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Resumo: Partindo da necessidade da administração em uma organização da melhor 

maneira possível, surgiu, assim, o sistema de informação. Para o melhor proveito 

possível do mesmo, a própria informação que será passada através dele tem que ser 

o mais precisa possível para um resultado mais consistente. Assim, esse artigo tem 

como intuito a abordagem dos tipos de informações voltadas para a área fiscal e 

contábil de uma empresa, acerca do processamento de dados, quem o utiliza, de que 

maneira o utilizam. O artigo abordará também sobre o sistema de informação 

integrada entre os envolvidos e o conjunto de partes interligadas com um único 

objetivo que o compõe. 

Palavras-chave: Sistema; informação; Fiscal; Contábil; Dados; Parametrização, 
Legislação.  
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca discorrer sobre o sistema integrado de gestão, mais 

precisamente sobre o sistema de informação nas empresas voltados a área gerencial, 

como fiscal e contábil. Tal ideia é mostrar a importância que um sistema de informação 

tem para com a organização visando otimização dos processos rotineiros internos, 

cumprimento de leis e normas exigidas pelo fisco, clareza da informação, integração 

dos setores, ao final de todo o processo findando assim em resultados positivos para 

a empresa, o que logicamente atrairá boas oportunidades de negócios nos dias atuais. 

 

Paige e Amy (2012, p. 6) afirmam que “A tecnologia da informação está em todas as 

partes no negócio. Compreender a tecnologia da informação fornece uma grande 

percepção para todos que estejam aprendendo sobre negócios.” 

 

Há um conflito enorme quanto a desmistificação da informação. Seja pela falta de 

ciência, falta de hábito ou até mesmo cultura da empresa, algo que já está enraizado 
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em todos setores. muita dificuldade no entendimento da informação. Muitas 

organizações têm acesso aos dados, mas falta ainda assim saber usá-las da maneira 

adequada, o que acaba acarretando num amontoada de arquivos de informações 

inúteis.  

 

De acordo com Oliveira (2008), os sistemas de informações gerenciais de extrema 

importância, pois com a atual tecnologia disponível, muitas empresas já estão adeptas 

aos sistemas informatizados, existem um leque imenso de dados disponíveis para 

utilizar de acordo com o objetivo almejado, na tomada de decisão, em uma 

investigação mais aprofundada sobre a empresa em quesitos como fiscal e contábil. 

 

 

Figura 1: Fluxograma do SIG 

Fonte: Oliveira (2008, p. 27) 

 

Nesse sentido, o estudo pretende mostrar como um sistema de informações 

proporciona melhorias nas práticas contábeis e fiscais, acarretando em lucros e 

ganhos futuros quando se tem um sistema bem implementado e rodando de forma 

coesa. Permitindo, assim, o aumento na produção, melhorias no planejamento para 

lidar com toda a organização de negócios, cumprimento de determinações do fisco, 

tudo com dados consistentes, seguros e de maior qualidade. 

Com o avanço da tecnologia nos dias atuais, uma maior precisão no quesito de dados 

completos (que se transformaram em informação) se torna cada vez mais 

indispensável. Vive-se em um mercado onde todo o sistema de sobrevivência se 

tornou mecanizado, com o auxílio de máquinas informatizadas. Inteligência artificial já 

é uma realidade praticada que vem se aperfeiçoando mais e mais. Toda modernização 

também requer uma boa estrutura, a fim de se evitar rompimentos e vazamentos, 

estabilizando-se e transmitindo confiabilidade. 
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Os Hardwares estão cada vez mais potentes e os softwares mais aguçados, HD’s e 

processadores estão capacitados para armazenar milhares de milhões destas 

informações, processadores realizam sua finalidade nu piscar de olhos. Todo o 

conjunto nunca esteve tão potente quanto nessa nova era digital. 

Porém nem sempre houve toda essa tecnologia. As gerações passadas se tornavam 

reféns do tempo e espaço: para o envio de uma simples mensagem, por exemplo, 

demorava-se dias ou até mesmo meses, dependendo da distância a ser alcançada 

(meio de envio manual onde uma pessoa era responsável por enviar e trazer resposta 

ao remetente). Percebeu-se então a necessidade de melhoria, pois prejuízos e outros 

problemas eram gerados por esse tempo total de espera. Daí origina-se a ideia em se 

obter algo mais eficaz e instantâneo. 

Houveram antes vários atos até chegarmos nos dias de hoje onde tem-se total 

domínio desse procedimento; um grande marco na história se tornou a Revolução 

Industrial, no século XVIII e XIX. Antes dela todo o modo de trabalho, armazenamento 

de informações era manual e artesanal. Houve uma maior demanda e necessidade 

de consumo da população. Nessa época todas as máquinas manuais começaram a 

ser substituídas por um maquinário mais inteligente e independente. Com todos esses 

avanços houve um aumento na produção, que trouxe benefícios às grandes 

organizações, como lucro e clientes satisfeitos. Todos esses fatos dependiam de um 

sistema de organização informacional potente e eficaz, que foi um grande contribuinte 

para a dispersão da nova concepção dessa ferramenta de trabalho. Tudo estava 

relacionado a forma de comunicar e interligar pessoas, setores e etc. 

instantaneamente se tratando de informação. 

1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

Visto que há um grande número de empresas sendo abertas, com o atual pensamento 

empreendedor que inspira as pessoas, tem surgido muitas empresas, dos mais 

variados ramos e segmentos. Esses negócios tendem a crescer de forma absurda, 

visto que são ideias voltadas a necessidade do público alvo, o que acaba exigindo um 

maior controle de gerenciamento. O Estado por sua vez, sempre quer ter um controle 

também sobre tudo que acontece dentro de seu território e também ter sua parte sobre 

as operações, e através disso utiliza vários meios de controle como programas que 

são confeccionados por ele próprio visando padronizar todas atividades, que possuem 
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um prazo para transmissão e comunicação, que não sendo cumpridos acarretam a 

empresa infrações resultantes em punições previstas em legislação; cobrança 

também de impostos, taxas e contribuições. 

De acordo com o Art. 3º da Lei 5.172, de 25 de Outubro de 1966, “ Art. 3º 
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” 
(Brasil, 1977). 

 

Além do vasto comércio virtual que surgiu nos últimos anos, conhecido como E-

commerce, onde vendas virtuais são efetuadas sem propriamente ocorrer a venda 

presencial, o que não desobriga as empresas de cumprirem suas obrigações exigidas. 

Para a empresa, as vezes tudo pode se tornar burocrático e difícil de se executar, com 

tantas obrigações a serem cumpridas, surge então o pensamento futurista de se ter 

uma ferramenta de trabalho que contenha todas informações necessárias para 

atender as demandas em amplo caso, a fim de ser evitar transtornos e pendências 

junto ao fisco e também da necessidade de se ter um Sistema de Informação Interno 

que facilite todo o processo de comunicação, operação interna e gerenciamento. 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

As características que um Sistema da Informação deve possuir para execução das 

rotinas, parametrização previstas em legislação exigidas pelo fisco, a importância de 

se ter uma informação fidedigna e as tomadas de decisões possíveis através do 

resultado final obtido, os impactos positivos resultantes em lucros, rentabilidade e 

também cumprimento de exigências previstas em legislação. 

1.3 PROBLEMAS DA PESQUISA  

No momento em que a informação é produzida, é necessário a guarda da mesma, 

pois ela serve como norteamento no momento em que o fato gerador acontece tanto 

quanto para consultas futuras, de ocorrências no passado. Com isso é possível auferir 

dados em quesitos contábeis por exemplo, onde se é necessário fazer levantamento 

para saber o custo histórico de um dado ativo imobilizado, por exemplo, em um 

processo de auditoria interna mesmo. 
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A empresa deve estar ciente que gasto com tecnologia não são propriamente gastos, 

e sim investimentos que irão melhorar toda dinâmica interna. 

Todo arquivamento e o consecutivo acesso depende de como são processados os 

dados. Logo, uma futura análise das informações obtidas é imprescindível o modo 

como os mesmos são interpretados. Dados precisam de um contexto para análise. 

Um dado isolado dificilmente pode ser analisado. 

Demanda-se muitos processos administrativos e operacionais perante toda classe 

empresarial, que sempre está cercada de obrigações a serem entregues e cumpridas 

por determinação do fisco ou o Estado. Mesmo antes de iniciar suas atividades 

operacionais a empresa já possui a obrigatoriedade de cumprir tais obrigações. 

 

O inciso XXII do artigo 37 da Constituição Federal, que trata das 
Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, afirma que estes devem atuar de forma integrada, compartilhando 
cadastros e informações fiscais. Em 2003 foi criada uma Emenda 
Constitucional n. 42, que altera o Sistema Tributário Nacional, entre outras 
previdências (NASCIMENTO, 2013; FILHO; FILHO, 2015; SILVINO, et al., 
2011). 

Um Sistema é formado por um conjunto de dados que são separados em partes 

(subsistema) e que formarão um todo. Logo, tudo se torna interligado e dependente 

entre si.  

A informação sobre a encomenda é tão importante quanto à própria 
encomenda. Preocupamo-nos muito com o que está dentro da caixa, mas a 
capacidade de rastrear e seguir a remessa também são importantes, e, 
portanto, gerir o estoque em movimento, revolucionou a logística. (STAIR; 
REYNOLDS, 2011, p. 4). 

1.3.1 Dados a partir de contexto  

Toda e qualquer atividade da empresa deve ser documentada e informada em seu 

devido prazo de comunicação. 

Papel e caneta já são obsoletos, não mais utilizados como ferramenta essencial de 

trabalho, a informação digital acontece a todo momento, os órgãos regulamentadores 

cada vez cruzam mais os dados de um determinado CNPJ (Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica), com intenção em fiscalizar e observar suas operações, atestando 

se são reais ou não, não sendo, fica-se passível de punições das mais variadas 

ordens. 
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Art. 2º  O CNPJ compreende as informações cadastrais das entidades de 
interesse das administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. (BRASIL, Instrução Normativa nº 1863, 27 de dez. 
de 2018. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Brasília, DF, dez. 2018. 

Porém todo investimento otimiza o controle dos sócios quanto a organização, tendo 

assim informações consistentes, fidedignas, de fácil acesso e em tempo hábil, 

mantendo a memória fiscal e contábil sempre viva. Para se vender um produto basta 

clicar em um botão e todo o conjunto de dado será copilados em um só arquivo, 

denominado DANF, através do XML (que é a sigla para Extensible Markup Language, 

que significa em português Linguagem Extensível de Marcação Genérica). Esse 

arquivo comporta vários tipos de dados e informações, e que por determinação do 

fisco deve ficar sob controle da empresa por durante 5 anos. 

Vale frisar que para que todo processo ocorra de forma correta e segura, um programa 

inteligente e eficaz deve estar totalmente parametrizado para atender as devidas 

exigências necessárias para operação, e a empresa, envolvendo pessoas e setores 

devem acompanhar toda a migração tecnológica. 

 

A Nota Fiscal Eletrônica - NF-e é considerada por Young (2009) como um 
documento de autoria da empresa e que deve ser armazenado 
magneticamente, virtualmente, com o intuito de documentar operações e 
prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do 
emitente e autorização de uso pela administração tributária do estado do 
contribuinte (SEFAZ), antes da ocorrência do fato gerador, podendo estar 
autorizada, denegada ou ainda pendente de aprovação.  

1.4 OBJETIVOS 

O presente artigo visa evidenciar o quão importante se torna o sistema da 

Informação para uma organização, visto que há um aglomerado de facilitações 

relacionadas ao fisco, as vendas e a organização interna da empresa. 

1.4.1 GERAL (Adaptações e exigências do fisco) 

Ao chegar nessa nova era digital, evoluindo com toda a modernização atual e com a 

possibilidade de criação do próprio negócio, uma gama de empresas dos mais 

variados setores tem surgido e vem se tornando gigantesca, o que obriga o fisco a 
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desenvolver programas padrão e aplicativos oficiais, que serão capazes de lhes 

fornecer apenas as informações desejadas de acordo com a legislação vigente. 

Empresas por sua vez tem como obrigação fornecer toda sua operacional detalhada 

afim de se evitar futuros transtornos. 

Cada ente federativo possui um órgão que está propriamente voltado ao 

acompanhamento de tais informações, no espirito Santo a SEFAZ/ES é a responsável 

por gerenciar todo o conjunto de dados e informações das empresas locais, facilitando 

o entendimento e formalização de linguagem entre os Contribuintes (PJ que possuem 

um tipo de inscrição nesse órgão). Desta maneira, tudo ocorre em tempo real, o 

sistema interno da empresa envia os dados a esse órgão, que retorna como aprovado, 

denegado, etc.  

Nasce a EFD (Escrituração Fiscal Digital), que possui um arquivo JAVA para executar 

tais processos. Neste programa mensalmente ou anualmente a empresa deve 

transmitir e informar todos seus dados ao fisco, com a assinatura digital do contador. 

Existem os mais variados Sped’s (popularmente conhecidos), como o Fiscal, o 

Contábil, O Contribuições, e também o Sintegra (para empresas do simples nacional), 

etc. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desta maneira, os objetivos específicos são: Escrituração Digital, Relatórios 

Gerenciais, Otimização da informação clara e coesa e  A informação como ferramenta 

na tomada de decisão. 

1.5 HIPÓTESE 

Se houver uma boa aplicação do sistema de informação aplicados nas empresas 

então a continuidade, a organização interna, o alinhamento com o fisco e demais 

processos terão melhoria continua.  

2  METODOLOGIA 

Pesquisa Descritiva realizada por meio de fontes secundárias e primárias, de caráter 

qualitativo auferida com o método dedutivo, tendo como procedimentos técnicos 
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observâncias dos fatos científicos comprovados, como artigos, legislação, bibliografia, 

etc. 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção tem como objetivo elucidar a estrutura conceitual e as informações 

voltadas ao tema central do trabalho, que está decorrido de citações e comentários 

que agregam ao finco principal. 

Reynolds e Stair quiseram dizer que todos os dados fornecidos são exatamente como 

tudo acontece, todo o procedimento passo a passo para se concretizar uma atividade, 

por exemplo. Os tipos de informações criadas dependem das relações definidas entre 

os dados existentes. Acrescentar novos dados significa que se pode redefinir as 

relações ou criar novas informações.  

De acordo com Reynolds e Stair (2011, p. 2) 

A capacidade de um sistema de organizar e armazenar informações fornece 

o combustível para a tomada de decisões inteligentes de negócios e constitui 

o real valor dos sistemas de Informação com base e computador.    

Reforçando a ideia de que a informação é o produto final e que pode ser alterado 

pelos dados obtidos. Cada dado será gerado e transformado em informação de acordo 

com o perfil de cada empresa, cada organização deve estabelecer qual o grau de 

necessidade de cada informação. Informação que se torna valiosa quando aplicada 

devidamente ao destino real.  

Reynolds e Stair (2011, p. 6) afirmam, retornando a ideia da importância do valor das 

informações e exatidão de dados, 

 A Sutter Health, por exemplo desenvolveu um sistema em tempo real para 
suas unidades de terapia intensiva (UTIs) que pode detectar e prevenir 
infecções letais, salvando mais de 400 vidas por ano 

A partir da integração de todo maquinário agregado a telecomunicação, surgiu a 

Tecnologia da informação, que passou a apresentar como principal função e 

diferencial armazenamento e processo de dados e a transmissão das informações, 

tendo como principal fator o estímulo a competitividade num mercado onde quem 

estivesse atualizado já tinha um diferencial para estar à frente de seus 

concorrentes. (Poter, Michael E. 1999) 
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Para que a empresa tenha como objetivo ter um aumento contínuo em seu 

desenvolvimento na produção, precisa que haja um grande equilíbrio entre os 

sistemas de informação e de tecnologia, para que possa transmitir informações e 

processar os dados recebidos. 

Segundo Padoveze (2009, p. 29), um conceito da informação obtido também é que se 

trata de um conjunto tecnológico, que auxilia as empresas na execução efetiva de todo 

os seus Sistema e subsistemas de informação, na transmissão, na transmissão de 

dados e em todo o processo gerencial interno.  

Com isso, a informação produzida se torna ferramenta essencial na tomada de 

decisão, pois trazem um panorama exata da atual situação da empresa, observando 

todas operações e atividades executadas por ela. 

Neste exato momento, informação contábil e Sistema de informaçãos e tornam 

aliados, como apenas um objetivo: a tomada de decisão correta. 

A contabilidade é um grande instrumento que auxilia a administração a tomar 
decisões, na verdade ela coleta todos os dados econômicos, mensurado-os 
monetariamente., registrando-os e sumarizando-os em forma de relatório ou 
de comunicados, que contribuem sobremaneira para ma tomada de 
decisões.(CARLOS, M. J., 2018, p. 3) 

De acordo com Padoveze (2009, p. 210): O subsistema de contabilidade 

gerencial e fiscal necessita dos fatos ocorridos e registrados como evidência e para o 

registro contábil das informações, que processadas e armazenadas se tornam a 

memória viva da empresa. Onde alguns instrumentos são essenciais e obrigatórios, 

como: Livro Diário, Livro Razão, Balancete de verificação, Plano de Contas, Balanço 

Patrimonial, DRE e etc. 

O SPED foi instituído pelo Decreto nº 6.022/2007, como é possível encontrar no seu 

artigo 1º. Já no artigo 2º deste mesmo decreto é possível verificar que o SPED: 

É instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, 
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, 
inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de 
informações (Redação dada pelo Decreto nº 7.979, de 8 de abril de 2013). 
(BRASIL, 2007, s. p.) 
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Como a tecnologia evoluiu de maneira absurda, todos os processos tiveram que 

acompanhar esse desenvolvimento, arquivos magnéticos como já abordado, foram 

criados visando otimizar a auditoria e minimizar o tempo de execução, pois se uma 

ferramenta é dada para otimizar o tempo e padronizar as rotinas gerenciais, fiscais e 

contábeis, uma vez que parametrizada, sempre executará a atividade de formar linear, 

(ressalvos em alguns casos e erros diversos). Além de todas vantagens para ambas 

partes envolvidas, como a redução de papel que se era utilizado nas operações, 

redução da burocracia com as demandas de registro de livros físicos nos órgãos 

responsáveis autorizados, facilidade de localização da informação, etc. 

A Escrituração Fiscal Digital (EFD) tem, por seu objetivo, a substituição de 
todos os livros fiscais utilizados pelas empresas por arquivos digitais, 
promovendo, assim, a integração entre as entidades tributárias federais, 
Estaduais e do Distrito Federal, com vistas ao acolhimento futuro dos 
Municípios e acabando, na prática com o Sistema Integrado de Informações 
sobre Mercadorias e Serviços (Sintegra). (BRITTO, 2008, p. 3).  

 

Ocorre atualmente a era digital e precisa-se acompanhar o avanço tecnológico. É mais 

fácil realizar agora uma compra online que há uns anos atrás, se espera que daqui a 

10 – 15 anos o negócio virtual represente mais de 50% das operações de negócios, 

com o avanço da tecnologia, a praticidade e a comodidade vêm aderindo cada vez 

mais adeptos, pois não existem fronteiras para o e-business, a empresa ou uma 

simples pessoa com acesso à internet, pode divulgar a sua marca, produto e serviço 

para milhões de consumidores em todo o mundo. Melhorar a sua comunicação com 

fornecedores, realizar pesquisas, comparação e negociação de valores de 

mercadorias em vários sites de diversos países, reduzir o custo da mercadoria através 

de orçamentos em várias empresas ao mesmo tempo, o e-business fornece serviços 

com agilidade. A segurança é um fator extremamente importante tanto na transmissão 

de dados quanto no armazenamento. 

O modelo de negócios eletrônico, ou basicamente, a aplicação de um modelo 

empresarial de alto desempenho eletrônico envolve vários modelos de negócios 

virtuais, entre eles estão: 

• Loja virtual 

• Provedor de conteúdos 

• Corretora de transações 
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• Provedor de serviços 

• Provedor de e-Market 

 

  
Figura 1 – Fundamentos do Sistema de Informação nas Empresas 

Fonte: O’BRIEN, 2004 

3.1. O SISTEMA DA INFORMAÇÃO COM FERRAMENTAS DISPONÍVEIS  

Os sistemas de Informação aperfeiçoaram o funcionamento diário de 

empresas, promovendo facilidade no atendimento e operações essenciais para elas, 

como compra, venda, atendimento ao cliente envolvendo todos os aspectos, 

gerenciamento e tomada de decisões por parte dos diretores com o auxílio de 

informações obtidas da empresa, realização de atividades essenciais, entre outros. 

São subdivididos em grupos que são destinados cada um a um tipo específico de 

finalidade e que são necessários para toda a empresa, desde a limpeza a lucro.  

São eles: 

 

 Hardware 

São os computadores, impressoras fiscais (ECF) e não fiscais (multifuncionais), 

scanners, leitores de código de barras, monitores, câmeras para filmagem e 

segurança da loja, teclados específicos, etc. 

 

Software 



 

 

12 

Sistema operacional aliado a programas que estabelecem funcionamento de 

mecanismo de rotinas administrativas da empresa, como confecção de preços, 

emissão de notas fiscais, emissão de orçamentos, relatórios gerenciais, arquivos 

magnéticos, arquivos TXT, entre outros. Conta com o auxílio do banco de dados para 

realização e operação. 

 
Banco de dados 

Sistema de armazenamento de todos os dados e operações da empresa. Como dados 

de clientes, informações sobre produtos (disponibilidade em estoque, preços, venda, 

tipo de produto, etc.) controle de entrada e saída de mercadorias e produtos, dados 

dos funcionários (admissão, demissão, exames admissionais, periódicos, 

demissionais, férias, entre outros). 

 
Telecomunicações 

Será usada para contato interno ou externo envolvendo geralmente funcionários e 

clientes; consulta de valores, disponibilidade a pronta entrega, televendas, contato 

visual para com o cliente (sites, bloggers, redes sociais – Facebook, Instagram, entre 

outros.). Tudo auxiliará a aumentará a interação com os clientes. 

 
 Pessoas 

Gerentes, vendedores, estoquista, Analista de T.I., Analista Fiscal, Analista Contábil, 

Comprador, Recepcionista, Analista Financeiro, Diretores, Auxiliar de limpeza. 

Executarão todas as atividades da empresa e precisarão ter acesso ao sistema interno 

da mesma. 

 
 Procedimentos 

Vendas e transferência de mercadorias, aquisição de mercadorias, emissão de notas 

fiscais, emissão de orçamentos, cadastro de clientes e fornecedores, tele 

atendimento, tudo com o intuito de qualificar os processos internos visando atender 

as demandas do fisco, atender a direção da empresa e gerentes, auxiliando assim 

nas tomadas de decisão 

 
4 PROBLEMA  

 
Para execução com total confiabilidade, o sistema deve sempre estar parametrizado, 

de forma ao extrair a informação, ela deverá ser clara e fidedigna. 
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É necessário um profissional habilitado e com entendimento para executar as 

demandas sistêmicas. Apesar de toda a área de Suporte e T.I. estarem extremamente 

aquecidas e comum no mercado atualmente, ainda assim encontram-se dificuldades 

de aceitação, muitas vezes por parte dos grandes empresários e sócios, que podem 

ainda ver todo esse investimento como apenas gastos, visando economizar verba, 

acabam acatando e se sujeitando a sistemas falhos e não confiáveis. 

Pode haver rejeição na aceitação também por parte dos componentes envolvidos. 

 

5 CONCLUSÃO  

 
Para uma empresa o sistema de informação é de extrema importância, pois ele 

fornece um dado organizado na hora de reunir informações além de fornecer registros 

sobre estas informações. Tem como objetivo de auxiliar a organização em suas 

atividades e facilitar quando a empresa precisa procurar algum dado sobre algo que 

ocorreu, vendas, funcionários, estoque, etc. Com isso acabou criando a revolução da 

informação onde são reestruturados os dados na forma de informação. 

Os dados não transmitem nenhuma mensagem que possibilite o entendimento sobre 

determinada situação, ou seja, precisam de um contexto. Os dados podem ser 

considerados a unidade básica de uma informação. Quase não ocorre mudança na 

sua estrutura do dado, pois ele já nasce com sua própria organização, só muda 

radicalmente a estrutura do dado quando a empresa muda de segmento, ou seja, seu 

ramo. 

Podemos definir que o objetivo estratégico é subdividir. O objetivo tático ou gerencial 

é para cada área da empresa e o objetivo operacional transforma toda a informação 

para a utilização do estratégico. 

Para ter uma boa informação é necessário satisfazer as necessidades dos seus 

utilizadores com as informações precisas, não ter erros, dados completos sobre o 

produto, produção relativamente econômica, informações flexíveis para diversas 

finalidades, confiável, relevante para a tomada de decisão, simples sem excesso de 

dados, tempo disponibilizado, passível de verificação, todas estas caraterística são 

importantes, mas atualmente é complicado ter uma informação com todas essas 

características. 
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Conclui-se então que o sistema de informação é importante para as empresas devido 

às informações que ele oferece que é reunião de partes ligadas entre si formando uma 

estrutura completa de apoio e fonte de consulta. 
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