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RESUMO: Normalmente empresas de pequeno a grande porte possuem a necessidade de um sistema de 
informações para gerenciamento, cujo objetivo, é cuidar e atender as necessidades de todos os 
departamentos, gerando informações e relatórios para a contabilidade e para seus gestores. O Sistema de 
Informações Gerenciais (SIG) é um sistema que grava as informações rotineiras dos departamentos da 
organização em seu banco de dados, fornecendo informações sejam elas passadas, presentes e futuras. O 
Sistema de Informações Gerenciais (SIG) tem o objetivo de ajudar a diminuir a carga de trabalho dos 
colaboradores, aumentando assim a rentabilidade, melhorar os serviços, controlar as operações dentre 
outras aplicabilidades. Podendo ainda ser um grande instrumento para a tomada de decisões, pois os 
gestores possuem acesso a informações a partir de relatórios mais precisos e rápidos, garantindo assim um 
gerenciamento diferenciado e de alto padrão. O Sistema de Informações Gerenciais (SIG) trabalha 
juntamente com o departamento de tecnologia da informação (TI), área da empresa responsável em 
fornecer os recursos tecnológicos e computacionais para a organização, o sistema de informações 
gerenciais (SIG) usa essas ferramentas para gerar informações necessárias para propor mudanças nos 
procedimentos adotados pela empresa, na estrutura e na estratégia de negócios. Entretanto, nem sempre 
essas informações e relatórios estão aptos a ajudar o setor contábil, pois muitas vezes os relatórios estão 
com desfalque, isso acontece por que a contabilidade dentro do sistema esta desatualizada exigindo que o 
departamento de contabilidade trabalhe diretamente com o setor de tecnologia das informações (TI) para 
realizar os reparos necessários. A pesquisa quanto aos objetivos se caracteriza como descritiva, quanto aos 
procedimentos técnicos está classificada como documental e estudo de caso, a investigação será realizada 
em uma organização de representação comercial. Para tanto, a coleta de dados será realizada por meio de 
documentos, que serão analisados através da técnica da análise de conteúdo.  Espera-se com este trabalho 
esclarecer se um Sistema de Informações Gerenciais (SIG) irá melhorar o serviço do setor contábil da 
empresa em estudo. 
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