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Quem somos 

Excelência 

Procuramos ser os melhores em nossa área de atuação.   Investimos em pesquisa e 

treinamentos investir em pesquisa significa manter laboratório com servidores de 

última geração para que nosso time possa aprimorar seus conhecimentos em 

instalação, melhores práticas, simular ambientes, cargas (workloads), testes de 

estresse e ajuste de performance (performance tuning). Dentro de nosso programa 

de pesquisa e enriquecimento de conhecimento, todo colaborador da área fim 

técnica tem carga horaria destinada pesquisa em laboratório, seja nas tecnologias 

que provemos, assim como em novas tecnologias. 

Nosso maior foco de pesquisa é em tecnologias que orbitam a camada LAMP 

(Linux-Apache-MySQL-PHP), banco de dados, sobretudo em “Big Data”, alta 

disponibilidade, escalabilidade e segurança da informação. 

Consciência Ambiental  
Adotamos políticas verdes, tais como impressão zero, mínimo uso de papel e 

consumíveis, servidores e computadores com baixo consumo de energia, uso de 

materiais reciclados onde possível, entre outros. Escolhemos produtos e 

fornecedores quem partilham desta visão. 

Desde 2006, a HTI Tecnologia, deixou de comercializar qualquer item que implique 

em geração direta de carbono. Deixamos de ser “box movers”, para nos focar em 

software & geração de conhecimento. 

Os softwares que comercializamos, como o Avast Antivírus e o ESET, por exemplo, 

adotam algoritmos inteligentes que minimizam o uso intensivo de disco e de 

processamento, reduzindo o consumo de energia em computadores de mesa e de 

servidores. 

Na área de serviços, nos focamos, principalmente, no atendimento à distância 

(remoto) evitando o deslocamento de pessoal, e consequentemente, 

desoneração na geração de carbono. 
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Sobre HTI Tecnologia  

Responsabilidade Social 

A HTI Tecnologia apoia e suporta iniciativas para o desenvolvimento de ferramentas 

gratuitas, que revertam em doações para entidades assistenciais. As conhecidas 

ferramentas “alentos” para uso com o banco de dados MySQL são exemplo disto. 

Com mais de 10.000 usuários pelo mundo, gratuitos, e que já reverteram em mais 

de USD 20,000.00 em doações para diversas entidades. 

Promovemos treinamentos gratuitos de altíssima qualidade em banco de dados e 

segurança para jovens carentes e consultoria em segurança e banco de dados 

subsidiadas para entidades assistenciais, além de descontos de até 100%, na 

implantação de soluções de segurança para entidades assistenciais. 
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Nossa História 

Oficialmente nascemos em 26/12/1990 pelas mãos de três amigos (Alexandre, 

Bastiaan e Fábio), trabalhávamos todos juntos em uma renomada empresa do setor 

alimentício, respectivamente como gerente de CPD, Diretor Financeiro e Gerente 

Financeiro. 

Época agitada, os principais fornecedores de informática em atividade no Brasil 

eram: IBM, HP-Edisa, Sisco, Prológica, SID, Labo, Elebra, entre tantos outros saudosos 

nomes. O mercado nacional de informática era fechado e protegido por Lei, e pela 

sinistra e extinta SEI. Era o alvorecer da microinformática. Foi neste cenário 

conturbado e maravilhoso que resolvemos empreender a HTI, que na época 

chamava-se: High Tech Informática. 

Inicialmente, aproveitamos a onda de reestruturação, substituindo os caríssimos 

minicomputadores por microcomputadores (downsizing). Logo depois, 

começamos a programar desenfreadamente, dando origem a produtos que foram 

best sellers de mercado. 

Passamos pela venda de computadores & periféricos, desenvolvimento de ERP, até 

que em 2006, decidimos que era hora de dedicarmo-nos ao que gostávamos e ao 

que mais conhecíamos: banco de dados e segurança de dados. 

No entanto, desde 2001, engajamos na causa do MySQL, quando em 2006 aparece 

a oportunidade de nos credenciarmos como parceiros oficiais da extinta MySQL AB. 

Em 2007 e 2008 ganhamos o prêmio de excelência em treinamentos oficial MySQL 

Em 2010, com o aumento pela busca por banco de dados para grandes bases, 

movimento chamado do “Big Data”, nos associamos à Cloudera para fornecermos 

treinamento oficial e consultoria em Hadoop e outras ferramentas relacionadas à 

Big Data 

Já em 2012, iniciamos a distribuição do antivírus eScan como forma de oferecer 

uma 2ª opção aos nossos clientes de antivírus. 
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A HTI Tecnologia e o MySQL 

Com mais de 15 anos de experiência acumulados em MySQL, contabilizamos 100% 

de clientes satisfeitos, com mais de 120.000 horas de consultoria, desenvolvimento, 

suporte e treinamento. Nestes 15 anos, colaboramos na depuração de novas 

versões do MySQL (bug report), avaliação de novas funcionalidades, geração de 

documentação, submissão de código fonte, elaboração de material para 

treinamento, suporte, palestras, seminários, “webinars”, organização de fóruns, 

treinamentos e consultoria. Tudo isto, colaborou para que formássemos uma base 

de conhecimento única na América Latina. 

Investimos, constantemente, em pesquisa e produção de conhecimento. 

Assiduamente, participamos da conferência de usuários do MySQL, em Santa 

Clara/CA, para nos mantermos atualizados e trocarmos experiências com 

desenvolvedores e usuários do mundo todo. Em São Paulo, mantemos nosso 

laboratório de estudos e de pesquisas, responsável por testar funcionalidades do 

MySQL, “plugins”, “storage engines”, aplicativos e ferramentas, criando um 

importante repertório de soluções para a comunidade e nossos clientes. 

Nós comercializamos o MySQL Enterprise, prestamos serviços de suporte e 

consultoria em todos os níveis: elaboração de plano de capacidade, provas de 

conceito, instalação, ajuste de performance (performance tuning), criação de 

ambientes altamente disponíveis e escaláveis (clustering), modelagem de banco 

de dados, mentoring, serviços emergências, revisão de códigos fonte (SQL, PHP, 

Java e C/C++) criação de funções/plug-ins UDF “user definetfution”  

Ministramos treinamentos MySQL/Oracle e também personalizados.  

Nenhum conhecimento tem valor quando segregado a poucos, por isso, fazemos 

questão de compartilhar nosso conhecimento com nossos clientes, parceiros e 

amigos. Periodicamente, apresentamos seminários on-line, em boa parte gratuitos, 

no intuito de disseminar o conhecimento e a cultura MySQL. 

Afim de prestar o melhor nível de consultoria possível em banco de dados de 

mantemos em nosso quadro engenheiros sêniores e ainda consultores associados 

na Argentina Venezuela Colômbia e Estados Unidos. Muitos dele renomados e 

reconhecidos pela comunidade internacional do MySQL. 
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Treinamentos 

A HTI Tecnologia há mais de 15 anos é líder absoluta em consultoria especializada 

e treinamentos oficiais de MySQL/Oracle no Brasil (Oracle University), MariaDB entre 

outros relacionados ao tema de banco de dados. A HTI Tecnologia foi eleita duas 

vezes consecutivas como melhor "AMEC" (Authorized MySQL Education Center), 

tornando-se um dos mais excelentes centros de treinamento espalhados pelo 

mundo. Somos a empresa no Brasil com o maior número de opções de treinamentos 

em MySQL/Oracle, sendo eles: 

Em nossa visão, treinamento é troca de experiência, transmissão de conhecimento 

teórico e prático. Instrutores e conteúdo são, criteriosamente, selecionados para 

que nossos alunos tenham uma experiência valiosa, seja, em nosso centro de 

treinamento, "in company" ou "on line". Por isso procuramos sempre disponibilizar as 

melhores opções de treinamento de acordo com as necessidades técnicas das 

empresas e com as tendências mundiais de tecnologia. 

Na área de treinamento, contamos com instrutores certificados e qualificados, além 

de estarem aliados a um material de excelente qualidade e didática. Estamos 

seguros em oferecer a melhor formação em MySQL disponível no mercado 

brasileiro. 

É importante ressaltar que todos nossos instrutores são experientes consultores, ativos 

em bancos de dados (oracle, postgresql, mysql), transformando assim, a aula numa 

experiência única, com ricos exemplos de casos reais.O que garante um ambiente 

no qual a teoria explica a prática, e, a prática demonstra a teoria. 

À apresentação de casos reais facilitam o aprendizado, além de despertar no aluno 

o "como" e o "onde" aplicar os novos recursos aprendidos. 

Apesar de seguirmos a pauta oficial, uma grande característica de nossos 

treinamentos é o ambiente de informalidade e descontração, que tem se 

demonstrado um grande aliado na fixação da matéria. 

E embora o treinamento seja reforçado de teoria, uma grande gama de exercícios 

é aplicada durante as aulas para assegurar ao aluno um aprendizado pleno, estes 

exercícios se apresentam na forma de questionários, laboratórios, desafios e panes. 
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Consultoria em banco de dados 

Nas Situações de alta criticidade que a ajuda externa de profissionais 

especializados é a melhor solução. Quem trabalha com Banco de Dados tem uma 

responsabilidade muito grande, pois ele é o responsável pelo bem mais valioso de 

uma empresa, que é a informação. Contudo, no dia a dia a importância desse 

papel passa despercebida e o DBA só é lembrado quando o sistema está lento, 

quando acontece alguma indisponibilidade no ambiente ou quando existe uma 

perda de informações.  

 Com a dificuldade e o custo cada vez maior de se locomover pelas grandes 

cidades, está crescendo a cada dia o número de empresas que contratam 

profissionais que trabalham fora do escritório. Nesse sentido, estou oferecendo o 

meu serviço de Consultoria Remota\DBA Remoto, para com meu conhecimento e 

experiência em Banco de Dados SQL Server, pode monitorar, gerenciar e garantir 

o ambiente SQL Server da sua empresa em qualquer lugar do Brasil.  

Performance  

Sua empresa precisa de uma consultoria para melhorar o desempenho do seu 

banco de dados evitando a perda de clientes e de produtividade de seus 

colaboradores.  

Acompanhamento Diário  

Sua empresa precisa de uma consultoria para que possa ser criado um Check List 

do Banco de Dados com informações diárias sobre a saúde do seu ambiente 

ajudando muito a pessoa responsável pela administração do seu banco de dados. 

Dessa forma, você pode ser proativo e identificar problemas antes que eles 

aconteçam evitando prejuízos para o seu ambiente.  

Nossa equipe conta com os mais celebrados consultores do ecossistema MySQL na 

língua portuguesa. Além de consultores associados em países como Argentina, 

Venezuela Colômbia e Estados Unidos. Desta forma, conseguimos entregar 

consultoria de altíssima qualidade em: português, espanhol e inglês. Todo o nosso 

consultor sênior tem mais de 10 anos de experiência em MySQL, ministram 

treinamento oficial, sendo que alguns partiram da criação do material oficial do 

MySQL, e, atualmente, colaboram na documentação do MariaDB, além, da 

criação do material oficial e do programa de cerificação.  



 

9 

 

Parceiros  

 

O MySQL é o banco open source mais popular do mundo, com mais de 70.000 

downloads/dia. A HTI Tecnologia é o centro de excelência em treinamento e 

consultoria em MySQL. 

 

Simples. Inteligência de negócios ilimitado. Apoiando todas assuas necessidades de 

BI com a plataforma mais completa do mercado. Qlik é um novo tipo de software 

de Business Intelligence (BI) que muda seu mundo. O software de BI que permite 

que você pare com as adivinhações e comece a saber como tomar decisões mais 

rápidas e inteligentes.  

 

A ESET começou como uma pioneira na proteção de antivírus, criando um softwer 

premiado na detecção de ameaças. Agora o objeto da ESET é certificar-se que 

todos possam aproveitar as oportunidades empolgantes que a tecnologia oferece. 

Hoje, nossas soluções de segurança permitem que empresas e consumidores em 

mais de 180 países façam mais no mundo digital.  

 

Cloudera foi formada em 2008 para ajudar as empresas a empresa usa Hadoop 

para obter mais valor de todos os seus dados. Doug Cutting, coo-criador do 

Hadoop, juntou Cloudera em 2009 como Chief Architect e permanece nesse papel 

hoje. Temos sido parte do DNA Hadoop Apache desde então.  

 

Desde de 2005 já entregamos mais de 270.000 licenças. Criado pela Empresa de 

mesmo nome o Avast Antivírus é o antivírus mail popular no mundo graças sua 

versão gratuita para doméstico. A HTI Tecnologia é distribuidora e parceiro chave 

da Avast Software.  
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Parceiros 

 

Demonstrando sua experiência comprovada no fornecimento de soluções de 

qualidade em uma área especializada dos negócios. As competências da 

Microsoft são projetadas para atender às necessidades de seus clientes e ser 

reconhecidas pelos clientes potenciais.   

 

Desenvolvido pela MicroWord technalogies sediada em New Jerse / EUA. O eScan 

é um antivírus moderno robusto criado especificamente para atender o mercado 

corporativo. Ideal para empresas com mais de 50 computadores proporciona 

proteção sem igual, e um nível de gerenciamento e configuração jamais visto. 

 

EViews mistura o melhor da tecnologia de software moderno, com recursos de 

ponta. O resultado é um state-of-the programa de arte que oferece um poder sem 

precedentes dentro de uma interface flexível, orientada a objetos. Descubra por si 

mesmo porque EViews é a líder mundial em software econométrico baseado no 

Windows e a escolha de quem procura o melhor  

 

As experiências digitais proporcionadas pela Adobe estão transformando o mundo. 

Nossas soluções criativas, de marketing e para documentos possibilitam a todos, 

desde artistas emergentes a marcas globais, dar vida às suas criações digitais, 

divulgá-las às pessoas certas, no momento certo e alcançar os melhores resultados.  
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Clientes 
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Casos de sucesso 

Cliente: Ricardo Eletro Foco: Alta disponibilidade/performance com MySQL 

Como garantir mais de 170.000 consultas por segundo? Como manter a entrega de 

informação atualizada em tempo real, com excelente performance e altíssima 

disponibilidade com um banco de dados open source, e baixíssimo TCO? Como 

suportar uma operação de e-commerce vigorosa, que experimenta altas taxas de 

crescimento em visitas e vendas? 

 

Quando o grupo Máquina de Vendas nos procurou com estas e outras demandas 

de grande relevância, nós sabíamos que tínhamos um grande desafio, mas 

também tínhamos a certeza de que tínhamos todas as respostas. 

Criamos e mantemos para a Máquina de Vendas um ambiente de banco de dados 

altamente disponível com cinco noves (uptime de 99,999%), altamente 

performático e escalável. Ancorado no banco de dados MySQL, tecnologias de 

cluster e cache externos (de terceiros) e uma série de ferramentas criadas por nós. 

Cliente: Ericsson Foco: Altíssima disponibilidade com MySQL Cluster 

A Ericsson é uma tradicional desenvolvera de soluções/produtos para o mercado 

de Telecom, com clientes de peso: TIM, Claro, Vivo, Nextel, etc. Como garantir um 

perfeito balanceamento de carga e alta disponibilidade com MySQL Cluster? 

Participamos de vários projetos com objetivo de entregar a melhor performance do 

MySQL Cluster, traduzindo-se na melhor experiência possível para os clientes 

Ericsson. 

Cliente: ZANC Foco: Segurança / Antivírus 

Reduzir o TCO, diminuir a carga de trabalho dos administradores de rede, evitar a 

perda de produtividade dos colaboradores e proteger os 2000 computadores da 

empresa, espalhados por 4 cidades em 2 estados. 

Através do eScan Corporate conseguimos atender às expectativas do cliente de 

forma simples e rápido. 

Visite nosso site e leia outros casos de sucesso em: www.hti.com.br/testemunhos  
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