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ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 

INTRODUÇÃO 

De maneira muito simples e fácil de interpretar a Análise Vertical e a Análise Horizontal é a forma mais comum 

para expressar a análise de demonstrativos contábeis, pois destacam números importantes onde representam 

variações no Balanço Patrimonial e na Demonstração de Resultado de uma empresa.   

CONCLUSÃO 

Estas duas categorias de análises são de suma 

importância, pois, através da Análise Horizontal e 

Vertical, podemos avaliar os índices e interpretar a 

situação econômica e financeira da entidade.  

A diferença entre a forma de analisar se classificam 

da seguinte forma: 

• Análise Vertical tem por objetivo verificar a conta 

de um determinado demonstrativo, em relação ao 

total do grupo. A mesma é realizada através de 

dados coletados do mesmo período, ou seja, de 

um mesmo ano esta é conhecida pela divisão de 

uma grandeza por outra. 

•  Análise Horizontal compara as tendências ou 

evolução de um determinado demonstrativo, 

sendo assim, verificam-se os indicadores de 

vários (períodos, semestres, anos...).  

 

 

 

 

FIGURA 1: Balanço Patrimonial. Fonte: autores do projeto (2016). 
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As Análises Verticais/Horizontais tem relevância em 

comparações feitas de um exercício para outro. 

 Segundo Matarazzo (2003, p. 243), “A Análise 

Vertical/Horizontal aponta qual o principal credor e 

como se alterou a participação de cada credor nos 

últimos dois exercícios”.  

A análise vertical tem por objetivo mostrar  o valor em 

percentual do quanto tal conta no balanço tem 

influencia sobre o mesmo, já a análise horizontal tem 

por objetivo destacar a evolução em percentual que 

determinada entidade teve de um exercício para outro.   

 

 

 

 

Com o resultado obtido através dos indicadores, 

podemos avaliar os erros e acertos da empresa ou 

seja, conceituar os significativos aumentos e 

diminuições da determinada demonstração. 


