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No ano de 1994, com o de-
senvolvimento de um programa
de gerenciamento de gado lei-
teiro, surgiu a Hotup Consul-
toria em Informática, em
Witmarsum. Paralelamente a
empresa atendia às necessi-
dades de suporte e manuten-
ção de computadores em toda
a região, incluindo Palmeira.
Com o avanço das tecnologias
associadas à informática, no
ano seguinte detectou-se ne-
cessidade de uma evolução do
programa, quando foi iniciado
o desenvolvimento de uma
nova versão do sistema, volta-
do à plataforma Windows, cha-
mada de MilkMan.

O MilkMan tornou-se um projeto de
desenvolvimento e aprefeiçoamento con-
tínuos, procurando adequar-se cada vez
mais às necessidades do dia-a-dia dos
produtores e, a partir de 1997, isto per-
mitiu atender clientes de regiões mais dis-
tantes. No contato direto com os produ-
tores, a Hotup foi adaptando o programa
à realidade da atividade leiteira, com in-
formações passadas por criadores e téc-
nicos.

Com o projeto de expansão de seu
leque de atuação, a Hotup iniciou pes-
quisas na área de Linux até que, no ano
de 2000, o amadurecimento dos conhe-
cimentos e da própria plataforma permiti-
ram o início das atividades com Linux.

Em busca do mercado corporativo,
neste ano de 2004 a Hotup mudou seu
escritório para Curitiba, passando a for-
necer soluções de infra-estrutura de ser-
vidores baseadas em Linux para empre-
sas da capital e do interior.

Produtos e Serviços
Além do programa de gerenciamento

de gado leiteiro MilkMan, a Hotup tem
outros produtos e também serviços para

seus clientes. A empresa oferece infra-
estrutura de servidores Linux, como ser-
vidores de e-mail, servidores de arquivos,
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servidores de Internet, segurança de rede
(Firewall), proxy, servidores de impressão,
VPN. Serviços de migração de sistemas
de ambientes corporativos para soluções
utilizando Linux e consultoria em
informática, tanto em servidores quanto
em ambientes Desktop.

Clientes

Pequenas e médias empresas com
necessidades de otimização dos recur-

sos de informática e redução
de custos integram a maior
parte da carteira de clientes
da Hotup.

Um desses clientes da
Hotup é a Cooperativa Wit-
marsum, que há cerca de um
ano migrou todo o seu siste-
ma de informática para a pla-
taforma Linux. Com isto, se-
gundo atesta Prêntice Bal-
thazar Junior, gerente admi-
nistrativo/financeira da em-
presa, foi possível uma eco-
nomia de R$ 150 mil apenas

com o pagamento de registros para utili-
zação de softwares licenciados.

A migração de Windows para Linux

não apresentou traumas, de
acordo com Balthazar, embo-
ra algumas resistências inici-
ais de usuários. Porém, a se-
gurança proporcionada com a
mudança de plataforma com-
pensou qualquer motivo de in-
satisfação. “Não tivemos mais
casos de contaminação por ví-
rus, temos um
servidor para to-
das as 53 máqui-
nas, dispomos de
backup diário dos
dados, temos
controle de aces-
so à Internet e di-
minuímos sensi-
velmente os cus-

tos de manutenção e de
substituição de máquinas”
enumera o diretor da Coope-
rativa Witmarsum.

No entanto, para Baltha-
zar uma das grandes vanta-
gens proporcionadas pela
Hotup é o suporte on line.

“Sempre atende-
ram nossas solicitações com
rapidez e isto nos dá satisfa-
ção total com a empresa”, afir-
ma Balthazar.

Satisfação
A Mega Informática, de

Curitiba, é outra empresa sa-
tisfeita com os produtos e ser-
viços da Hotup. Nilson
Gugelmin Filho, diretor da em-
presa, diz que há três meses
utiliza servidor, firewall e Proxy.
“É uma solução tão eficaz que
nem sinto que estou usando”,
afirma Gugelmin. Ele salienta
que trabalha com Windows e

a compatibilidade com os produtos da
Hotup está “além do
esperado”. Outro fato
positivo que ressalta
é que com o contro-
le de acessos pode
corrigir distorções no
uso da Internet.

Da mesma for-
ma, em Castro, na
Fazenda Selva Ver-
de, onde são produ-
zidos 15 mil litros de
leite por dia, Lientje
Morsink Groenwold
utiliza o programa
MilkMan 2.0. Desde
1999, o produto da
Hotup proporciona
segurança à criado-

ra de gado leiteiro que relata inúmeros
benefícios proporcionados por ele, entre
os quais, os comentários veterinários de
cada animal, apontando os que precisam
ser afastados da produção, e a facilidade
de emissão e preenchimento das fichas
que são encaminhadas para a Associa-
ção Paranaense dos Criadores de Bovi-
nos da Raça Holandesa (APCBRH).

A Associação Comunitária dos Mora-
dores Proprietários de Witmarsum enco-
mendou à Hotup um projeto de Servidor
L.T.S.P., o qual permitiu o aproveitamen-
to de microcom-putadores antigos no Co-
légio Fritz Kliewer, em Witmarsum. A so-
lução apresentada pela empresa de
consultoria proporcionou economia e tor-
nou as máquinas, antes consideradas ob-
soletas, eficientes e úteis, mesmo após
tanto tempo de uso.

A Hotup Consultoria em Informática
tem seu escritório em Curitiba na aveni-
da Mal. Floriano Peixoto, 228, no 17° an-
dar do Edifício Banrisul, no conjunto 1703.
O telefone da empresa é (41) 324-4920 e
o site é www.hotup.com.br.

Horst Thiesen e Udo Penner, diretores da
Hotup Consultoria em Informática.

Conjunto de servidores da Cooperativa
Witmarsum: garantia de segurança.

Prêntice Balthazar Junior, da Cooperativa
Witmarsum: satisfação completa.

Gerencimento de gado leiteiro através do
programa MilkMan, desenvolvido pela Hotup.

Cooperativa Witmarsum: economia de R$ 150 mil
apenas com licenciamento de softwares.


