


Entradas para um SIG Financeiro.

• As ações gerenciais atendidas pelo SIG financeiro requerem vários dados
e informações. As fontes de entrada, tanto externas quanto internas,
estão discutidas resumidamente a seguir.

• Plano estratégico ou políticas corporativas. Os planos estratégicos
contém grandes objetivos financeiros. As metas financeiras, entre dívidas
e empréstimos e os retornos esperados constituem algumas das
medidas que podem fazer parte do plano estratégico. O plano projeta
com freqüência, as necessidades financeiras da organização para um
período de um a cinco anos.
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Muitas informações específicas, tais como retorno de um investimento, a
razão desejada entre dívidas e patrimônio líquido e a estimativa de entrada
de caixa decorrem diretamente do plano estratégico.

• Sistema de processamento de transações. As importantes informações
financeiras são coletadas de quase todas as aplicações de processamento
de transações (folha de pagamento, controle de estoque, processamento
de pedidos, contas a pagar, contas a receber, e outros). O custo total da
folha de pagamento, o investimento em estoque, o total das vendas em um
certo período, o valor pago aos fornecedores, o total dos valores devidos
pelos clientes à empresa e os dados detalhados de contra representam a
base de sustentação de muitos relatórios financeiros.
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• Fontes externas. Informação sobre a concorrência pode ser vital para a
tomada de decisão financeira. Relatórios anuais e balanços financeiros dos
concorrentes, bem como relatórios gerais e sobre novos produtos podem
ser incorporados nos relatórios SIG para fornecer unidade de medida ou
base de comparação. A Internet também vem sendo usada como fonte de
informação, bem como as emitidas pelas agências governamentais,
indicadores e índices econômicos atualizados, que podem ajudar a planejar
futuras condições econômicas. Além disso, leis tributárias e exigências de
relatórios financeiros também podem ser refletidos no SIG.
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Subsistemas e Saídas de um SIG Financeiro.

• Dependendo da organização e de suas necessidades, o SIG financeiro pode incluir
sistemas internos e externos, de forma a prestar assistência à aquisição, ao uso e
controle de recursos em caixa., de fundos monetários, entre outros recursos
financeiros. Esses subsistemas do SIG financeiro desempenham um papel de
agregar valor aos processos de negócio de uma companhia. Por exemplo, uma
construtora civil pode utilizar um subsistema do SIF financeiro para ajudá-la na
utilização e gestão dos fundos. Os gerentes financeiros precisam de dados para
melhor gerenciar a elaboração dos relatórios e tomada de decisão a partir do SIG
financeiro. Também precisam acessar mais relatórios e dados internos para atender
as necessidades regulatórias, sendo imprescindível que todos os dados estejam
facilmente acessíveis.

• Outros subsistemas importantes incluem contabilidade de custos, lucros e perdas, e
auditoria. Cada subsistema interage com o SPT de forma especializada, possuindo
saídas de informação que suportam gerentes financeiros na tomada de decisão.
Estas saídas correspondem a relatórios de:
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