
E-BOOK 

PRÓTON SISTEMAS

Acesse nosso site e baixe nossos 

e-books

www.protonsistemas.com.br



DEZ MOTIVOS QUE 

PODEM PARAR o 

FATURAMENTO de 

uma EMPRESA no 

BRASIL

(do ponto de vista da 

T.I. – Tecnologia da 

Informação)



Quando o faturamento de uma empresa para, a primeira iniciativa é
sempre saber quem foi o culpado, quando deveria ser a solução do
problema e depois a causa para que não se repita mais.

Inúmeros empresários já passaram por momentos amargos de
faturamento parado e descobriram na dor que com ações preventivas o
problema poderia não ter acontecido.

A questão é: se há solução através de prevenção, porque então os
empresários em geral não se previnem?

Responder a esta pergunta não é difícil. O problema da não prevenção em
T.I. no Brasil é cultural. Do ponto de vista do empresário, prevenir tem
custos, e do ponto de vista dos profissionais de T.I., falta investimento em
orientação e conhecimento para que o empresário seja convencido de que
a frase “é melhor prevenir do que remediar” é mandatória em T.I., pois os
efeitos negativos da não prevenção são catastróficos e geométricos.

Portanto, hoje mesmo, mude seus conceitos, seja preventivo em T.I.

Resposta ao título do slide: não.

Justifica parar por falta de prevenção?



Há um defeito na rede de 
computadores. Os 
usuários não 
conseguem se conectar 
para efetuar vendas.

Se não houver um 
suporte de rede rápido 
e eficaz, a empresa 
ficará horas sem 
faturar.

10 – Defeito na Rede



Incêndios são eventos com 
possibilidade remotíssima. 
Caso aconteça, a empresa 
pode voltar a funcionar em 
um endereço provisório, 
mas terá que ter um 
backup dos dados
guardado fora empresa. Se 
não tiver, levará dias para 
refazer os cadastros e voltar 
a vender. 

9 – Incêndio 



Roubos são raros mas tem 
crescido com o aumento da 
violência. Caso os computadores 
sejam roubados, basta comprar 
outros e voltar o último backup
de dados e seguir em frente.
Comprar computadores vai 
tomar um tempo considerável, 
podendo fazer a empresa ficar 
dias sem faturar. 

8 – Roubo de Computadores 



Se você precisa emitir NF-e (nota 

fiscal eletrônica) e seu sistema de 
vendas não consegue se comunicar 
com a Sefaz por problemas na 
Internet ou na própria Sefaz, é 
fundamental ter o Formulário de 
Segurança para a NF-e em papel 
moeda autorizado pelo governo.
Na ausência desse formulário, a 
empresa vai ficar sem faturar por 
não poder emitir a nota.  

7 – Problema para emitir NF-e 



Esta possibilidade acontece 
eventualmente. Apesar dos 
avisos e alertas dados pelo 
sistema de gestão, as 
empresas vacilam e deixam 
para renovar o certificado 
somente depois que venceu, e 
o motivo é simples: alguém 
esqueceu de renova-lo. 
Como consequência, a 
empresa ficará sem faturar até 
que um novo certificado seja 
adquirido.     

6 – Certificado Digital Vencido 



Caso ocorra algum defeito em 

equipamentos que emitem NFC-e 
(PDV*) na venda ao consumidor, ou 
NF-e, é necessário substitui-lo 
imediatamente.

Caso a empresa não disponha de 
equipamento reserva, a mesma 
ficará sem faturar até que um novo 
equipamento seja adquirido, 
configurado e posto em produção.  

PDV → Ponto De Venda

5 – Defeito nos Equipamentos 



Caso o Servidor de Dados 
apresente um problema, é 
necessário usar imediatamente o 
servidor de contingência, 
voltando o último backup.

Se a empresa não dispõe de um 
servidor de contingência, a 
aquisição, transporte e 
configuração de um novo vai 
implicar em horas ou dias de 
faturamento parado. 

4 – Servidor de Dados



Caso o banco de dados apresente 

um problema, é necessário 
reinstalar o banco e voltar o último 
backup feito. Isso levará apenas 
algumas horas. 

Se o suporte do sistema de gestão 
em uso não for comprometido com 
o estado crítico em que a empresa 
se encontra, serão perdidas horas 
e talvez dias de faturamento. 

3 – Banco de Dados



A rede da empresa pode ser infectada 

por vírus ou invadida por um 
ransomware que executa o sequestro 
dos dados, isso mesmo, sequestro.
Se for vírus, é necessário desinfectar
toda a rede com um antivirus. 
Se for uma invasão por ransomware, 
será necessário voltar o backup. Além 
disso, o servidor de dados deve ser 
formatado e reinstalado. 

Caso a empresa não disponha de uma 
Política de Segurança em T.I.(Tecnologia 
da Informação), certamente passará por 
horas ou dias sem faturar, além de ter 
que fazer o pagamento do sequestro 
para ter acesso aos dados novamente.  

2 – Vírus  ou Invasão do Computador



Esse é campeão. Caso por algum motivo a 
empresa tenha que voltar um backup dos 
dados, o qual deveria ser do dia anterior, e 
ele NÃ EXISTA ou TENHA PROBLEMAS,  será 
algo doloroso para a empresa; o empresário 
e toda a equipe vão penar até voltar a 
faturar.

Ausência de backup implica em recadastrar 
todos os dados, reinstalar o software, 
efetuar todos os testes novamente, aprovar 
os dados e voltar a operar. Isso pode levar 
vários dias ou vários meses. Este é o maior 
motivo de parada de uma empresa em sua 
operação, simplesmente porque alguém não 
fez o backup.

1 – Ausência de Backup



Eleja o responsável pelo backup na empresa, e questione
sistematicamente se foi feito e testado.

Leve o backup para fora da empresa uma vez por semana.

Tenha na empresa uma política de segurança de T.I. .

Tenha equipamentos de contingência.

Faça backup na nuvem e em mídia não regravável, DIARIAMENTE.

Eleja três pessoas na empresa que terão em suas agendas, a data da
troca anual do certificado digital.

Tenha na empresa uma Internet de contingência.

Use antivírus pago PARA TODA A REDE.

Para não passar por nada disso...



Faça certo na primeira vez!!!
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