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O mundo esta cada vez mais veloz, as informações chegam com mais agilidade, pressionando os gestores a
tomarem decisões rápidas e acertadas independente do porte da empresa, seja ela grande, média ou pequena. O
processo decisório deve estar baseado em dados sólidos e ter a participação das pessoas que atuam nas áreas
em que ocorre o problema, pois será diretamente afetada pelas decisões tomadas. A contabilidade que tem por
objetivo gerar informações para a tomada de decisões é na maioria o único sistema de informação que orienta
a tomada de decisões nessas empresas já que as grandes empresas são assistidas por uma enorme quantidade
de instrumentos contábil-financeiros atendendo as suas necessidades informacionais. Nesse sentido se torna
relevante avaliar se as informações geradas pelas empresas de serviços contábeis atendem os anseios dos
gestores. O objetivo deste trabalho é identificar,  o grau de utilização das informações contábeis no processo
de tomada de decisões das micro e pequenas empresas de Naviraí. O trabalho foi desenvolvido através de
pesquisa de campo utilizando questionário aplicado nas micro e pequenas empresas. A pesquisa evidenciou
que grande parte dos pequenos empresários consideram a contabilidade como instrumento importante na
gestão de empresas, mas não as utilizam por estar insatisfeitos com as informações prestadas pelo profissional
contábil. Pois o mesmo oferece seus serviços sem explicar qual é a função dos relatórios contábeis já que a
contabilidade não é apenas as obrigações fiscais, e sim a ferramenta principal para a vida útil da empresa.
Sendo assim, os tomadores de decisões usam a improvisação e intuição. Os dados devem servir de alerta para
classe contábil a cerca da necessidade de gerar informações que contribuam para o processo decisório das
micro e pequenas empresas.
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