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RESUMO 

 

O trabalho foi desenvolvido com o intuito de demonstrar a importância do sistema 
gerencial na tomada de decisão das empresas, apresentar seus papéis, suas 
ferramentas e instrumentos que colaboram para a otimização dos processos, tornando 
a tomada de decisão mais confiável e dinâmica. O objetivo foi apresentar a 
contribuição do sistemas gerenciais nas empresas dando ênfase do ERP, sistema 
integrado cuja automatização dos processos que auxiliam na celeridade das 
atividades da organização. Através da metodologia utilizada de forma descritiva, foram 
extraídas informações e fontes de obras literárias, na busca de comprovar através de 
diferentes autores, fundamentos e opiniões importância do assunto abordado. O 
resultados do presente trabalho colaboraram de forma positiva, demonstrando as 
empresas o quanto é viável a informatização dos processos da organização e o quão 
é importante a implementação do sistema ERP na colaboração dos procedimentos 
empresarias, observa-se que a empresa pode aprimorar seus programas e relatórios 
para um melhor recurso na tomada de decisões por parte dos usuários de seu sistema 
de informações gerenciais. 
  
 

Palavras-chave: Tomada de decisão; Sistema gerenciais; Processos; ERP; 

Empresas. 
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ABSTRACT 

 
The work was developed with the purpose of demonstrating the importance of the 
management system in the decision making of companies, presenting their roles, their 
tools and instruments that collaborate to optimize the processes, making decision 
making more reliable and dynamic. The objective was to present the contribution of 
the management systems in the companies giving emphasis of the ERP, an integrated 
system whose automation of the processes that help in the speed of the activities of 
the organization. Through the methodology used in a descriptive way, information and 
sources of literary works were extracted, in the search to verify through different 
authors, foundations and opinions importance of the subject approached. The results 
of the present work collaborated in a positive way, showing companies how feasible 
the computerization of the processes of the organization and how important the 
implementation of the ERP system in collaboration of business procedures, it is 
observed that the company can improve its programs and reports for a better resource 
in the decision making by the users of its management information system. 
 

 

Key-words: Decision Making; Management systems; Processes; ERP; Companies. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo do século XX mais precisamente na década de 70 surgiu a 

informatização nas organizações, marcando a era da informática, com consequência a 

globalização, que abriu portas para a integração do mercado entre países, aumentando 

a competividade entre as empresas. Com esse surgimento houve a necessidade da 

criação de recursos em apoio as exigências de trabalho para tomada de decisões 

estratégicas. 

Com esse surgimento houve a necessidade da criação de recursos em apoio 

as exigências de trabalho, para a tomada de decisão estratégica, assim surgiu o sistema 

de informações gerenciais, que com a integração, proporciona aos seus administradores 

informes que permitem avaliar com mais precisão o desempenho das atividades, 

projetos, produtos e clientes. 

O sistema de informações tem ganhado importância por ser um fiel aliado ao 

gestor, permite que a empresa conheça o seu potencial e o potencial do mercado, 

preparando-a para adversidades, a adequando para atuar no meio externo de forma que 

se mantenha perante a concorrência. 

O trabalho proposto visa evidenciar a importância do sistema gerencial na 

tomada de decisão, apontando suas principais características, bem como sua 

contribuição eficiência na mensuração de dados e fatos, contribuindo no apoio executivo, 

reduzindo o retrabalho, agilizando os processos internos, tornando um gerenciamento 

eficaz. 

O propósito do estudo desenvolvido é compreender o seguinte problema: 

Como o sistema de informações gerenciais contribui nas operações das empresas? 

Para responder à questão, tem-se como objetivo principal apresentar a 

importância do sistema de informações gerenciais nas empresas, em consequência 

temos os objetivos específicos que foram definidos como: evidenciar o papel do sistema 

gerencial dentro do ERP, apresentar as ferramentas que auxiliam na otimização dos 

processos, e finalizando identificar os instrumentos gerenciais de controle para a tomada 

de decisão. 

A natureza da metodologia é descritiva e utiliza o método bibliográfico, suas 

informações foram retiradas de obras literárias; através de consultas em livros, artigos e 

sites, no qual será apresentado fundamentos e opinião de diferentes autores, foram 

selecionado artigos publicados entre 2017 e 2019, e obras literárias entre 1989 e 2016. 
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O levantamento do presente trabalho foi feito por dados teóricos, onde apresenta 

conceitos relacionados ao sistema de informações gerenciais e ao ERP, são 

apresentados informes sobre benefícios e possíveis desvantagens. 
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2. SISTEMAS GERENCIAIS E O PAPEL DO ERP 

 2.1 Sistemas de Informações 

O 1 º capítulo irá tratar dos papéis do ERP dentro dos sistemas de informações 

gerencias, suas características, funcionalidades e importância para o auxílio de diversos 

setores da organização e seus gestores na tomada de decisão. 

O biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy, foi o primeiro a identificar regras 

e normas que passou a ser conhecido como teoria geral dos sistemas. O’Brien(2004,p7) 

“define sistemas como um grupo de elementos Inter relacionados ou em interação que 

formam um todo unificado”. É, portanto um conjunto de funções e atividades coexistindo 

em um ambiente em constante interação; também se trata de um conjunto organizado de 

pessoas, hardware, software, redes, recursos e dados. 

 

O sistema pode ser dividido em funcionais e integrados. Os sistemas 
funcionais busca atender as necessidades de funções individuais ou de 
apenas um determinado departamento, como por exemplo o sistema contábil 
que atende exclusivamente o departamento contábil da empresa, tais 
sistemas podem funcionar de forma independente. Ao falar de sistema 
integrado refere-se a um conjunto de módulos que possibilitam a integração 
de softwares e um banco de dados centralizado. Tal sistema propicia o 
compartilhamento dos diferentes processos e de negócios da empresa para 
todos os seus colaboradores, de acordo com o seu nível de acesso. 
(LAUDON; LAUDON,2010) 

 

 

Independente da classificação fica claro a interação das partes e o todo, afinal 

a instituição é um sistema, e depende da interação entre suas partes e o mundo exterior. 

É importante ressaltar esse conceito a famosa visão sistêmica no qual a empresa 

depende de suas áreas internas e, ao mesmo tempo precisa interagir com o exterior. 

Nos anos 90 o sistema de gestão do conhecimento e sistemas especialistas 

moldaram um novo papel de informação ajudando a empresa se destacar no mercado. 

Hoje podemos classificar 4 grandes sistemas que dominam o mundo dos negócios, 

destacam –se: 

-Sistemas de processamentos de transações: controle e fluxos de informações  

-Sistemas de informações gerencial: desempenho computadorizado que 

fornece relatórios aos gerentes 

-Sistema de apoio a decisão: foca em um determinado problema para auxiliar 

o gestor 
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-Sistema de apoio ao executivo: gerente sênior que define ações, gráficos e 

dados externos e internos 

A correta aplicação dos sistemas integrados poderá oportunizar à empresa o 

desenvolvimento de uma vantagem competitiva, ou seja, dispor de recursos diferenciados 

em relação aos demais concorrentes, ou possuir os mesmos recursos que estes, porém 

utilizando-os corretamente 

                 Segundo Porter (1989, p111): “Uma empresa diferencia-se da concorrência 

quando oferece alguma coisa singular valiosa para os compradores, além de 

simplesmente oferecer um preço baixo”. 

Assim hoje as empresas possuem diferenciais, dispõem recursos e propostas inovadoras 

focadas na necessidade do consumidor. Para Rainer e Cegielski (2012), um sistema 

integrado a aplicações empresariais permite a integração de sistema já existentes a fim 

de possibilitar a consolidação da informação, seu acesso e compartilhamento a todos os 

colaboradores. 

 

           Figura - Sistemas Integrados 

 

 

            Fonte: Laudon e Laudon (2010,p.255) 
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a. Papel do ERP (Enterprise Resource Planning) 

       

Como gerencia de negócios tem-se o Sistema Integrado de Gestão 

Empresarial, mundialmente conhecido como Enterprise Resource Planning (ERP). Vale 

ressaltar que historicamente falando, ERP é uma evolução de outras duas siglas que 

representavam também programas de produção. 

ERP é um sistema de informações que entrega todos os dados e processos 

de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva 

funcional (sistemas de finanças, contabilidade, recursos humanos, marketing, vendas 

etc.) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamentos de transações, sistemas 

de informações gerenciais, sistema de apoio a decisão etc.), tal sistema acolhe e integra 

os sistemas funcionais utilizados pela empresa, permitindo assim a automação e a gestão 

de todas as suas informações. O ERP constitui a espinha dorsal para a gestão dos 

negócios empresariais, visto que interliga todas as funções do negócio. 

ERP é uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos 

departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas 

as informações da empresa, facilitando o acesso aos informes e auxiliando a diversos 

setores na tomada de decisão. 

      Consiste em um sistema empresarial que abrange e integra todos os dados 

e processos da organização em um sistema único, permitindo a automação e a gestão 

de todas as suas informações, o ERP hipoteticamente trata-se da espinha dorsal na 

gestão dos negócios empresariais. 

   Quanto as vantagens da integração, pode-se considerar: 

- Manutenção em um sistema único 

- Redução da necessidade de integração e interfaces com outros sistemas 

- Acesso à informação por toda a organização 

 

No entanto possui algumas desvantagens; e se chega a compreensão, que a 

instituição para obter o resultado satisfatório, independente do seu tamanho ou mercado 

de atuação, deverá utilizar corretamente a sua integração nos departamentos e 

desenvolvimento de estratégias para o seu parecer. 
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               De qualquer forma, CBS Consulting (2009) destaca que: 

 

[...] os benefícios, que podem ser obtidos se a empresa tiver maturidade para 
aceitar as mudanças e se adequar a elas, são bem maiores que as 
desvantagens. O ERP é um avanço que com certeza agrega valor a uma 
empresa. 

 

Percebe-se que não é possível negar a importância da tecnologia da 

informação nas organizações, mesmo com a possibilidade de algumas desvantagens. Os 

sistemas ERP, em regra, buscam maximizar o desempenho de cada um dos processos 

das empresas, que proporciona fundamentais interações, inclusive entre os processos 

de negócio e entre cada uma das empresas da cadeia de valor. 
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3. FERRAMENTAS NA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS 

 

                 3.1 Ferramenta Gerencial 

Em suma importância para melhor gerenciamento das empresas, a ferramenta 

gerencial tem por objetivo a busca para resolução de problemas, aumento de receitas, 

redução de despesas e perdas; sua utilização de modo correto pode promover maiores 

benefícios para a organização. A eficiência tem sido uma busca constante para as 

empresas, e representam um grande desafio. Além de grandes oportunidades para os 

negócios, a transição digital resultou em uma série de desafios, com a globalização o 

mercado se tornou mais exigente e competitivo, tornando maior a necessidade de 

integração entres seus departamentos e desenvolvimento das organizações. 

Dentre os fatores que compõem o sucesso da competitividade entre as 

empresas, sem dúvida a qualidade é o que estabelece um dos maiores resultados 

quando tratada de forma prioritária. Os empresários e os próprios executivos 

expressaram em pesquisa conduzida pelo jornal DCI (Diário Comercial, Indústria & 

Serviços), cujo resultado foi publicado em novembro de 2005, que a qualidade (21,7%) e 

a gestão (20,6%) são os principais motivos que os levam a admirar um negócio 

empresarial. (ROBLES JR,2008,p.37) 

 

Com o mercado cada vez mais competitivo, exige-se muito mais das 

organizações, sendo assim seu gestor deve ter total controle dos processos de sua 

empresa, conferir a qualidade dos seus produtos, monitorar seus colaboradores e inovar. 

Utilizando as ferramentas corretas suas funções poderão ser executadas com qualidade.    

As ferramentas de gestão servem principalmente para obter maior controle 

sobre os processos, refletem na necessidade de uma melhor gestão empresarial, focada 

não apenas na tomada de decisão, mais na compreensão do negócio. 

O SIG (Sistema de Informações Gerenciais) são processos que auxiliam o 

planejamento, organização e tomada de decisão, o sistema é estruturado através de 

relatórios que fornece informações essenciais aos gestores da organização. 

 As ferramentas SCM (Supply Chain Management) e ERP (Enterprise 

Resource Planning) são de grande importância na otimização dos processos. 
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3.2 SCM (Supply Chain Management) 

No início dos anos 90 houve a preocupação com a gestão da cadeia de 

suprimentos. No Brasil teve destaque no final da mesma década, fruto da logística 

integrada e da preocupação com o melhor atendimento das necessidades do 

consumidor(FLEURY,2002). 

Desta forma, o SCM – Suply Chain Management tem o objetivo básico de 

buscar a maximização e a criação de sinergias das partes envolvidas na cadeia produtiva 

para que haja o atendimento mais eficiente e eficaz, com menores custos, das 

necessidades do consumidor. 

O objetivo do SCM consiste em reduzir a quantidade de recursos visando gerar 

um nível de serviço ao consumidor eficiente e otimizado, atendendo, assim suas 

necessidades. 

Dentre as eficiências fornecidas pelo SCM listar: 

Reestruturação de fornecedores: redução de números de fornecedores, 

escolhas mais adequadas, gerenciamento de matéria prima mais eficiente. 

 

Integração de Infraestrutura: permite a empresa reposição de matéria prima 

ou produtos de forma automática, sistema mais integrado. 

 

 

Desenvolvimento de novos produtos: Inserção da cadeia produtiva, 

viabilizando o desenvolvimento de novos produtos com maior agilidade e menor custo. 

 

Quanto aos pontos críticos na implantação do sistema SCM: 

Dificuldades quanto ao conceito e sua aplicação de forma estratégica 

integrada. Alto investimento que tem a recuperação a longo prazo. 

Planejamento e reengenharia da cadeia de suprimentos, necessidade de 

analisar e modelar a rede de suprimento e de fornecedores. 
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3.3 ERP (Enterprise Resource Planning) 

O grande desafio das empresas era entender e acompanhar cada processo, 

distinguir seu funcionamento e compreender como influenciava no resultado final. De 

forma manual tornou-se mais difícil acompanhar a performance do negócio e localizar 

origem de problemas e oportunidades. A partir da inserção da tecnologia no mundo 

corporativo, uma das primeiras soluções criadas foi o software Enterprise Resource 

Planning (Planejamento de Recurso da Empresa). 

O ERP é um software que transporta informações, trata-se de um sistema 

integrado que permite um único fluxo de informes para toda a empresa. Na visão de Grant 

et. al.(2001),” o ERP consiste em uma abordagem estruturada que busca otimizar a 

cadeia interna da organização por meio da utilização do banco de dados”  

 

Figura: Estrutura do funcionamento do ERP 

 

 

 

Fonte:Davenport (1998) 
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Segundo Padilha(2004), “o ERP constitui um sistema integrado que permite 

um único fluxo de informações para toda empresa, tendo como base um banco de dados.” 

O emprego de um sistema ERP é essencial quando as operações e 

informações da empresa se tornam grande, e tem a necessidade de um gestão eficiente 

e eficaz, empenhando-se em buscar a melhoria de todos os processos da organização, 

desde a produção e distribuição de seus produtos, até a aquisição de matéria prima; 

possibilitando uma ampla visão da empresa e seus negócios. 

É possível classificar em três componentes centrais possíveis de um sistema 

ERP:  

-Contabilidade e finanças: gerenciam os dados com o destaque para o credito, 

analise de rentabilidade do produto e técnicas avançadas de modelagem da 

rentabilidade. 

-Produção e gerenciamento de materiais 

-Recursos humanos 

 

Quanto as vantagens na implementação do software: 

-Aumento da eficiência produtiva e distribuição 

-Redução de custos, erros e fraudes 

-Otimização das informações e sua qualidade 

-Redução de lead- time (tempo de atividade) 

-Elimina o retrabalho de processos 

 

Já as possíveis desvantagens desta ferramenta: 

- Alto custo na implementação, o que exige analise de custo e beneficio 

-Excesso de controle, que pode gerar resistência a mudança. 

-dependência do provedor   

-Imposição de padrões de tarefas 

 

Mesmo com algumas desvantagens citadas, não é possível negar a 

importância da implementação de tecnologia, sistemas e softwares nas empresas. 

Proporciona fundamentais interações, otimização de processos e negócios da 

organização. 
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4. INSTRUMENTOS GERENCIAIS DE CONTROLE PARA TOMADA DE 

DECISÃO 

 

4.1 A Contabilidade Gerencial e seus processos 

A contabilidade gerencial pode ser vista como uma prestação de serviços, o 

qual os gestores são considerados clientes. No entanto, levante-se o questionamento 

sobre os tipos de informações relevantes necessárias que esse cliente necessita no 

processo de tomada de decisão. 

É possível distinguir quatro principais processos decisórios, nas quais as 

informações contábeis gerenciais são imprescindíveis, são eles: 

-Desenvolvimento dos objetivos e planos: o gestor tem como papel principal 

na condução da área estratégica, designar missão e principais objetivos da organização, 

elaborar planos estratégicos no intuito de atingir suas metas projetadas. As informações 

contábeis gerenciais serão de utilidade na elaboração de estratégia e planos para 

alcançar o objetivo traçado. 

- Controle e avalição de desempenho: Apesar de imensuráveis alterações 

ambientais, tecnológicas, estruturais, processos de controle são indispensáveis na 

gestão das empresas. As informações contábeis gerenciais ajudam a analisar o 

desempenho da organização. Os indicadores financeiros e não financeiros são utilizados 

adstrito para essa avaliação. 

- Alocação de recursos: Termo utilizado para descrever, o plano que uma 

organização elabora afim de distribuir ferramentas que dispõe para finaliza um projeto. É 

relativo as estratégias a curto prazo, e em algumas circunstâncias indica um negócio, 

recursos, tecnologia e orçamentos que possui; sendo eles limitados e de 

responsabilidade dos seus gestores afim de garantir o uso de forma eficiente e eficaz. 

Decisões relativa as questões, exigirão informações contábeis gerenciais. 

-Determinação dos custos e benefícios: Abordagem que estima forças e 

fraquezas sobre transações, atividades ou requisitos funcionais de uma negócio, que 

determina melhor opção de ações e práticas. Várias decisões exigem o conhecimento 

dos custo e benefícios, as questões de como os riscos são medidos e recompensados 

são fundamentais em cada decisão. O contador gerencial fornece informações 

detalhadas de custos e benefícios. 
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  Figura-Decisões que necessitam de informações contábeis gerenciais 

    

 

   Fonte: Peter Atrill (2014,p.44) 

 

 

Aspectos de decisões com um adequado sistema de informações gerenciais 

possibilita ao gestor maior controle e desempenho do processo. O SAD (sistema de apoio 

a decisão) constitui-se em um sistema, que integra dados e informações no intuito reparar 

possíveis erros auxiliando os gestores da organização. São fases de processo decisório: 

Identificação dos problemas, análise dos problemas, estabelecimento de soluções 

alternativas.  

Segundo Jiambalvo (2002, p.2) “todos os gestores precisam não só planejar e 

controlar suas transações, porém devem tomar uma série de decisões”, em diversos 

momentos o gestor irá se deparar com diversos obstáculos, cabe a ele definir quais 

medidas e qual caminho trilhar. O processo de decisão estará sempre existente, 

estabelecendo regras operacionais da organização com o objetivo de reduzir riscos. 

O contador terá o encargo de ressaltar, apurar, averiguar, avaliar elementos 

coletados e apreciar todos os resultados financeiros, a fim de serem repassados aos 

administradores no procedimento de tomada de decisão. 

A contabilidade gerencial tem por incumbência demarcar, documentar, 

estabelecer, justificar e resguardar o sistema contábil, conservando os registros de todas 

as transações financeiras em conformidade com os princípios que regem a contabilidade 

com a finalidade de controle interno. O controle deverá elaborar e reexaminar modelos 
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de avaliação de resultados para que seja útil e de referência assegurando que o resultado 

das atividades estejam de acordo com o que foi determinado. 

 

4.3 Instrumentos Gerenciais 

Trata-se de um suporte para estratégias e ações que visam alcançar um 

propósito pré estabelecido, além de fornecer aos gestores informações, favorece na 

subsistência da organização. Seu principal objetivo é induzir na tomada de decisão, tais 

instrumentos são indispensáveis em quaisquer tipos de organização. 

Segundo Souza(2008)  

 

O empresário deve atuar como administrador e contador gerencial, 
controlando estoques, contabilizando custos, produzindo planilhas para 
apurar seus resultados, decidindo sobre investimentos e financiamentos, e 
planejando fluxo de Caixa. Dentre os instrumentos gerenciais que a 
contabilidade utiliza na tomada de decisão, estão: controle de estoque, 
demonstração de fluxo de caixa, controle de contas a receber, controle de 

contas a pagar, controle de bancos e análise de resultados. 
 

 

A contabilidade gerencial utiliza artefatos, Soutes (2006, p.9) define artefatos 

como “atividades, ferramentas, filosofias de gestão, instrumentos, métodos de custeio, 

modelos de gestão e métodos de avaliação, o que propicia uma maior qualidade na 

gestão das empresas”. Com esse embasamento a contabilidade fornece aos gestores 

informes essenciais, ao desempenho da empresa. 

São apontados como principais instrumentos tradicionais: custeio por 

absorção, custeio variável, custeio padrão, retorno sobre investimento, moeda constante, 

valor presente, orçamento e descentralização. 

 

 

4.4 As decisões 

Um controle eficiente depende de um eficaz sistema de contabilidade 

gerencial, significa obter informações confiáveis e em tempo hábil, para que providências 

corretivas possam ser tomadas quando necessárias. É um processo contínuo, recorrente, 

repetitivo. Não possui uma marco inicial ou um final previsível. 
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Embora o objetivo do contador seja com as informações financeiras, as 

informações não financeiras são constantemente necessárias para a tomada de decisão 

gerencial. Portanto decisões corretas necessitam de: 

- Análise de dados que serviram de base 

- Previsão dos possíveis resultados da ação tomada 

- Avaliação de reação a tomada de decisão 

Para tanto é de utilidade a observância de algumas diretrizes. Algumas 

menções sobre tais preceitos podem auxiliar uma avaliação da questão: 

1. Identificar todas as alternativas – Uma decisão racional depende que 

todas as alternativas estejam presentes, para melhor apuração. Todas 

as alternativas praticáveis, e qualificadas para a questão devem ser 

consideradas.  

2. Estabelecer quais custos são relevantes para cada decisão específica- 

As tomadas de decisões realizadas no presente serão utilizadas no 

futuro, e os custos correspondentes deverão ser os relevantes. Serão 

relevantes os custos diferentes. 

3. Custos históricos são relevantes- Segundo Harper (1995, p167) 

“Ignorar custos passados é psicologicamente difícil”. No entanto a 

utilização de custos históricos no processo decisório deve ser restrito 

ao seu devido valor. 

4. Determinar a diferença entre cada alternativa- Somente os fatores que 

sejam diferentes em cada alternativa deverão ser considerados. 

5. Considerar que os juros, inflação e impostos são relevantes- 

Representa uma verdadeira cilada, devido a pluralidade de 

particularidades que os envolvem. Juros são fundamentais para 

decisões ligadas a fluxo de caixa. 

6. Custos comuns são irrelevantes- Esses custos não deveram fazer parte 

da análise, contudo se for desejada a sua inclusão como dado adicional, 

poderão ser apresentadas no final da análise. 

7. Situações que envolvam múltiplas alternativas- Realizar o 

agrupamento, para facilitar a identificação das que se mostrarem mais 

interessantes. 



 

 

28 

8. Preços- Quando implicar definição de preços, deve-se avaliar sua 

influência sobre a demanda, competidores e os possíveis resultados na 

empresa em um todo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a globalização o mercado ficou mais exigente e competitivo, e as 

organizações para conseguirem sobreviver, necessitam de dinâmica, agilidade e 

segurança nos processos, seja ele administrativo, financeiro ou contábil; sendo assim 

surgiu a premência da informatização e inclusão de sistemas de apoio ao gestor, 

tornando as análises mais ágeis e disponibilizando informações tempestivas, assim torna-

se fundamental a utilização da ferramenta SIG (Sistemas de informações gerenciais). 

Com a pretensão de qualidade nos negócios, a organização tem como objetivo 

reduzir custos e ampliar lucros, tornando a empresa autossustentável e evitando 

prejuízos. Para isso é necessário a utilização de recursos informatizados, o qual 

disponibiliza maior confiabilidade, segurança e celeridade nas informações, auxiliando a 

tomada de decisão. 

São inúmeros os benefícios concedidos pela informatização, oriundo da 

elaboração de um eficaz sistemas de informações e da aplicabilidade de planos 

estratégicos com o objetivo de corrigir, aprimorar e reduzir os riscos nas operações e 

atividades da organização. 

O objetivo do presente trabalho foi alcançado, de forma que foi apresentado, 

que de maneira específica, os sistemas de informações dão oportunidades para que as 

empresas tenham condições de reagir as mudanças do mercado e se considerem 

acondicionadas e firmes o suficiente no processo decisório. 
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