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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa apresenta como tema central as informações gerenciais, e tem como
objetivo geral, de examinar que tipos de informações contábeis são necessárias, para tomar
decisões e controlar das metas definidas no planejamento estratégico de uma empresa
moveleira de Caxias do Sul.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O projeto tem fundamentação em Nascimento e Reginato. Com essa base o trabalho
aborda a informação gerencial que auxiliam na tomada de decisão e no controle do
planejamento estratégico, as informações dentro de uma organização podem ser trabalhadas
de diversas formas, partindo de informações de mercado onde pode ser de venda ou da
concorrência e informações de controle que demonstram e acompanha o andamento da
organização podendo ser trabalhada juntamente com os sistemas encontrados no mercado ou
que possam ser desenvolvidos.
O objetivo do projeto e de geração de informações gerenciais para o controle do
planejamento estratégico, com disse Oliveira, Perez e Silva (p.30 2009) “pode-se conceituar
planejamento estratégico como o conjunto de objetivos, finalidades metas, diretrizes
fundamentais e planos para atingir esses objetivos, coordenado de forma a definir em que
atividade se encontra a empresa, que tipo de empresa ela é ou deseja ser”, as informações tem
a função de controlar e planejamento como esta os seu andamento e como ficaram as decisões
tomadas.
Juntamente com as informações tem que haver indicadores que de maneira simples
demonstram como esta a situação da empresa para que seja demonstrada as os sócios e
administradores, e que os mesmos tenha subsídios para suas decisões, dentro desse contesto
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Matarazzo destaca os indicadores de estrutura de capital, índices de liquidez ou solvência,
indicadores de atividade e de rentabilidade.

METODOLOGIA

Entre a metodologia o estilo de pesquisa escolhida foi a pesquisa exploratória, que tem
por função, ”[...] tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torna-lo mais explicito ou a constituir hipóteses.” (GIL 2008 p.41). Juntamente com
uma abordagem qualitativa. E para Michel (2005, p. 33), a pesquisa qualitativa “Fundamentase na discussão da ligação e correlação de dados interpessoais, na co-participação das
situações dos informantes, analisados a partir da significação que estes dão aos seus atos.” Já
que o trabalho vai ser aplicado em uma empresa o método foi o de estudo de caso que
“consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita
seu amplo e detalhado conhecimento.” (GIL, 2007, p.12).
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