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MODELO GRAVITACIONAL DO TECIDO SOCIAL DO OESTE PAULISTA  
 

IAGO SANTOS DO Ó SOUZA  
ALEXANDRE GODINHO BERTONCELLO  

 
Modelos gravitacionais são o primeiro passo para definir linhas de trabalhos para o mechanism design, o 
grupo de pesquisa GDECOR vem trabalhando nesta direção e nosso trabalho é compreender de que 
forma se move este modelo, o primeiro passo é compreender como se apresenta a renda e a criação de 
riqueza no Oeste Paulista. Segundo dados do SEADE (Sistema estadual de análise de dados, do estado de 
São Paulo) a região oeste do estado composta pelas Regiões administrativas de Araçatuba, Marília e 
Presidente Prudente, tem produto Interno Bruto (PIB)gira em torno de R$ 64.845.045.404,09 - Pode ser 
comparado como mais da metade do PIB de países como Bielorrússia e Nova Zelândia, 
aproximadamente 1/3 do PIB de Portugal e superior ao de Lituânia e Uruguai (respectivamente, 85º e 
93º País no index de PIB mundial), ficando próximos a países como Sérvia e Croácia. O Oeste Paulista 
representa 28% deste PIB, com aproximadamente R$ 18,9 bilhões e diferentemente das outras regiões 
citadas a cidade de Presidente Prudente representa mais de 1/3 do PIB da sua região, causando uma 
anacronia sócio econômica, as outras regiões citadas as cidades sedes tem um papel relevante, mas as 
cidades menores apresentam uma relevância relativa e no Oeste Paulista muitas cidades estão 
estagnadas ou diminuindo sua participação  O objetivo deste projeto é realizar um demonstrativo sobre 
a forma com que o desenvolvimento do Oeste-Paulista vem acontecendo e demonstrar comparativos 
com países desenvolvidos para evidenciar esses fatores, salientando a importância de um modelo 
econômico que possa reconstituir o caminho do crescimento regional.  Foi realizada uma pesquisa 
exploratória de ordem bibliográfica, será seguida de uma abordagem quantitativa dos principais 
indicadores da região do Oeste Paulista, para a construção de um modelo gravitacional será utilizado o 
software Stata e os resultados serão utilizado no grupo de pesquisa que contribuirá na elaboração de 
um modelo de desenvolvimento sócio econômico através do mechanism design.             

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1627 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) 
 
A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA EM EMPRESAS FRANQUEADAS ............................................... 1628 

A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA GESTÃO ORGANIZACIONAL................................................ 1629 

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM TEMPOS DE CRISE ECONÔMICA ..................... 1630 

CONTABILIDADE AMBIENTAL: COMPLICAÇÕES ENFRENTADAS PELAS ORGANIZAÇÕES EM ADOTÁ-LA 1631 

FIM DOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS? ......................................................................................................... 1632 

NO ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO QUAIS OS BENEFÍCIOS TRAZIDOS PELA LEI DE FALÊNCIA E 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA SOCIEDADE BRASILEIRA? ...................................................................... 1633 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1628 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Sociais Aplicadas  

Ciências Contábeis    

 
 

A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA EM EMPRESAS FRANQUEADAS  
 

LUCILENE GOMES DOS SANTOS  
 

       Com o movimento de expansão do sistema de franquias no Brasil e o enfoque que a Controladoria 
vem alcançando nas últimas décadas, percebe-se a necessidade de estudo na área, uma vez que todo e 
qualquer tipo de comércio precisa manter um sistema de controle eficaz para alcançar os objetivos 
traçados. Este estudo pretende analisar a importância da controladoria em uma empresa franqueada e 
foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e descritiva e como resultado verificou-se que a 
maioria das franqueadas citadas e pesquisadas nas bibliografias encontradas sobre o assunto não 
utilizam formas de controles adequados em suas operações, uma vez que o controle maior se dá através 
das franqueadoras. Conclui-se que é de suma importância que mesmo com os controles estabelecidos 
pelas franqueadoras, controles internos próprios e individuais têm que ser implantados para melhor 
alcance dos objetivos. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA GESTÃO ORGANIZACIONAL  
 

FRANCINE DANTAS PARDO  
 

       A competitividade e a variedade de produtos e serviços oferecidos no mercado atual faz com que 
seja necessário que haja um planejamento e um controle de forma mais eficiente nas empresas, 
surgindo assim à controladoria para auxiliar na gestão organizacional. A partir dessa perspectiva o 
objetivo desse trabalho foi de verificar a importância da controladoria para a gestão organizacional, 
analisando o conceito de controladoria e gestão organizacional, verificando a relação de controladoria 
com a criação de estratégias e planejamentos empresariais com o enfoque nos benefícios que a 
controladoria traz para empresa. Portanto foi realizada uma pesquisa exploratória de abordagem 
qualitativa a partir de levantamentos bibliográficos com base em material já elaborado e com a consulta 
em livros e autores que já se aprofundaram em assuntos semelhantes. Contudo pode-se observar que a 
controladoria é essencial para qualquer empresa, acompanhando a avaliação dos resultados e dando 
suporte para a tomada de decisão. 
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO EM TEMPOS DE CRISE ECONÔMICA  
 

NEUZA DIAS FRANCO  
REINALDO DE OLIVEIRA NOCCHI  

 
       Planejamento refere-se ao efeito de planejar; e planejamento financeiro é relativo às finanças, à 
circulação e gestão do dinheiro e outros recursos líquidos. O assunto de finanças é amplo e complexo, 
porque afeta a vida das pessoas e organizações, todos obtêm ou levantam fundos, gastam ou investem. 
Este trabalho tem como objetivo consolidar o papel e a importância do planejamento financeiro junto à 
organização para se preparar e superar crises. Na atualidade, faz-se cada vez mais necessária a aplicação 
de metodologias de planejamento financeiro nas empresas, considerando que estão inseridas em um 
mundo globalizado onde as mudanças tecnológicas e o dinamismo da economia estão em ritmos mais 
acelerados. A metodologia aplicada foi de pesquisa bibliográfica, contemplando pesquisas em revistas, 
livros e estudos sobre planejamento financeiro. Os resultados encontrados mostram que o 
planejamento financeiro é fator determinante no desempenho das empresas e indispensável para a 
permanência das mesmas no mercado. 
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CONTABILIDADE AMBIENTAL: COMPLICAÇÕES ENFRENTADAS PELAS ORGANIZAÇÕES EM ADOTÁ-LA  
 

THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  
IRENE CAIRES DA SILVA  

MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA  
 

       O estudo realizado analisa as dificuldades e as lacunas de informações presentes na Contabilidade 
Ambiental e explora alguns de seus principais conceitos e a sua contabilização, tendo como corpo 
beneficiário as empresas interessadas e a massa social. O objetivo dessa pesquisa é apresentar os 
obstáculos que as empresas ainda possuem ao adotá-la, visto que a maioria dos problemas 
apresentados é consequência da carência de informação, tratando-se de um tema extremamente 
importante e delicado. Foi utilizado para a realização da pesquisa a abordagem qualitativa, tendo como 
fonte de recursos e informações a pesquisa bibliográfica. Em suma, o artigo direciona os olhares para 
essa área pouco explorada com propósito de incentivar as empresas e a sociedade se envolverem no 
esquema e buscar maior conhecimento, dessa forma, o mercado poderá contar com maior número de 
profissionais, em contra partida, ter-se-á a gratidão da natureza. 
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FIM DOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS?  
 

LUANA SANTOS MATEO  
ALESSANDRA MICHELLE CHAGAS GARCIA  

 
       É de suma importância que o profissional da contabilidade esteja sempre atento as mudanças e 
atualizações que ocorrem, de maneira que as informações e demonstrações que forem elaboradas, 
respeitem a padronização internacional, a qual é obrigatória. O objetivo deste estudo foi analisar o CPC 
00 (NBC TG Estrutura Conceitual), que apresenta as diretivas que o profissional que o profissional 
contábil tem como base para a elaboração das informações contábeis destinadas aos usuários internos 
e externos. A metodologia constou de pesquisa bibliográfica. Os resultados foram a importância que a 
revogação da Resolução CFC n° 750/93 trouxe à Contabilidade Brasileira, visto que atualmente os 
Princípios Contábeis estão inseridos no CPC, põe em conformidade as práticas internacionais. 
Concluímos que os Princípios Contábeis não foram extintos, mas sim, unificado ao CPC 00, que por sua 
vez rege de acordo com o padrão internacional. 
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NO ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO QUAIS OS BENEFÍCIOS TRAZIDOS PELA LEI DE FALÊNCIA E 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA SOCIEDADE BRASILEIRA?  

 
THAIS RUBIA FERREIRA LEPRE  

KAIO CALDEIRA DOS ANJOS  
MATHEUS HENRIQUE VINHA DA SILVA  

 
       Com a regulamentação da Lei n. 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, em que a finalidade era de 
ajudar a recuperar as empresas que estiverem diante de momento de crise financeira, o número de 
pedidos de falência tem diminuído a cada ano, com o intuito de manter a função social da empresa. 
Diante disso, se faz necessário descobrir quais são os benefícios que a regulamentação dessa lei 
proporcionou a sociedade brasileira, considerando o atual cenário econômico? Justificando a existência 
deste estudo que visa discutir esta questão, beneficiando a sociedade em geral, com informações acerca 
desta nova lei, considerando que este artigo tem como objetivo identificar os benefícios que a lei de 
falência e recuperação judicial trouxe para a sociedade no atual cenário econômico do país. E para 
tanto, este artigo contou com uma abordagem qualitativa, tendo a pesquisa bibliográfica como único 
instrumento de coleta de dados. Onde foi possível concluir que todos os benefícios que a manutenção 
das empresas no mercado traz para sociedade estão relacionados a geração de emprego e renda.   

 


