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SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS

INTRODUÇÃO

Sistema de informações gerenciais, na atualidade, pode-se considerar como uma das ferramentas

fundamentais para uma gestão de negócios mais eficiente e eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 1: Fases de um SIG

O QUE SÃO SISTEMAS DE 
INFORMAÇÕES GERENCIAS (SIG)?

Os sistemas de informações gerencias (SIG)

são sistemas ou processos que fornecem as

informações necessárias para gerenciar com

eficácia as organizações. Um SIG gera

produtos de informação que apoiam muitas

necessidades de tomadas de decisão

administrativa e são o resultado da interação

colaborativa entre pessoas, tecnologia e

procedimentos, que ajudam uma

organização a atingir suas metas.
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A definição de sistemas de informação, é uma

combinação de procedimentos, informações,

pessoas e TI, organizados para o alcance de

objetivos de uma organização. Com todas essas

definições unidas e bem trabalhadas e organizadas

um gestor e seus colaboradores terão armas para

estar um passo a frente de seus concorrentes

podendo, assim, analisar quais os melhores

procedimentos de produção, de vendas , de perdas

e de ganhos, podendo com isso traçar a melhor

estratégia para organização.

QUAL O PAPEL DO SIG NO DESEMPENHO DOS 

GESTORES DE UM ORGANIZAÇÃO?

O sistema de informações gerenciais ocupa um

papel importante no desempenho do gestores,

principalmente nas tarefas de planejamento e de

controle. Sob aspectos específicos de controle, o

SIG deve proporcionar informações oportunas e

relevantes para que os gerentes possam fazer uso

do controle antecipado em relação a ação,

permitindo à organização uma vantagem

competitiva quanto a seus concorrentes.


