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RESUMO   

    

Nas organizações empresariais são conceituados os Sistemas de informação 
Contábeis como um coletor de dados, que os transformam em informações geradas 
em relatórios. Esse trabalho teve como objetivo apresentar a importância sobre a 
utilização dos sistemas de informação contábil, como componente de auxilio na 
tomada de decisão. Apontar em geral, uma analise de como os sistemas de 
informações contábeis, podem nos ajudar, a ter um melhor controle dos dados e 
saídas deles abordando os principais tópicos de qualidade na informação gerencial. 
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INTRODUÇÃO  

O presente tema de nossa pesquisa e sobre contabilidade gerencial. Á 

Contabilidade gerencial e a contabilidade administrativa das empresas que é usada 

para tomadas de decisões de gestões estratégicas. 

O grande desafio atualmente dos sistemas de informações e passar o 

conhecimento para seus empregados e mostrar que ele é um sistema de utilidade 

imprescindível que possui uma agilidade informacional necessária em qualquer meio 

de produção, e assegurar a qualidade, o que são pontos essenciais de 

demonstrações de resultados mandatórios para seus gestores e as corporações. 

Com o avanço das tecnologias no meio de produção em larga escala, surge 

a necessidade de uma atividade de monitoramento e gerenciamento para a tomada 

de decisões, na qual chamamos de sistemas de informações a grande importância 

da criação dos sistemas de informações contábeis para uma empresa e proporcionar 

e uma demonstração de resultados para uma avaliação mais aprofundada de um 

devido problema para achar sua solução e, contudo, obter agilidade para tomada de 

decisões. 

Com um mercado cada vez mais competitivo, as empresas têm necessidade 

de informações rápidas e precisas, que auxiliem seus gestores na busca de 

soluções para os problemas cotidianos. Atualmente, um sistema de informações 

bem estruturado sendo operado por profissionais que tenham domínio sobre 

informática e contabilidade é de extrema importância para o ambiente 

organizacional, pois a geração de informações através do uso dos sistemas 

computadorizados se torna muito mais segura dentro de um menor intervalo de 

tempo. 

O objetivo geral desta pesquisa foi compreender como ocorre o 

funcionamento da contabilidade gerencial dentro de uma empresa e avaliar a 

utilização dos sistemas de informação. Tivemos ainda como objetivos específicos: 

conceituar contabilidade gerencial; verificar o processo de qualificação de pessoas 

para que executem uma boa gestão das empresas; Analisar os pontos positivos e 

negativos dos sistemas de informações contábeis empresariais. Contudo, iremos 



ARTIGO 

 
 

 

apresentar à fundamentação teórica a metodologia, os resultados e por fim nossas 

considerações finais e referências. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Os Sistemas de Informações contábeis são juntados segundo a estrutura 

definidora dos vários ambientes empresariais, sendo os Sistemas de Informação 

Contábeis componentes das áreas de controladoria, financeira, administrativa e de 

contabilidade.  

Buscam dados em todas as atividades empresariais, executam o 

processamento e geram informações representativas da dinâmica organizacional. 

Dentro das organizações empresariais o Sistema de Informação adere fatores para 

um desempenho qualificativo como o planejamento e controle da produção, 

comercialização pesquisa, e administração. 

 

O Sistema de Informações pode ser conceituado como “um conjunto de 
recursos humanos”, materiais, tecnológico e financeiro agregado segundo 
uma sequência lógica para o processamento dos dados e tradução em 
informações para, com Seu produto, permitir às organizações o 
cumprimento de seus objetivos principais. Desta forma o sistema de 
informações é a reunião de vários elementos ou componentes inter-
relacionados que coletam, manipulam e armazenam, difundem os dados e 
Informações oportunas e relevantes para determinadas finalidades, e que 
serão úteis aos Gestores da entidade. (PADOVESE, 2000, p.45 Apud, 
STRASSBURG et. al. s/d, p.6). 

                                                

Desta forma o Sistema de Informações contábeis ajudará a ter controle 

administrativo, financeiro, a dar sustentação aos recursos humanos, selecionamento 

dos Dados que esta ocorrendo problemas e definir o ponto inicial para a solução, 

para a tomada de decisão, estudando ponto a ponto a serem corrigidos nas 

organizações empresariais. 

 
Os conceitos de sistema de informação estão fundamentados em três 
elementos básicos e fundamentais para a obtenção do resultado esperado, 
que são: entrada de dados, o processamento destes dados e a saída dos 
dados transformados informação. (STRASSBURG, 2004, p.61 Apud, 
STRASSBURG et. al. s/d, p.6). 
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A entrada de dados pode ser coletada internamente ou externamente que 

serão transformadas em informações. Na segunda etapa serão processados os 

dados, e será divido quais os dados serão uteis e para que utilizar, envolvendo 

cálculos, comparações para a tomada de ações alternativas, armazenamento de 

dados e informações para serem usadas futuramente. 

A saída pode ser produzida em diferentes formas, dependendo das 

necessidades dos usuários, envolvendo as informações para serem utilizadas pelos 

gestores, na maioria das vezes em forma de documentos, relatórios e dados de 

transição. Havendo saídas de um sistema o mesmo poderá servir para a entrada de 

outro sistema.  

A nova Revolução da Informação não está acontecendo em Tecnologia da 
Informação (TI), nem em Sistemas de Informações Gerenciais (SIG), e nem 
sendo liderada por Diretores de Informações (DIs). Ela é conduzida por 
pessoas que a indústria da informação tende a desprezar: os contadores e 
que ela será conduzida não por pessoas da TI, mas por contadores e 
editore. (DRUCKER, 2001, p.81 E 92 Apud, STRASSBURG et. al. s/d, p.5). 
 

Está ocorrendo grandes mudanças que já vem atingindo antigos padrões 

comportamento, impondo novas regras, que serão assimiladas e adequadas ás 

diversas áreas profissionais. Para que o profissional contábil suporte os desafios que 

se enfrentam, usam o esforço no sentido de evoluir os conhecimentos como 

ferramenta indispensável do ser humano no processo de geração de informação 

contábil. 

 

A Ciência Contábil [...] está relacionada diretamente com o controle do 
patrimônio, apuração de resultados e fornecimento de informações aos 
usuários que tenham interesse no desempenho econômico e financeiro de 
pessoas, empresas e países, para melhor tomarem suas decisões. [...] o 
conhecimento contábil origina-se da interação entre pessoas, estrutura e 
processos, sendo a informação contábil o principal produto da Ciência 
Contábil.( Hoss 2008, et.al. p. 6 – 7).  

 

A informação contábil, para ser útil, deve propiciar revelação suficiente sobre 

a entidade, de modo a facilitar a concretização dos propósitos do usuário, as 

informações geradas pela contabilidade devem ser claras, objetivas, confiáveis e 

chegar a tempo hábil aos seus usuários para serem úteis no processo decisório e no 

controle interno das empresas. 
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Levando em consideração, esta pesquisa pôde ser classificada como 

descritiva, pois apresenta a utilização, descrição, coleta e registro de dados da 

Contabilidade Gerencial identificando sua necessidade e benefícios à tomada de 

decisão. O ambiente empresarial está mudando continuamente, tornando-se mais 

complexo e menos previsível, e cada vez mais dependente de informações e de toda 

a infraestrutura tecnológica que permite o gerenciamento de enormes quantidades 

de dados. Impulsionado o fenômeno na tomada de decisão. 

Buscando enriquecer o conhecimento de sistemas de informação contábil, 

avaliando os métodos de trabalho e de Profissionalismo onde os fatos contábeis 

estarão elaborados para um melhor entendimento do caso onde estaremos 

aplicando nossos dados. 

Segundo STRASSBURG, uma boa definição dos sistemas de informação 

contábil é necessária ter a entrada de dados, ter um processamento dos dados 

apresentados e apresentar as saídas dos dados, para as informações contábeis 

ficarem apresentáveis a entidade no final da apuração. Os conceitos centrais de 

nossa pesquisa buscam demonstrar soluções analíticas e sintéticas que ira no final 

das informações contábeis apresentarem os resultados de melhoria, para a 

importância dos sistemas contábeis no processo de tomada de decisão, pois através 

da contabilidade podem-se identificar informações que auxiliam os gestores na 

condução dos negócios da empresa. Verificou-se também que todos necessitam de 

aprendizado constante, principalmente com relação a que tipo de informação cada 

indivíduo necessita, onde buscá-la (usuários) e deque forma fornecê-la (contadores).  

Estamos visando à aplicação em massa, ou seja, que os sistemas de 

informações sejam aplicados a todas em empresas que possuem uma produção de 

pequeno porte, onde iram apresentar um resultado satisfatório devido e ser um 

espaço menor e contando com menos pessoas, assim facilitando o trabalho dos 

gestores de produção. Os sistemas de informação trás a empresa uma melhor 

qualidade de trabalho e de produção, visando a melhoria continua (KAIZEN), onde 

baixaremos os custos desnecessários e assim investindo em produtividade. 

Os resultados obtidos possibilitaram o desenvolvimento de propostas para 

promover um processo de melhoria contínua nos processos existentes e ainda, a 
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adoção de novos processos em busca de uma melhor qualidade no gerenciamento 

de produção. Com tudo a avaliação foi positiva por todos os indivíduos envolvidos.        

Todos observaram uma melhora em seu processo de produção, fluxo de operação e 

a demonstração de resultados com mais de70% em relação ao ano passado. Sendo 

colocado em pauta com todos os diretores empresariais sobre uma possível 

ampliação do sistema caso seja necessário devido ao aumento de produção. 

 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A aplicação do sistema de informação na empresa no seu início gerou certo 

receio dos empregados, pois era algo que nunca tinham visto ou ouvido, ou seja, 

uma mudança de grande porte. Com o decorrer da sua aplicação foi sendo obtidos 

resultados positivos e satisfatórios para todos os lados, tanto para os empregados 

ou para os gerentes e etc. 

Os resultados obtidos possibilitaram o desenvolvimento de propostas para 

promover um processo de melhoria contínua nos processos existentes e ainda, a 

adoção de novos métodos para busca de uma melhor qualidade no gerenciamento 

de produção.  

Englobamos a produção do seu inicio ao seu fim, um dos pontos principais 

foi à redução de desperdícios, mais sem sair de todos os pontos no qual é 

necessária a aplicação. Com tudo a avaliação foi positiva por todos os indivíduos 

envolvidos. Todos observaram uma melhora em seu processo de produção, fluxo de 

operação e a demonstração de resultados com mais de 70% em relação ao ano 

passado. 

 Isso possibilitou uma discussão com os gestores de produção de áreas 

envolvidas na qual foi colocado em pauta com todos os diretores empresariais para 

uma possível ampliação do sistema que será necessário, pois como o diretor da 

empresa comentou com os aplicadores que ele esta com o projeto de crescimento, 

assim já esta sendo trabalhado para colocar em prática os sistemas de informação 

desde o inicio do projeto e garantir os bons resultados desde seu inicio. 
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Foram escolhidas algumas pessoas com uma determinada graduação para 

demonstrar o processo de contabilidade onde foi observada uma redução de gastos 

e assim dando foco para a redução de custos. A finalidade desta Unidade é mostrar 

como funciona o processo contábil, ou seja, as atividades executadas pela 

contabilidade para chegar às demonstrações financeiras desse evento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os sistemas de informação contábeis, como demonstrado, são de natureza 

fundamental para a tomada de decisão nas entidades, apesar disso, grande parte da 

modelagem e desenvolvimento dos sistemas não observa as necessidades dos 

usuários ou a forma de trabalho da contabilidade. 

A metodologia aplicada neste estudo e os resultados obtidos foram 

relevantes para atingir o objetivo geral, que foi analisar as informações contábeis 

como instrumento de gestão, As características da informação contábil comprovam a 

importância de sua existência e contribui para que os usuários tenham um 

planejamento e controle de suas atividades, buscando realizar os seus objetivos e 

auxiliando na tomada de decisão, desde que utilizadas de forma correta. A 

necessidade da informação irá depender de cada usuário, pois a informação torna-

se necessária se for considerada útil, e torna-se útil se servir para auxiliar no 

processo de planejamento e controle, além de contribuir para o alcance do resultado 

esperado.  

O propósito básico da informação é o de habilitar a empresa a alcançar seus 

objetivos pelo uso eficiente dos recursos disponíveis, logo, as informações podem 

decidir o futuro da organização. O surgimento de novas oportunidades de negócios, 

aliados á necessidade de respostas rápidas e se possível antecipada às perguntas 

dos usuários, faz com que as empresas necessitem de sistemas de informação 

gerencial que auxiliem no processo decisório, gerando informações rápidas e 

precisas que sirvam como base para a tomada de decisões, as empresas buscam 

soluções que as diferenciem aumentando a sua competitividade. Com isso, pode-se 

afirmar que o sistema de informação gerencial possibilita fazer um acompanhamento 
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das rotinas econômico-financeiras, proporcionando uma visão segura da 

organização e uma melhor alocação de investimentos, constituindo um grande 

diferencial para a empresa. 
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