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"Com meus 67 anos eu já poderia realmente estar aposentado, mas penso que a vida só tem 
graça quando se tem um trabalho." A frase, do empresário Ernesto Haberkorn, resume sua 
vocação de empreendedor. Fundador do Grupo Totvs, uma das maiores empresas de software 
do País ? originada da Microsiga, cujo valor de mercado é hoje estimado em R$ 1,6 bilhão ?, 
Haberkorn deixou o cargo de executivo que ocupava na companhia em 2006, e agora se 
preocupa em ajudar na gestão de micro e pequenas e empresas brasileiras.  
 
Depois da abertura de capital da Totvs, há quatro anos, Haberkorn passou a atuar como 
conselheiro. Mas, ao invés de descansar, o empresário viu na mudança uma oportunidade para 
se dedicar a outros projetos, mais ligados à área de ensino e treinamento. Começava mais 
uma trajetória bem-sucedida em sua carreira. "Quando a Totvs abriu o capital passei a me 
dedicar mais à parte educacional que à técnica. Estava com mais de 60 anos e bastante 
envolvido com o Projeto Totvs Dá Educação, criado em 2005 para disseminar conhecimento 
para a capacitação de profissionais na área de Tecnologia da Informação (TI)", conta. O 
projeto atua junto a escolas parceiras e universidades conveniadas e já treinou mais de 5.000 
profissionais em mais de 20 estados brasileiros. 
 
Recentemente, o Projeto Totvs Dá Educação fechou parceria com a Fatec Jundiaí para atender 
à grande demanda por profissionais qualificados no setor de TI e ampliar a especialização em 
sistemas voltados a gestão empresarial. O material didático usado nos cursos foi preparado 
pela equipe responsável dos programas de gestão empresarial com ERP (enterprise resource 
planning) e ferramentas de gestão estratégica.  
 
Com as mudanças profissionais, Ernesto Haberkorn atualmente dirige a TI Educacional, centro 
de treinamento dedicado à capacitação de profissionais de TI e Administração. 
"Desenvolvemos um sistema de gestão empresarial para micro e pequenos empresários 
(MPEs), chamado ERP Flex, que auxilia micro e pequenos empresários na administração de 
negócios, por meio de acompanhamento sobre atividades financeiras, controle de estoque e 
venda de produtos e de serviços pela internet. Além disso, a solução gera um relatório que 
analisa o comportamento dos clientes", explica. 
 
Trajetória 
 
A trajetória do empresário começou em 1974, quando criou a Sistema Integrado de Gerência 
Automática (Siga), empresa de informática que prestava serviços a companhias que não 
tinham computador. Sem computador próprio, ele recolhia as planilhas preenchidas nos 
clientes durante o dia e processava os dados à noite em computadores ociosos de outras 
empresas. 
 
A Siga deu origem à Microsiga, criada em 1983 a partir de uma proposta de Laércio 
Consentino, funcionário que se tornou sócio, com 50% da nova empresa. "Consentino 
percebeu a revolução que começava a acontecer no mercado de informática com o surgimento 
do microcomputador, então propôs a criação de software para essas novas máquinas", conta. 
Mais tarde a Microsiga juntou-se à Logocenter e à RM Sistemas, criando o Grupo Totvs, uma 
das maiores empresas de software do Brasil, com valor de mercado de R$ 1,6 bilhão. 
 
Haberkorn é autor de 12 livros. O primeiro, Introdução a Análise de Sistemas, foi publicado em 
1969. Desde então o empresário continuou a pôr no papel sua experiência em tecnologia da 
informação para ajudar no desenvolvimento de empresas e das pessoas que nelas atuam. As 
publicações mais recentes são Empresarial com ERP (2007), Programação AdvPL (2008) e Um 
Bate-Papo sobre TI (2009).  
 
Incansável, o empresário conta que, além desses negócios, participa ativamente da gestão do 
salão de beleza de propriedade de sua esposa e administra com os filhos o SPAventura, no 
Município de Ibiúna, em São Paulo. O local funciona de acordo com princípios de 
sustentabilidade e abriga eventos de outro projeto do empresário: o circuito Netas, sigla de 



Natureza, Esporte, Trabalho, Amor e Saúde, que, segundo Haberkorn, resumem sua filosofia 
de vida. "É um novo conceito em treinamento corporativo, que mescla palestras e dinâmicas 
de grupo com atividades ao ar livre, como cavalgadas e trilhas, tudo definido segundo o foco 
da empresa", explica.  
 
Exemplos 
 
A história de Haberkorn lembra a de outro empresário, o empreendedor Abílio Diniz, do Grupo 
Pão de Açúcar, que hoje compartilha no site www.abiliodiniz.com.br os conhecimentos 
adquiridos em sua trajetória. Por meio de vídeos e textos, Diniz dá dicas a novos 
empreendedores. Ele também é autor do livro Caminhos e Escolhas - O Equilíbrio para uma 
Vida mais Feliz, que em cinco anos vendeu cerca de 250 mil exemplares.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10 dez. 2010. Primeiro Caderno, p. A9. 


