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1. RESUMO 

Em virtude da velocidade de mudanças, principalmente no que tange a 

tecnologia atrelada a era da informação, a informática é fator predominante nas 

empresas. Dessa forma, pressupõe-se que qualquer organização eficiente e eficaz, 

possui um suporte informacional para a tomada de decisões. Sendo assim, este 

projeto de pesquisa foi elaborado com objetivo de analisar a importância do Sistema 

de Informação Gerencial (SIG) para os gestores no processo de tomada de decisões. 

O estudo será feito por meio da análise de três escritórios contábeis, localizados na 

região de Marília, cujo sistema de informação gerencial de um deles é o Contmatic 

Phoenix. O objetivo é conhecer seus benefícios e contribuições para as empresas. A 

coleta de dados será realizada por meio de pesquisa bibliográfica, documentos 

eletrônicos pertinentes ao referido sistema e em entrevistas com funcionários das 

empresas. A pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento tendo sido realizada 

revisão bibliográfica e estudo de campo em uma das empresas propostas no projeto. 

Os resultados serão analisados em conformidade com seu referencial teórico e estudo 

de multi-casos. Até o presente momento, verificou-se que o SIG é um instrumento 

importantíssimo para as organizações que visam eficiência e eficácia. 

PALAVRAS-CHAVE: Decisões. Empresário contábil. Informática. Sistema de 

Informação Gerencial –SIG. 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente estamos vivendo a era da informação, sendo um diferencial 

conseguir utilizar os dados em informações com maior agilidade e eficiência, o que 

exige das empresas uma gestão diferenciada e que pode ser facilitada por meios de 

recursos disponibilizados pela informática. 

Oferecendo suportes cada vez mais sofisticados, a informática propõe 

mudanças nos processos, organização e tática de negócios. Para Laudon e Laudon 

(2004) os administradores não podem ignorar os sistemas de informações, porque 

estes desempenham um papel fundamental nas organizações atuais. Eles afetam 

diretamente o modo de decidir, planejar e gerenciar seus funcionários, e, cada vez 

mais, determinam quais produtos serão produzidos, onde, quando e como. 

Dessa forma, indubitavelmente não existe uma empresa que não queira 

destacar-se e gerar lucros, a utilização da informática gerencial tem sido importante 

ferramenta neste sentido.  

3. OBJETIVO 



 

A presente pesquisa tem por objetivo demonstrar que a informática surgiu, 

entre outros fatores, para melhorar e agilizar os processos gerenciais, e que por meio 

dela muitas empresas se estabelecem no mercado, pois têm mais condições de 

acompanhar o ambiente interno e garantir o sucesso no mercado. Como objetivo 

especifico, discute-se a relevância da informática em três escritórios contábeis, 

objetivando uma maior aplicabilidade do referencial estudado, intitulados 

respectivamente X, Y e Z, para que não haja a exposição do nome das empresas 

pesquisadas, uma vez que é impossível o funcionamento dos mesmos sem a 

utilização de um sistema de informação gerencial.  

4. METODOLOGIA 

São utilizados meios como pesquisas bibliográficas em livros e artigos, análise 

a documentos eletrônicos pertinentes aos sistemas utilizados, entrevistas com 

funcionários das três organizações envolvidas no projeto, caracterizando a existência 

de um estudo de multi-casos, utilizando-se do método dedutivo. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 O Sistema de Informação Gerencial (SIG) pode ser definido como um sistema 

de informação, tipicamente baseado em computadores, utilizado no seio de uma 

organização e que fornece informações precisas para facilitar o processo de tomada 

de decisão. 

 Ele oferece múltiplos benefícios qualitativos para as empresas, como: redução 

dos custos das operações; melhoria no acesso às informações, proporcionando 

relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço; melhoria na produtividade; etc. 

Porém, para desfrutar das suas vantagens é necessário o envolvimento da alta e da 

média gerencia, a atenção específica ao fator humano e o conhecimento e confiança 

no sistema. 

Segundo Laudon e Laudon (1999), a razão mais forte pelas quais as empresas 

constroem os sistemas, então, é para resolver problemas organizacionais e para 

reagir a uma mudança no ambiente. Com isso, o Escritório Contábil X, já pesquisado 

por meio de documentos e entrevistas, adquiriu e adaptou as suas necessidades o 

software Contmatic Phoenix, que fornece relatórios e gráficos gerenciais, 

consolidação entre matrizes e filiais, geração de relatórios em planilhas, bloqueio dos 

meses já conferidos e conciliados, entre outras atividades. 

“[...] O objetivo de usar os sistemas de informação é a criação de um ambiente 

empresarial em que as informações sejam confiáveis e possam fluir na estrutura 



 

organizacional”, a citação de Batista (2004, p. 39) resume a inserção do sistema 

Contmatic Phoenix no Escritório X, pois através dele a organização conhece o 

resultado de cada alternativa e consegue tomar decisões mais precisas. 

Dessa forma, pode-se dizer que o uso de um sistema na Empresa X fortalece 

seu processo de gestão, o que gera um diferencial em relação as outras empresas, e 

consequentemente, vantagem competitiva, pois ele foi desenvolvido de forma a dar 

apoio às metas da instituição. Por exemplo, um cliente de uma macro empresa solicita 

o balanço patrimonial, os contadores conseguirão finalizar em tempo hábil e com 

informações mais precisas e atuais, demonstrando com precisão e de forma fidedigna 

a situação da empresa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Para complementar tais afirmações, o primeiro escritório proposto, o X, já foi 

analisado com a realização de uma pesquisa com funcionários. Por meio dessa 

analise notou-se que os funcionários dão importância ao uso da informática gerencial 

nas organizações e observam seus resultados positivos, e apesar de alguns 

colaboradores terem citado um ponto fraco em comum, que é a pausa total do trabalho 

quando a energia acaba, isso não diminui sua utilidade. Além disso, tal problema 

poderia ser resolvido com a inserção de um gerador de energia na instituição.  

Até o momento o trabalho permitiu verificar que o Sistema de Informação 

Gerencial - SIG é um instrumento importantíssimo para as organizações que visam 

eficiência e eficácia em suas atividades, uma vez que permite conhecer todos os 

resultados possíveis, e consequentemente, direcionar para o melhor caminho. 
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