividade física: todos os dias. 

Nosso corpo precisa de exercícios. Como sou da área de TI, gosto 
de fazer uma analogia. Assim como nos computadores, temos a parte 
do software, que é a nossa mente, a nossa alma, a nossa inteligência. 
E a parte do hardware, a nossa máquina, que é o nosso corpo – as 
pernas, os braços, o coração, que, tal como lá, é superfrágil, “dá pau 
pra caramba”. A juventude é provisória. A velhice é uma “merda”, já 
dizia meu pai. Que melhor idade, que nada. A única vantagem de ficar velho é o consolo de não ter morrido 
jovem. Por isso é preciso caprichar na manutenção. É preciso mexer o esqueleto. Expelir os tóxicos através 
da transpiração, da respiração. Azeitar, azeitar com z, os nossos músculos, queimar a gordura excedente. 
Fortalecer o esqueleto. Dá pra ficar velho mais tarde. Aumentar o prazo de validade.

No Circuito NETAS, fazemos o Desafio de Aventura, uma versão light da Corrida de Aventura.  Dá-se 
uma volta na fazenda, fazendo trekking na mata, uma parte de bike, outra de caiaque no lago e ainda é 
preciso chegar aos PCs (Pontos de Controle), orientando-se com uma bússola e um mapa. E, em cada PC, há 
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Sempre falta muita coisa para aprender. E, quando você sabe, as pessoas lhe perguntam, gostam de 
conversar com você. Você se sente reconhecido, estimado. Não se intimide quando as pessoas lhe dizem: 
esse cara é “crica”, é nerd, só pensa em estudar. Seja um CDF, um caxias. Sempre. Assista a palestras, leia, 
faça cursos. Hoje temos a internet, nela há muita coisa útil. 

Em todo final de semestre, tenho a alegria de entregar o diploma aos alunos do iOS, instituto de 
Oportunidade Social da TOTVS. É ver na prática no que um jovem se transforma quando resolve estudar. É 
entender por que o investimento em educação é o mais importante de todos.  Nada é complicado, se bem 
explicado. 

Uma dinâmica interessante feita no Circuito é o NETED. TED é um movimento americano, em que 
pessoas falam sobre um tema, com tempo limitado. Está disponível na internet. Tem gente famosa e gente 
comum. Tem de ser um tema interessante, que desperte a curiosidade, que agrade à plateia. 

Sobre o que você falaria? Uma história, um acontecimento, um ensinamento. Não importa. No Tutorial/
Cultura e Humor do site www.tieducacional.com.br, temos uma série de artigos interessantes, que aqui 
podem ser utilizados. 

E tem outra. É preciso ir fundo, no detalhe, naquilo que você 
estuda. Muitas vezes as pessoas afirmam que as coisas são ou como 
acham, ou como gostariam que fossem. É a famosa “chutometria”, o 
achismo. Veja esta: 

Uma empresa estava procurando um funcionário para um setor 
que dava muitos problemas. O gerente, ao entrevistar os candidatos 
em sua sala, cuja janela dava para um lago, perguntou a todos: 

É uma laranja, senhor!!!

Dormir não é perda de tempo, muito pelo contrário. Revigore-se para não dormir no trabalho, no 
volante, na palestra, na leitura. E não é porque a palestra ou o livro estão chatos, não. É porque você não 
dormiu bem à noite. Defina um horário, mais ou menos fixo, para ir dormir e para acordar. Luz apagada, 
silêncio... e sem TV ligada. Se você pernoitar no SPAventura, não tem conversa. 22h30: cama. 6h30: despertar, 
com sino ao pé do ouvido. Oito horas de sono. 

 
Princípio número 4 – trabalho: fazer dele um lazer, um prazer. 

Ter sempre o que fazer. Acordar de manhã e pensar: legal, hoje 
vou cumprir mais uma etapa do meu trabalho. Creio que um dos 
grandes problemas da humanidade é: o que fazer quando não 
se tem nada para fazer? O trabalho aqui não é necessariamente a 
sua ocupação profissional, o seu ganha-pão. É claro que, se for ele, 
melhor. Mas pode ser um trabalho diferente. Um trabalho filantrópico, 
artístico, cultural, esportivo. Mas que tenha algum valor. Que traga 
algum benefício. Para você ou para os outros. 

E você, o que faz quando não tem o que fazer? Qual o trabalho 
que lhe dá prazer, que é um lazer? Ah, já sei, você tem um hobby. 
Tudo bem. Todos nós também devemos ter. Mas hobby é hobby. 
Trabalho é trabalho. Hobby é para você. Trabalho é para a sociedade. 

Princípio número 5 – Ler, Estudar: estar sempre
       bem informado. 

Já falamos: quem pensa que sabe tudo, na verdade, não sabe 
é nada. Pois quem sabe tudo sabe que no fundo não sabe nada. 
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Desde o amor paixão, aquele que arrepia a gente quando a 
gente vê a gente que a gente gosta. Que nos faz sofrer tanto quando 
não é correspondido ou nos leva ao delírio quando é conquistado. 
Até o amor fraternal, que sentimos pelos nossos pais, filhos, irmãos, 
cunhados, amigos. E aquele sentimento eterno pela esposa ou pelo 
marido... mesmo depois de 30 anos de casados, sabemos, não é fácil. 

Reforce os seus relacionamentos, principalmente com as 
pessoas que você não conhece, quer dizer, não conhecia. 

E, por falar em família, veja o vídeo Vida Curta. Não dá para ficar 
15 dias sem ver a família, só cuidando do trabalho. É preciso equilibrar. “Não há sucesso profissional que 
compense o fracasso no lar”, essa é frase de caminhão. E a saúde não perdoa. Se bobear, acaba mais rápido 
do que se espera. 

Princípio número 8 – inimigos: jamais tê-los. 

O oitavo princípio é o contraponto do sétimo. 

É claro, temos adversários, concorrentes, até rivais, cada um 
com suas posições. Respeite a diversidade, as divergências. Use 
aquela frase do juiz, no prêmio da Fenasoft: “Isso, meu amigo, na 
sua opinião”. E respeite. Reconcilie-se com seus inimigos. Evite o 
stress que a inimizade provoca. É melhor pôr um fim no terror do 
que viver um terror sem fim. 

Tinha um camarada que havia tempos não falava com o pai. Estavam brigados. Um dia, viajando, 

– O que é aquele objeto amarelo boiando lá no lago?

Como a distância era pequena, todos acertaram: 

– É uma laranja, senhor – responderam, convictos. 

Mas teve um que, mesmo assim, tirou a roupa e de cueca saltou no lago, nadou até o objeto em questão, 
colocou-o na boca e, mais convicto, ainda gritou: 

– É uma laranja, senhor!!! Esse foi contratado. Foi lá, analisou, pesquisou, não chutou. 

Princípio número 6 – Espiritualidade: viver a própria.
 
Não importa a religião, somos todos iguais. Judeus, cristãos, 

muçulmanos, corintianos. Refletimos, temos uma vida interior. 
Pedimos ajuda. A quem? Não importa. Tem ateu que é mais espiritual 
do que muito beato. O importante é acreditar, ter fé. Mas... mais uma 
vez, com equilíbrio. Monteiro Lobato escreveu: “Deus inventou a fé 
e o amor. O diabo, com inveja, criou a religião e o casamento”. Ou 
aquela: o homem é liberal enquanto não casar. É comunista enquanto 
não ficar rico. E é ateu enquanto o avião não estiver caindo! 

Princípio número 7 – amar: a família, os amigos.

 O princípio número 7 sempre ganha na Dinâmica do Consenso, em que se discute qual o princípio 
mais importante. 
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Relembrando Raul Seixas: 

Queira! 
Basta ser sincero e desejar profundo 
Você será capaz de sacudir o mundo 
Vai... 
Tente outra vez!!! 

Princípio número 10 – cumprir: as metas estabelecidas.

O décimo princípio é o do chefinho. Cumpra as Metas, que 
devem ser realistas e desejadas.

Mesmo porque a Vida sem metas é monótona. E tudo o que é monótono se estagna. A Vida é dinâmica. 
É preciso evoluir sempre. Isso tudo, do livro O homem Medíocre. 

Quem não tem metas passa a vida matando o tempo. Mata a Vida, e não passa o tempo. E tem que 
ser viável. Senão vira sonho, frustra, nunca se realiza. E deve ser sempre renovada. Principalmente quando 
atingimos aquela que era a bola da vez. Ganhou o Mundial? Agora a meta é o Tri. E assim vai. 

Faça um teste: qual a sua meta atual? O que você quer da vida? Não faça parte da turma que, ou não 
sabe, ou tem vergonha de dizer, ou tem medo de que, se falar, os outros vão pôr olho gordo. Reserve o final 
de cada ano para redefini-las. E compare com aquelas do ano anterior. É um bom exercício a ser feito na 
espera dos fogos da meia-noite.

Esses são os Dez Princípios do NETAS. Pratique-os e adote um novo Estilo de Vida. Propague-os. Você 
se sentirá melhor. 

recebeu uma carta dele. Abriu, era uma folha em branco. Se lamentou: é, não tem jeito, meu pai continua 
não querendo falar comigo. Aí ele escreveu, na folha em branco, quanto sentia falta dele e a reenviou ao pai. 

Reconciliaram-se.

Princípio número 9 – agir: com ousadia, calma e persistência.

O nono princípio é o da atitude. Como já foi dito, no CHA você tem a 
Competência: saber, conhecer; a Habilidade: saber fazer; e a Atitude: agir... 
com ousadia, calma e persistência, o que resume uma atitude proativa, 
inteligente e bem-sucedida. 

Ousadia: é o célebre “Na dúvida, faça”. As pessoas se arrependem muito 
mais do que NÃO fizeram. Aquele NÃO que você falou, quando deveria falar 
o SIM. Rejeitou um emprego, uma namorada. Não considerou aquele pedido 
de desculpa. Não veio aqui hoje. Para ser proativo é preciso ser ousado. Mas 
sempre com segurança. Nada de dar um passo maior do que a perna. Como 
prega Alexandre Mandic, exemplo de empreendedor: – Faça. Analise depois!

calma: perdeu as estribeiras, rodou a baiana, deu “piti”. Pronto. Perdeu 
a razão. Ficou ridículo. Faça um teste: telefone para um call center. Tente 
cancelar alguma coisa, um telefone, um cartão, uma assinatura. Pense no 
nono princípio. Se você se mantiver calmo, estará aprovado. É um bom treino. 

Persistência: faça uma pesquisa e veja que, de dez coisas que tentamos 
fazer, poucas dão certo da primeira vez. 
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E para finalizar vamos praticar um pouco. Afinal você está no Circuito NETAS para trabalhar, vivenciar, 
treinar. Só falar não resolve. Muitos nem o ouvem. E lembre-se, tudo depende só de uma pessoa: Você. 
Mesmo porque, se você não fizer, meu amigo, ninguém fará por você. E, aí, não adianta chorar!

 A Dinâmica da Luneta consiste em você ver os seus objetivos dessa forma. Primeiro com uma visão 
mais ampla para, aos poucos, ir aproximando o foco dos seus objetivos. Chegar mais perto com a luneta. 

Assim, pegue o adesivo com os Dez Princípios e escolha três deles. Os três que você mais quer realizar. 
Que são os mais importantes para você e nos quais você quer se concentrar. Se entre os seus objetivos um 
deles for o cumprimento de uma meta que não tem muito a ver com nenhum dos Dez Princípios, selecione 
o décimo e considere-o seu representante nesse exercício. 

Destaque os respectivos adesivos e cole-os numa folha em branco. Agora escreva ao lado de cada um 
três palavras ou expressões positivas, que o ajudarão a levar adiante essa missão.  Por exemplo, se você 
escolheu o princípio número 1, “Atividades físicas: todos os dias”, pode escrever “emagrecer”, “bem-estar”, 
“academia”. Depois escreva três palavras ou expressões negativas, a ser evitadas. Por exemplo: “preguiça”, 
“falta de tempo”, “custo”. E, finalmente, uma frase que resume o que deve ser feito para a sua realização. 
Exemplo: “Vou fazer exercícios para ficar mais forte, mais saudável, haja o que houver”. 

A seguir, dos três princípios, selecione um. Mentalize-o. Imagine-se cumprindo as diversas etapas. 
“Sinta” as dificuldades. Perceba as melhorias, os avanços. E quando atingi-lo faça um gesto e um som que 
simbolize a sua realização. 

Por fim, imagine-se daqui a seis meses. Realizado. Conte a todos como sua vida melhorou a partir desse 
simples exercício. E o que você fez para que isso acontecesse. 

E sinta como agora, VOCÊ ESTÁ MELHOR DO QUE ANTES! E amanhã estará melhor do que hoje. Lembre-
-se, mais uma vez: Da Vida, a gente só leva a Vida que a gente leva. Não desperdice nem um minuto. 

anOtaÇÕES
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http://www.circuitonetas.com.br

Este livro, que na verdade é a versão escrita da palestra que venho 
apresentando em diversas instituições de ensino e também em empresas, 
tem como objetivo motivar os jovens a entender que é possível ter uma 
carreira bem-sucedida praticando princípios de qualidade de vida que, 
se seguidos à risca, os transformam em pessoas proativas, saudáveis e 
felizes.

Para tal, falo sobre a história de minha vida, enaltecendo os ensinamentos 
e dicas que ela me proporcionou, tendo com pano de fundo o case da 
TOTVS, empresa da qual sou sócio-fundador e o Circuito NETAS.

Ensinamentos que, espero, também sejam úteis a você.

Ernesto Haberkorn


