18 – SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (SIG ).
• O propósito básico de um SIG é ajudar a empresa a alcançar suas metas,
fornecendo a seus gerentes detalhes sobre as operações regulares da organização,
de forma que possam controlar, organizar e planejar com mais efetividade e com
maior eficiência.
• Um SIG provê suporte aos gerentes para alcançar suas metas corporativas,
suprindo-os com feedback (retro-alimentações) e informações para entender
melhor as operações regulares das organizações. Através de vários tipos de
relatórios, possibilita a comparação de resultados para estabelecer as metas da
companhia e a identificação de áreas com problemas e oportunidades de
aprimoramento. Desta forma, um SIG efetivo pode fornecer à organização uma
vantagem competitiva e, no mínimo, uma margem temporária sobre outra
organização carente de tal tipo de sistema.
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18.1 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
FINANCEIRAS.
• O mundo das finanças corporativas mudou do simples gerenciamento financeiro e
da administração de operações (como monitoramento do fluxo de caixa e da
lucratividade) para, de fato, tomar as decisões-chave de uma organização e auxiliar
na definição de estratégias para tornar a empresa bem sucedida. Em um ambiente
complexo e de rápidas mudanças de hoje, atender a estes requisitos demanda um
sistema financeiro integrado e completo.
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• O módulo financeiro de um sistema ERP pode desempenhar um papel decisivo
para atender esta necessidade. Tais sistemas financeiros sofisticados são capazes
de suprir os gerentes financeiros e executivos com informações atualizadas, vitais
para o sucesso na atual economia globalizada. A história tem mostrado os
resultados de sistemas financeiros deficientes. Além das corporações com muitos
débitos, bancos e instituições financeiras tem ido à falência devido às más
decisões e às condições econômicas desfavoráveis. Por outro lado, decisões
financeiras acertadas resultam no crescimento e prosperidade das organizações.
• O SIG financeiro pode ser implementado como um conjunto de sistemas e vários
arquivos, que são atualizados por uma expressiva quantidade de transações de
dados capturados de vários sistemas de processamentos de transações, tais como
entrada de pedido, contas a pagar e receber, compras, etc.. Nas organizações que
contam com um sistema ERP, o SIG financeiro está baseado no uso de um banco de
dados comum, compartilhado por vários setores. As empresas estão adotando os
módulos financeiros de um sistema ERP integrado, basicamente por dois motivos.
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• Primeiro para oferecer a possibilidade de adotar as melhores práticas de
negócio, já que a implementação de um sistema ERP ajuda a empresa a
cumprir suas metas corporativas ao mesmo tempo em que minimiza os
custos administrativos os, reduzindo, simultaneamente, os tempos dos ciclos
operacionais e aumentando a produtividade, fatos que liberam a gerência de
finanças para concentrar-se nas questões estratégicas para o negócio.
Segundo, as empresas que operam em escala mundial precisam de soluções
empresariais que lhes dêem suporte nos países onde mantém ou planejam
fazer negócios operando em vários idiomas e moedas, atendendo às práticas
de negócios locais e exigências legais, e lidando com as operações vitais para
o negócio além-fronteira.
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• Um SIG financeiro disponibiliza informação financeira, não somente aos
executivos, mas também a uma ampla variedade de pessoas que precisam, no
dia a dia, tomar melhores decisões. Descobrir oportunidades e identificar
rapidamente os problemas pode significar diferença entre um negócio bem
sucedido e um mal sucedido. Um SIG ERP integrado que abranja a função
financeira maximiza a capacidade de tomada de decisão, assegurando que a
informação adequada ao negócio alcançará as pessoas certas, no momento
certo. O SIG financeiro executa, especificamente, as seguintes funções:
• Integra as informações financeiras e operacionais oriundas de múltiplas fontes,
incluindo a Internet, em um único SIG.
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• Provê acesso fácil aos dados quer para usuários financeiros que não,
freqüentemente por meio de uso da intranet corporativa, de modo a acessar
as páginas Web da corporação, onde se encontram os dados e as
informações financeiras.
• Torna os dados financeiros disponíveis oportunamente para abreviar o
tempo de elaboração e análises.
• Possibilita a análise de dados financeiros aliada a múltiplas dimensões (de
tempo, geográficas, de produto, de fábrica e de clientes).
• Analisa atividades financeiras históricas e atuais.
• Monitora e controla o uso dos fundos no decorrer do tempo.
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