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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a situação econômica e 
financeira através do balanço patrimonial e demonstração do resultado da empresa 
Ambev no período de 2014 à 2016. A contabilidade é uma ciência de natureza social 
quanto às finalidades, pois possibilita um conhecimento das configurações de 
rentabilidade e financeiras, assim como auxilia o aumento da riqueza da empresa. 
As demonstrações contábeis são relatórios que mostram a situação da empresa em 
determinado momento, com o intuito de fornecer informações a respeito da situação 
em que a empresa se encontra. A análise de balanços é mais que uma simples 
técnica a ser aplicada. Na qual o fator determinante para escolher esse tema é o de 
aprofundar o estudo quanto ao assunto, a fim de conhecer os métodos e técnicas 
para a análise econômica e financeira detalhada para toda e qualquer empresa 
independente de seu porte ou ramo de atividade. Esse trabalho é caracterizado 
como sendo um estudo de caso, no que se refere ao objetivo, a pesquisa tem como 
característica descritiva, em relação à natureza, essa pesquisa se classifica como 
qualitativa e quantitativa. A presente pesquisa é norteada pela pergunta problema: 
Qual a situação econômica e financeira da empresa AmBev nos períodos de 2014 à 
2016?  Com relação aos resultados encontrados a pesquisa detectou que a empresa 
encontra se em situação de liquidez e rentabilidade boas e seu endividamento em 
qualidade satisfatória, no qual o problema se encontra na imobilização do patrimônio 
líquido a empresa acaba utilizando todo o seu capital próprio está sendo investido 
em ativos de baixa liquidez.  

  

Palavras-chave: 1.Índice; 2.Análise; 3.Demonstração; 4.Patrimônio; 5. Balanço. 

 

NTRODUÇÃO 

Com o mercado altamente competitivo as organizações precisam além de 

desenvolver suas atividades rotineiras, pensar em ações com relação ao futuro da 

entidade. Para que isso seja possível, estas necessitam dispor de uma base de 

dados altamente confiável, pois através destas é que as estratégias são 

estabelecidas. Diante dessa necessidade de informações, destaca-se a 

Contabilidade como uma fonte de informações, porém, por si só, não satisfaz o 

usuário. É necessário saber interpretar essas informações.  
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As Demonstrações Contábeis constituem o conjunto básico de dados que 

são organizados e publicados periodicamente pelas organizações. Esses 

demonstrativos, além de apresentarem dados que são organizados pelos sistemas 

contábeis, também apresentam o estado patrimonial e de desempenho econômico 

das organizações. No entanto, para que esse estado seja interpretado, faz-se 

necessário o uso de algumas técnicas, de modo que o usuário da análise extrairá os 

dados, interpretará e fará uso adequado das informações para a tomada de 

decisões.  

A análise de Balanços é mais que uma simples técnica a ser aplicada, 

segundo Iudícibus (2013) é “a arte de saber extrair relações úteis, para o objetivo 

econômico que tivermos em mente, dos relatórios contábeis tradicionais e de suas 

extensões e detalhamentos, se for o caso”. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a situação econômica e 

financeira através do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 

Exercício da empresa Ambev no período de 2014 a 2016. Para uma empresa 

crescer e ter sucesso em sua trajetória, além de outras atividades, ela deve ter 

controles financeiros suficientes para auxílio na tomada de decisões. Visto sob esse 

aspecto, a pesquisa visa encontrar respostas para a seguinte problemática: Qual a 

situação econômica e financeira da empresa AmBev nos períodos de 2014 a 2016? 

O fator determinando para o tema desenvolvido foi o de aprofundar o estudo, 

a fim de conhecer os métodos e técnicas para a análise econômica e financeira de 

empresas do ramo comercial. Ainda justifica-se pela importância de uma análise 

econômica e financeira detalhada para toda e qualquer empresa independente do 

seu porte ou ramo de atividade.  

  

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Contabilidade: Conceitos e Objetivos 

De acordo com Iudícibus (2010), a Contabilidade é uma ciência de natureza 

social quanto às finalidades, pois possibilita um conhecimento das configurações de 

rentabilidade e financeiras, assim como auxilia o aumento da riqueza da empresa. 

Marion (2012) define que “contabilidade pode ser considerada como sistema 

de informação destinado a prover seus usuários de dados para ajudá-los a tomar 

decisão”.  
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Demonstrações Contábeis 

As Demonstrações Contábeis são relatórios que mostram a situação da 

empresa em determinado momento, com o intuito de fornecer informações a 

respeito da situação em que a empresa se encontra.  

Estas demonstrações são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE), Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido 

(DMPL), Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), 

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), Demonstrações dos 

Fluxos de Caixa (DFC), Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) e Balanço Social 

(BS). 

Segundo Marion (2005) o Balanço Patrimonial é o principal demonstrativo 

contábil que reflete a posição financeira em determinado momento, normalmente no 

fim do ano de um período prefixado. 

O Balanço Patrimonial destina a mostrar, qualitativamente e 

quantitativamente numa determinada data, a condição patrimonial e financeira da 

empresa, esse demonstrativo é efetivado ao final de cada exercício social da 

empresa, na maioria das empresas é realizado ao final de cada ano. 

 

Demonstração do Resultado do Exercício 

Segundo Marion (2003) “a DRE é extremamente relevante para avaliar 

desempenho da empresa e a eficiência dos gestores em obter resultado positivo. O 

lucro é o objetivo principal das empresas”.  

Portanto, uma das fontes principais de recursos da empresa é o lucro do 

exercício que, sem dúvida, fortalece a situação econômica e financeira da empresa. 

 

Análise Horizontal e Vertical 

Conforme Iudícibus (2013) a finalidade principal da analise horizontal é 

apontar o crescimento de itens dos balanços e das demonstrações de resultado 

através dos períodos, a fim de caracterizar tendências.  

Já, a análise vertical, de acordo com Iudícibus (2013) é importante para 

avaliar a estrutura de composição de itens e sua evolução no tempo. 

 

Análise das Demonstrações através dos Índices 

Gitman (2010) menciona que a análise de índices envolve métodos, cálculos 
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e interpretações de índices financeiros para compreender, analisar e monitorar, o 

desempenho da entidade. Sendo que a DRE e o BP são os demonstrativos 

fundamentais para a análise. 

De acordo com Matarazzo (2010) índice é a relação entre um grupo de 

contas das demonstrações financeiras que busca informar sobre a situação 

econômica e financeira da empresa. Sendo que os índices é a técnica de análise 

mais empregada e fornece ampla visão da situação econômica ou financeira da 

empresa. Ainda segundo o autor, a análise pode subdividir-se em análise da 

situação financeira e análise da situação econômica. O quadro 1 apresenta um 

resumo dos índices econômicos e financeiros. 

 

Quadro 1: Índices Econômicos e Financeiros 

Índice Fórmula Significado Interpretação  

Estrutura de Capital 

 

Participação de 

Capital de 

terceiros 

(Endividamento) 

 

Capital Terceiros 

x100 Patrimônio 

Líquido 

Quanto à empresa 

tomou de capitais de 

terceiros para cada 

R$100,00 de Capital 

Próprio 

 

 

Quanto menor, 

melhor. 

 

Composição do 

Endividamento 

 

Passivo Circulante 

x100 Capitais 

Terceiros 

Qual o percentual de 

obrigações a 

Composição do 

Endividamento em 

relação às 

obrigações do 

Endividamento. 

 

 

Quanto menor, 

melhor. 

 

Imobilização do 

Patrimônio 

Líquido (PL) 

 

Ativo Permanente 

x100 Patrimônio 

Líquido 

Quanto à empresa 

aplicou no Ativo 

Permanente para 

cada R$100,00 de 

Patrimônio Líquido 

 

 

Quanto menor, 

melhor. 

 

Imobilização dos 

Recursos Não-

Correntes 

 

Ativo Permanente 

x100 PL+Exigível 

a LP 

Que percentual dos 

recursos 

nãocorrentes 

(Patrimônio Líquido e 

Exigível a Longo 

Prazo) foi destinado 

ao Ativo Permanente 

 

 

Quanto menor, 

melhor. 

Liquidez  

  Quanto à empresa  
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Liquidez Geral 

AC + Realizável a 

LP PC+Exigível a 

LP 

possui de Ativo 

Circulante+Realizável 

a Longo Prazo para 

cada R$1,00 de 

dívida total. 

 

Quanto maior, 

melhor. 

 

Liquidez Corrente 

 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Quanto à empresa 

possui de Ativo 

Circulante para cada 

R$1,00 de Passivo 

Circulante. 

 

Quanto maior, 

melhor. 

 

Liquidez Seca 

 

Ativo Líquido  

Passivo Circulante 

Quanto à empresa 

possui de Ativo 

Líquido para cada 

R$1,00 de Passivo 

Circulante. 

 

Quanto maior, 

melhor. 

Rentabilidade 

 

Giro do Ativo 

 

Vendas Líquidas 

 Ativo 

Quanto à empresa 

vendeu para cada 

R$1,00 de 

investimento total. 

 

Quanto maior, 

melhor. 

 

Margem Líquida 

 

Lucro Líquido   x  

100 Vendas 

Líquidas 

Quanto à empresa 

obtém de lucro para 

cada R$100,00 

vendidos. 

 

Quanto maior, 

melhor. 

 

Rentabilidade do 

Ativo 

 

Lucro Líquido  x 

100 Ativo 

Quanto à empresa 

obtém de lucro para 

cada R$100,00 de 

investimento total 

 

 

Quanto maior, 

melhor. 

 

 

Rentabilidade do 

PL 

 

 

Lucro Líquido   x 

100  

   PL Médio 

Quanto à empresa 

obtém de lucro para 

cada R$100,00 de 

capital próprio 

investido, em média, 

no exercício. 

 

 

 

Quanto maior, 

melhor. 

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010) 

 

A estrutura de capital serve pra mostrar como a empresa se encontra quanto 

a sua liquidez, endividamento e rentabilidade, quando o índice de liquidez e 

rentabilidade quanto maior, melhor é. Já o endividamento quanto menor, melhor.  

 

Índices de Liquidez 

De acordo com Marion (2008) os índices de liquidez são utilizados para 



6 
 

avaliar a capacidade de pagamento da empresa, isto é, constituem uma apreciação 

sobre se a empresa tem capacidade para saldar seu compromisso. Essa capacidade 

de pagamento pode ser avaliada, considerando: longo prazo, curto prazo, ou prazo 

imediato. O qual considera que quanto maior o índice, em melhor qualidade de 

liquidez a empresa se encontra. 

 

Índice de Liquidez Corrente 

De acordo com Marion (2008) o índice de liquidez corrente mostra a 

capacidade de pagamento da empresa em curto prazo, por meio da fórmula 

apresentada no quadro 1.  

Segundo Iudícibus (2013) este quociente relaciona quantos reais dispomos, 

imediatamente disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação 

às dividas de curto prazo. O qual considera quanto maior o índice, em melhor 

qualidade de liquidez a empresa se encontra. 

 

 

Índice de Liquidez Geral 

De acordo com Marion (2008) o índice de liquidez geral mostra a capacidade 

de pagamento da empresa em longo prazo, considerando tudo o que ela converterá 

em dinheiro (a curto e longo prazo). Sendo assim, relacionando-se com tudo o que 

já assumiu como divida (a curto e longo prazo).  

Segundo Iudícibus (2013) esse quociente serve para detectar a saúde 

financeira de longo prazo do empreendimento. O qual considera quanto maior o 

índice, em melhor qualidade de liquidez a empresa se encontra. 

 

Índice de Liquidez Imediata  

De acordo com Marion (2008) o índice de liquidez imediata mostra o quanto 

dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de curto prazo. 

Iudícibus (2013) afirma que esse quociente representa o valor de quanto 

dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de curto prazo.  

O qual considera quanto maior o índice, em melhor qualidade de liquidez a 

empresa se encontra. 

 

Índice de Liquidez Seco 

De acordo com Iudícibus (2013) está é uma variante muita adequada para 
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se avaliar conservadoramente a situação de liquidez da empresa.  

Eliminando-se os estoques do numerador, estamos eliminando uma fonte de 

incerteza. O qual considera quanto maior o índice, em melhor qualidade de liquidez 

a empresa se encontra. 

   

Índices de Estrutura de Capital  

Segundo Marion (2008) os índices de estrutura de capital estabelecem 

relações entre as fontes de financiamento próprio e de terceiros.  

Visam evidenciar a dependência da entidade em relação aos recursos de 

terceiros. O qual considera quanto menor o índice de endividamento em melhor 

condição a empresa está. 

Conforme Marion (2008) o índice de endividamento mostra quanto a 

empresa tem de dívidas com terceiros para cada real de recursos próprios.  

De acordo com Iudícibus (2013) esse quociente relaciona as fontes de 

fundos entre si, procurando retratar a posição relativa do capital próprio com relação 

ao capital de terceiros. O qual considera quanto menor o índice de endividamento 

em melhor condição a empresa está. Segundo Marion (2008) a composição do 

endividamento revela quanto da divida total com terceiros é exigível no curto prazo.  

Consoante Iudícibus (2013) representa a composição do endividamento total 

ou qual a parcela que se vence em curto prazo, no endividamento total.  O qual 

considera quanto menor o índice de endividamento em melhor condição a empresa 

está. 

O índice de imobilização do PL, conforme Marion (2008) apresenta a parcela 

do capital próprio que está investida em ativos de baixa liquidez, ou seja, ativos não 

circulantes deduzidos dos ativos realizáveis em longo prazo. O qual considera 

quanto menor o índice de endividamento em melhor condição a empresa está. 

Segundo Marion (2008) a imobilização de recursos não correntes mostra o 

percentual de recursos de longo prazo aplicados nos grupos de ativos de menor 

liquidez. O qual considera quanto menor o índice de endividamento em melhor 

condição a empresa está. 

   

Índices de Rentabilidade 

Conforme Marion (2008) os índices de rentabilidade servem para medir a 

capacidade econômica da empresa. De acordo com Marion (2008) os índices de 
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rentabilidade são: Margem Líquida, Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Giro do 

Ativo, Rentabilidade do Ativo. 

De acordo com Marion (2008) o índice de Margem líquida revela a margem 

de lucratividade obtida pela empresa em função do seu faturamento. Esse 

quociente, segundo Iudícibus (2013), apesar dos esforços constantes para melhorá-

lo, comprimindo despesas e aumentando a eficiência, apresenta-se baixo ou alto de 

acordo com o tipo de empreendimento. 

 Segundo Marion (2008) o índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

revela qual foi a taxa de rentabilidade obtida pelo capital próprio investido na 

empresa. 

Já o Giro do Ativo Marion (2008) menciona que esse índice evidencia a 

proporção existente entre o volume das vendas e os investimentos totais efetuados 

na empresa. Conforme Iudícibus (2013) esse quociente já foi tratado como 

quociente de rotatividade. Aqui ele volta e ganha realce e importância para compor o 

retorno sobre o investimento. 

 E por fim a Rentabilidade do Ativo segundo Marion (2008) esse evidencia o 

potencial de geração de lucros por parte da empresa. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho caracteriza-se como sendo um estudo de caso, e teve como 

ponto de partida uma pesquisa bibliográfica sobre análise de balanço. Para Gil 

(2010) “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. 

No que se refere ao objetivo, à pesquisa tem como característica descritiva. 

Conforme Andrade (apud BEUREN, 2008,), “a pesquisa descritiva preocupa-se em 

observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o 

pesquisador não interfere neles”.  

Em relação à natureza, esta pesquisa se classifica como qualitativa, pois 

segundo Beuren (2008) na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais 

profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado. A abordagem 

qualitativa visa destacar características não observadas por meio de um estudo 

quantitativo. 

A coleta de dados foi realizada com base nos relatórios contábeis emitidos 

pelo setor de contabilidade da empresa, Balanço Patrimonial e Demonstrativo do 
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Resultado do Exercício dos anos de 2014 à 2016. A partir destes demonstrativos os 

utilizou-se dos métodos de análise de balanço para que fosse averiguar a situação 

econômica-financeira da empresa objeto deste estudo. 

  

Apresentação de Dados E Informações e Análise Dos Resultados 

  

Em 1853, um grupo formado por industriais paulistas adquire um terreno em 

São Paulo, onde foi instalada a matriz Companhia Antarctica Paulista. Na qual 

produziam gelo e produtos alimentícios. No mesmo ano teve a fundação da 

Bohemia, a primeira cervejaria no Brasil. Hoje, a Ambev se encontra como a quarta 

empresa com maior faturamento no país, atrás somente dos bancos Itaú e Bradesco 

e da mineradora Vale. No qual as vendas em 2016 tiveram uma queda de 5.2% em 

relação a 2015, aonde foi compensado pela alta de vendas na América Latina, em 

2016 a sua ultima aquisição foi a marca Do Bem, uma empresa de sucos e chás, 

que começou a fazer parte da nova fase na história da empresa, que começou a 

atuar no setor de sucos.  

 

Tabela 1: Análise Horizontal e Vertical contas do Ativo 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

De acordo com os índices apresentados acima da análise horizontal do ativo 

circulante e não circulante da empresa nos anos de 2014, 2015 e 2016 a empresa 

apresentou um crescimento nas seguintes contas do ativo: valores a receber 

(44,21%), estoque (27,43) e a de outros ativos circulantes (81,98%), imobilizado 

(21,69) e intangível (14,39). E as contas que tiveram um decrescimento maior foram: 

Disponibilidades (-18,98%) e aplicações financeiras (-60,34%).  

De acordo com a análise vertical as contas mais significativas do ativo 

circulante e não circulante nos anos de 2014, 2015 e 2016 foram: Intangível, 
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imobilizado e disponibilidade. 

Com as informações acima notasse que a empresa se manteve estável 

durante os três anos nas contas do ativo, pois, seu ativo circulante teve um aumento 

de 15,24% durante os anos de 2014, 2015 e 2016, porém, a participação da conta 

em comparação com o ativo não circulante se manteve na casa dos 28%, enquanto 

o ativo não circulante teve um aumento de 16,61% e uma participação de 

aproximadamente 72%, no segundo ano foi aonde o ativo circulante teve um 

aumento de 25% e o ativo não circulante de 20,32%, foram aonde durante os três 

anos em que o ativo circulante teve a maior participação durante o período de 

pesquisa, Embora a pesquisa tenha sido feita em comparação ao primeiro ano 

notasse que o ativo total do segundo para o terceiro ano teve uma queda de 7,02% 

aonde mostra a queda nas disponibilidades da empresa no ano de 2016, aonde a 

queda foi ainda maior em comparação com o ano anterior chegando a 42,21%.   

 

Tabela 2: Análise Horizontal e Vertical – contas do Passivo 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Conforme os índices apresentados acima da análise vertical às contas mais 

significativas do passivo circulante e não circulante, e do patrimônio líquido nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 foram: Fornecedores, outros passivos de curto prazo, capital 

social e reservas de capital. 

De acordo com a análise horizontal as contas do passivo total que 

apresentaram um maior crescimento durante os três anos foram: Fornecedores 
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(12,45%), obrigações fiscais (20,85%), empréstimos e financiamentos (267,45%), 

outros passivos de curto prazo (30,15%), outros passivos de longo prazo (28,91%) e 

reserva de lucros (98,62%). 

Com as informações acima notasse que a empresa se manteve estável nas 

contas do passivo também, pois, seu passivo circulante teve um aumento de 31,84% 

durante os anos de 2014,2015 e 2016, porém durante o mesmo período a conta do 

passivo circulante teve uma participação de 30,25%, 33,43% e 34,32% 

respectivamente na analise vertical. Já a conta de passivo não circulante teve um 

crescimento de 26,11% aonde nos três anos de pesquisa a sua analise vertical 

tiveram os seguintes resultados, 9,25%, 10,76%e 10,04% respectivamente. A conta 

do patrimônio líquido é a que teve a maior participação nos três anos de pesquisa 

sendo os resultados da analise vertical 60,50%, 55,82% e 55,64% respectivamente 

e o seu crescimento no mesmo período foi de 6,89%. 

 

 

Tabela 3: Análise Horizontal e Vertical – Contas do DRE 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

De acordo com os índices apresentados acima da análise vertical as contas 

mais significativas da DRE nos anos de 2014, 2015 e 2016 foram: despesa com 

vendas, despesas gerais e administrativas e outras receitas operacionais. 

Conforme a análise horizontal as contas da DRE que apresentaram um 

maior crescimento durante os três anos foram: Outras receitas operacionais 

(49,51%), despesa com vendas (31,14%), despesas financeiras (73,60). Aonde 
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também mostra que o resultado líquido do exercício teve um crescimento de 5.84% 

do primeiro para o terceiro ano da pesquisa e o resultado bruto teve um crescimento 

de 14,48% durante o mesmo período.  

Com relação às receitas de vendas estas tiveram um crescimento de 

19,76% e seu custo aumentou 30,15% o que demonstra uma diferença 

desproporcional, pois, no segundo ano a receita tinha aumentado 22,69% enquanto 

seu custo teria aumentado em 25,34% aonde teve uma diferença menor em relação 

ao que se apresentou no ultimo ano, outra observação é que com essa diferença 

desproporcional no custo, seu resultado bruto caiu de R$30.658.770,00 para 

R$28.924.002,00. O resultado líquido da empresa é muito favorável, pois nos três 

anos a empresa teve um lucro líquido acima de 40% de seu resultado bruto, 

observa-se que são poucas as empresas que apresentam esses resultados em 

períodos consecutivos. 

Quadro 2: Índices de Liquidez, Endividamento e Rentabilidade 

QUOCIENTES 2014 2015 2016 

LIQUIDEZ 

CORRENTE  0,95 0,94 0,83 

SECA 0,79 0,80 0,68 

GERAL 0,88 0,86 0,77 

IMEDIATA 0,45 0,45 0,45 

ENDIVIDAMENTO 

GRAU 0,65 0,79 0,80 

CE 0,77 0,76 0,77 

IPL 1,08 1,11 1,18 

IRNC 0,93 0,93 1,00 

RENTABILIDADE 

RA 0,17 0,14 0,16 

RPL 0,28 0,26 0,28 

ML  0,49 0,42 0,45 

GA 0,35 0,35 0,34 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Conforme os resultados expostos no quadro o índice de liquidez corrente, 

seca e geral da empresa teve uma queda durante os três anos pesquisados, sendo 

ruim, pois o índice de rentabilidade quanto maior, melhor. Já o índice de liquidez 

imediata se manteve estável nos três anos, porém, para o ramo de serviço em que a 

empresa se encontra, o resultado seria bom, pois, quase todos os seus resultados 

encontram-se com uma liquidez favorável. 

Através dos índices de endividamento nota-se que na composição do 

endividamento 77% das dívidas da empresa encontra-se em curto prazo sendo ruim, 

pois quanto maior a dívida em longo prazo, melhor. Mostra também que a empresa 
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está usando todo o seu patrimônio líquido no ativo permanente, pois nos três anos a 

empresa ficou acima de R$1,00. Observa-se que através do índice de imobilização 

dos recursos não correntes que a organização está utilizando quase todo seu 

patrimônio líquido mais o exigível em longo prazo. Percebe-se também que a 

empresa durante os três anos reduziu a participação de capital de terceiros no seu 

endividamento, sendo bom, pois quanto menor, melhor. 

Os índices de rentabilidade encontra-se em situação estável, pois durante os 

três anos os resultados tiveram pouca diferença de um ano para o outro, com os 

resultados observa-se que pra um investidor que tem suas ações junto a Ambev terá 

seu retorno de capital em três anos e sete meses, e o retorno do ativo deverá ser de 

seis anos e três meses, notasse também que a empresa ganha na margem líquida 

em comparação com o giro do ativo. 

 

CONCLUSÃO 

Por meio da pesquisa foi possível frisar quais foram as principais contas 

contábeis, que nesse caso analisado, foram as que tiveram maior impacto para que 

houvessem as devidas diferenças. 

O estudo de caso foi realizado com a empresa AmBev no período de 2014 á 

2016, que teve como objetivo principal analisar a situação econômica e financeira 

através do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício da 

empresa Ambev no período de 2014 a 2016. E para realizar o objetivo esperado 

primeiramente foram colhidas às informações necessárias para se realizar os 

cálculos, onde essas informações foram retiradas do site do Instituto Assaf. 

Para concluir foi produzido um parecer relativo a cada análise aplicada na 

empresa para apurar em quais situações a empresa se encontra em relação a 

analise horizontal e vertical de sua demonstração contábil e a demonstração do 

resultado do exercício, e os cálculos de seus quocientes de liquidez, endividamento 

e rentabilidade. Desta forma foi possível responder a pergunta problema deste 

estudo, qual a situação econômica e financeira da empresa AmBev nos períodos de 

2014 a 2016? Onde se detectou que a empresa encontra se em situações de 

liquidez e rentabilidade boas e seu endividamento em qualidade satisfatória, no qual 

o problema se encontra na imobilização do patrimônio líquido a empresa acaba 

utilizando todo o seu capital próprio está sendo investido em ativos de baixa liquidez, 

e sua rentabilidade se encontra em bons resultados, pois, o retorno do ativo é de 
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seis anos e três meses e o retorno do patrimônio líquido é de três anos e sete 

meses, aonde a empresa ganha no giro do ativo em relação à margem líquida.  
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