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1  INTRODUÇÃO 
 

A AMBEV é uma empresa de capital aberto, com sede em São Paulo, no 

Brasil, a Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) integra a maior 

plataforma de produção e comercialização de cervejas do mundo. 

 

Hoje atualmente conforme a reportagem do O Globo , é a número um e a  

maior cervejaria do mundo e líderes do mercado latino-americano, produzindo 

e comercializando cervejas, refrigerantes e bebidas não carbonatadas. 

 

Apresentarei qual é o objetivo de demonstrar separadamente os 

segmentos baseando-se no tratamento técnico e contábil CPC 22 e IFRS 08 

verificando se há diferenças entre a norma contábil internacional com a norma 

brasileira. 

 Mostrarei a funcionalidade dessa separação por segmento no mercado 

financeiro e formas de controle da AMBEV, demonstrando o que a mesma 

planejou e como prevê realizar os seus planos. 

 Por este motivo analisei as vantagens competitivas da empresa 

utilizando o relatório de administração e observando de que maneira o 

orçamento pode ser utilizado como instrumento de controle. Evidenciando a 

estrutura organizacional e as responsabilidades de cada setor, o que também 

facilita a compreensão de cada departamento e a importância de ter uma 

estrutura organizacional bem definida.  

Citarei alguns impostos incidentes, destacando algumas características 

dos mesmos, como fato gerador, alíquotas, base de cálculo, PIS e COFINS e 

algumas peculiaridades.  

As informações por segmento relatadas no CPC 22 contribuíram para 

que estas informações se tornem mais transparentes e de fácil entendimento a 

nível mundial. Tratarei de alguns dos deveres do profissional contábil de acordo 

com o Conselho Federal de Contabilidade e como é importante tratar sobre a 

ética para que uma empresa se torne solida e reconhecida no mercado 
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financeiro, o que pode trazer benefícios ao que tange a reputação da 

Companhia 

 

1.1  Problema de pesquisa 
 

Qual o objetivo da separação dos diferentes tipos de segmentos de uma 

empresa? 

 

1.2 Justificativa 
 

Visa avaliar o objetivo de demonstrar separadamente os segmentos 

evidenciando as vantagens competitivas da empresa AMBEV baseando-se no 

tratamento técnico e contábil CPC 22 e IFRS 08 verificando suas diferenças, 

além de mostrar a funcionalidade dessa separação por segmento no mercado 

financeiro. 

 

1.3 Objetivos 
 

O objetivo desse trabalho é demonstrar a separação por segmento 

utilizando o CPC 22 e IFRS 08. Garantindo uma análise sintética da empresa 

AMBEV avaliando uma ampla visão dos seus processos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o objetivo de demonstrar os segmentos separadamente 

utilizando o CPC 22, identificando os tipos dos impostos incidentes nos 

segmentos operacionais na AMBEV. 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 

a) Relacionar a norma internacional IFRS 08 com o CPC 22; 

b) A funcionalidade das demonstrações por segmentos no mercado financeiro; 
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c) Apresentar a sociedade AMBEV e identificar seus segmentos; 

d) Mostrar as vantagens competitivas planos de controle e formas de controle 

da AMBEV; 

f) Demonstrar de que maneira o orçamento pode ser utilizado como 

instrumento de controle; 

g) Tratar dos impostos incidentes nos segmentos operacionais na empresa 

AMBEV. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 A história da AMBEV 
 

A história da Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev, nasceu em 

1999, quando as centenárias Cervejarias Brahma e Companhia Antarctica 

anunciaram a decisão de juntar esforços. 

 

O surgimento da companhia impulsionou o setor de bebidas brasileiro, 

possibilitou a entrada no mercado de novas marcas  tanto da Ambev como da 

concorrência, ampliou o leque de produtos de qualidade a preços acessíveis, 

incentivou o lançamento de inovações e mais que dobrou o nível de empregos 

e a geração de impostos.  

 

Na época da fusão, as duas empresas empregavam apenas 16 mil 

pessoas. Hoje, atualmente , a Ambev tem mais de 40 mil funcionários, dos 

quais aproximadamente 26 mil é só no Brasil. Sua cadeia produtiva emprega, 

de ponta a ponta, cerca de 6 milhões de pessoas. Hoje, mais de 100 

profissionais brasileiros ocupam cargos de liderança em todas as operações da 

AB InBev no mundo (EUA, Europa, China, Rússia). 

 

Individualmente a Ambev é quarta maior cervejaria do mundo e líder do 

mercado latino-americano, produzindo e comercializando cervejas, 

refrigerantes e bebidas não carbonadas. 
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A Ambev mantém operações em 14 países das Américas, a partir de cinco 

unidades de negócio: Cerveja Brasil, a maior operação, com aproximadamente 

70% do mercado; RefrigeNanc Brasil, com refrigerantes, bebidas não 

alcoólicas e não carbonadas; Quinsa (Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e 

Uruguai); Hila-ex (Equador, Guatemala, Nicarágua, El Salvador, Peru, 

República Dominicana e Venezuela) e Canadá. Os produtos são distribuídos 

em aproximadamente dois milhões de pontos de venda, metade deles no 

Brasil.  

 

Tem no portfólio as principais marcas do mercado, entre elas as cervejas 

Antarctica, Brahma, Bohemia, Budweiser, Quilmes e Skol - a quarta mais 

consumida no mundo. São os maiores engarrafadores da PepsiCo fora dos 

Estados Unidos. Tem a marca líder do mercado brasileiro no segmento 

guaraná, o Guaraná Antarctica, e lançam inovações como H2OH!, Fusion e 

Antarctica Citrus. 

 

2.1.2 CPC 22 e IFRS 08 

 

Com a deliberação 582/090 a CVM instituiu o CPC 22, que objetiva 

alinhar as exigências de divulgação de informações por segmento em 

correlação com a norma internacional (IFRS-8). Contudo, o alcance da norma 

está limitado às demonstrações financeiras das companhias abertas, 

elaboradas a partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2010. 

 

Como princípio básico, o CPC 22 estabelece que “A entidade deve 

divulgar informações que permitam aos usuários das demonstrações contábeis 

avaliarem a natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócio nos 

quais está envolvida e os ambientes econômicos em que opera”. (CPC 22, 

2009, p.2). Conceito que se assimilado pelas empresas irá favorecer a 

transparência corporativa, pois facilitará aos usuários externos da entidade 

identificar riscos e oportunidades pertinentes a cada ramo de atividade 

explorada. 
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De acordo com a CVM, “A informação segmentada proporciona ao 

usuário oportunidade de conhecer o desempenho de cada área ou negócio 

principal gerido pela companhia.” (CVM Oficio – Circular 01/2004). 

 

Divulgação de informações por segmento: 

 

[...] representa também um grande avanço no que se refere a 
políticas de governança corporativa, uma vez que a administração 
das companhias deverá estar plenamente engajada na adequada 
avaliação sobre a informação a serem apresentadas, para que elas 
possam levar aos usuários das demonstrações contábeis 
informações precisas, relevantes e que sejam de utilidade para a 
formação de juízo sobre decisões de investimento. (PEPPE; LISBOA, 
2010) 
 

 

As informações mínimas necessárias na divulgação da entidade de 

acordo com o CPC 22 são: 

 

(a) as informações gerais descritas no item 22; 
(aa) os fatores utilizados para identificar os segmentos divulgáveis da 
entidade, incluindo a base da organização[...];  
(ab) [...] breve descrição dos segmentos operacionais que tenham 
sido agregados dessa forma e os indicadores econômicos que foram 
avaliados na determinação de que segmentos operacionais 
agregados tenham características econômicas semelhantes; e 
 (ac) tipos de produtos e serviços a partir dos quais cada segmento 
divulgável obtém suas receitas. 
 (b) informações sobre o lucro ou prejuízo reconhecido dos 
segmentos, incluindo as receitas e as despesas específicas que 
compõem o lucro ou o prejuízo desses segmentos, os respectivos 
ativos, os passivos e as bases de mensuração[...]; e  
(c) conciliações das receitas totais dos segmentos, do respectivo 
lucro ou prejuízo, dos seus ativos e passivos e outros itens materiais 
com os montantes correspondentes da entidade[...]. (CPC 22, 2009, 
p.5-6) 

 

Ainda que os parâmetros de definição de segmentos sejam 

estabelecidos e quais informações devem ser divulgadas no IFRS 08, como a 

sua elaboração possui certa liberdade, por diversas vezes, esta flexibilidade 

pode causar perda informacional para os investidores, tanto no âmbito de 

comparação de empresas quanto de segmentos (MOURAD, 2009). 

 

Com a adoção de melhores práticas relativas à apresentação e 

divulgação de informações, o mercado de capitais brasileiro tende a se 

beneficiar com um incremento no volume de recursos de investimentos 
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estrangeiros, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país, sendo 

este também um dos objetivos das práticas contábeis. (PEPPE; LISBOA, 2010, 

p. 117). 

3 SEGMENTOS OPERACIONAIS E A SUA TRIBUTAÇÃO 
 

A AMBEV reconhece segmentos que são responsáveis pela geração de 

receitas e despesas da Companhia que são: vendas de cervejas e refrigerantes 

e outros. 

 

Diante do que exposto, neste capítulo tratará de alguns impostos 

incidentes nestes segmentos principais da Companhia, destacando algumas 

características dos mesmos como fato gerador, alíquotas, base de cálculo e 

algumas peculiaridades. 

 

3.1 Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza 
 

O Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, popularmente 

chamado somente de Imposto de Renda, é de competência da União Federal 

conforme previsto no Art. 153, inciso III da Constituição Federal e art. 43 do 

Código Tributário Nacional: 

 

Art. 153 - Compete à União instituir impostos sobre: 
I - importação de produtos estrangeiros; 
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados;  
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
 
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição 
da disponibilidade econômica ou jurídica: 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos; 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 
 
 

IR desempenha uma função muito importante dentro do orçamento da 

União, pois este é a principal fonte de arrecadação tributária do ente, e isso se 

dá porque este imposto incide sobre a renda adquirida por pessoas físicas e 
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também jurídicas. Estão sujeitas a incidência do IRPJ todas as pessoas 

jurídicas que auferirem renda dentro de um determinado ano calendário. 

 

 A alíquota aplicada será de 15% (quinze por cento) sobre o lucro 

apurado, contando ainda com um adicional (AIR) cuja alíquota é 10% (dez por 

cento) sobre a parcela do lucro que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

por mês. Sua apuração está atrelada ao regime tributário que a empresa 

enquadrada, que poderá ser o Lucro Presumido, Lucro Arbitrado ou então o 

Lucro Real. 

 

Grande parte das empresas brasileiras estão enquadradas no Lucro 

Real, inclusive a AMBEV., que também devido a seu faturamento superior a R$ 

78 milhões fica impossibilitada de se enquadrar em outro regime que não seja  

este. O Lucro Real nada mais é do que o crescimento REAL no patrimônio da 

empresa. Aqui não existe presunção de aumento de capital, o lucro líquido do 

exercício é aquele obtido pelas adições, exclusões ou compensações 

prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. 

 

Conforme descrito acima, o fato gerador do IRPJ é o lucro obtido  pela 

empresa, e este lucro deve ser visto de uma maneira geral, e sendo assim, no 

que tange este tributo não é necessário analisarmos cada segmento da 

AMBEV, uma vez que todas as receitas e despesas destes segmentos se 

agrupam para obtenção de um resultado único da empresa que será tributado. 

Portanto, qualquer um dos segmentos da empresa terá o mesmo tratamento. 

 

3.2  Contribuição social sobre o lucro líquido 
 

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é uma contribuição federal 

prevista no artigo 195 do referido dispositivo legal e regulamentada pela Lei 

7.689/1988, que visa o financiamento da Seguridade Social através de 

arrecadações oriundas das Pessoas Jurídicas e equiparadas. 

 

Aqui aplicam-se as mesmas regras do Imposto de Renda, no que tange 

o regime de tributação, base de cálculo, diferenciando somente as alíquotas. 
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Portanto, no Lucro Real, a base de cálculo da CSLL será o lucro líquido obtido 

através das Adições, exclusões ou compensações usadas para apurar o IRPJ. 

A alíquota aplicada será de 9% (nove por cento). 

 

Uma vez que a CSLL segue os mesmos procedimentos legais 

estipulados pela legislação do IRPJ, desnecessário se torna maiores delongas 

no que diz respeito a incidência nos segmentos destacados pela Companhia 

AMBEV, pois conforme foi mencionado anteriormente o lucro líquido é apurado 

a partir das receitas e despesas ocorridas em todos os segmentos, sendo a 

base cálculo apurada pela soma de todas. 

 

3.3 Pis/Pasep e a Cofins 
 

O PIS e COFINS são espécies do gênero contribuições sociais, onde 

seu objetivo principal é a arrecadação de recursos para o custeio da 

seguridade social, ficando cristalino os elementos da finalidade e destinação,  

aspectos estes que configuram as referidas contribuições. 

 

Estes tributos aqui em comento, desde a sua origem foram cobradas de 

forma cumulativa, também conhecida como cascata, onde incidiam a cada 

etapa da cadeia produtiva, onerando ainda mais os produtos e serviços das 

empresas. 

 

Com o advento das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, surgiu o regime da 

não cumulatividade aplicável às contribuições do PIS e a COFINS, existindo a 

partir de então os dois regimes quer seja, o da Cumulatividade e o da Não-

Cumulatividade, onde este passou a ser a regra e aquele virou a exceção, ou 

seja, foram definidos os contribuintes que não podem optar pelo regime da 

não-cumulatividade, sendo obrigados a continuar no regime primário. Podemos 

citar como exemplo as empresas que optarem pela forma de tributação do 

Lucro Presumido ou Arbitrado. 

 

A Companhia objeto deste trabalho adota o regime da Não-

Cumulatividade, que nada mais é do que uma operação contábil, na qual, do 
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valor a ser recolhido a título de tributo, são deduzidos os valores pagos ao 

mesmo produto nas fases pretéritas do processo produtivo. 

 

O fato gerador do PIS/COFINS é o faturamento mensal, assim entendido 

como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente 

de sua denominação ou classificação contábil. 

 

O autor Marcelo Magalhães Peixoto, em sua obra "PIS e COFINS - Na 

teoria e na Prática", define o fato gerador das contribuições mencionadas da 

seguinte forma: 

 

“Primeiramente deve-se ter em mente que a materialidade das 
contribuições é o ingresso, no patrimônio do contribuinte, de novas 
riquezas obtidas pela própria universalidade de bens da pessoa 
jurídica”. Logo, não deve ser computadas, para efeito de incidência 
do PIS/COFINS, meras expectativas de direito ou meros direitos já 
incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica. Nesse contexto, a 
tributação do PIS/COFINS adota primeiramente, o chamado regime 
de competência, que é o método segundo quais os efeitos 
financeiros, as transações e eventos é reconhecido nos períodos nos 
quais incorram, independentemente de terem sido recebidos ou 
pagos. Nesse período, tanto receitas quanto despesas são 
contabilizadas quando definitivamente incorporadas ao patrimônio da 
pessoa jurídica, independentemente de sua realização/liquidação". 
 

 
No que tange a base de cálculo do PIS, a lei 10.637/2002, mais 

precisamente em seu artigo 1º, define o seguinte: 

 
Art. 1º A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o 
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas 
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 
classificação contábil. 
 
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas 
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas 
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas 
auferidas pela pessoa jurídica. 
§ 2º A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do 
faturamento, conforme definido no caput . 
 

 

A base de cálculo da COFINS está prevista no artigo 1º da Lei 

10.833/2003, cuja redação é, em sua essência, idêntica ao do dispositivo citado 

acima. Logo, a base de cálculo do PIS/COFINS, no regime da não-

cumulatividade, é o valor do faturamento mensal, conforme descrito 
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anteriormente, podendo ser deduzidos deste faturamento, quando composto 

por eles, de alguns valores como vendas canceladas, descontos incondicionais 

concedidos, do IPI, das receitas não operacionais decorrentes da venda de 

ativo permanente, dentre vários outros que a lei permite. 

 

As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, com 

incidência não cumulativa, são respectivamente de 1,65% e 7,6%, conforme 

previsto no artigo 2º da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, mencionados abaixo 

nessa ordem: 

"Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep 
aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no 
art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco 
centésimos por cento)." 
 

 
Da Lei 10.833/2003: 
 

"Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a 
base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 
7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento)." 
  

Face ao que exposto, a carga tributária total da PIS/COFINS não 

cumulativo é de 9,25%. Cabe ressaltar que existem alguns casos em que há 

alíquotas reduzidas ou majoradas aplicadas em situações específicas, mas 

isso não ocorre com nenhum dos segmentos da Companhia AMBEV. 

 

 Insta salientar, conforme já mencionado, a empresa está enquadrada no 

regime da não-cumulatividade, e, portanto, não existe o efeito cascata para 

essas contribuições, podendo o contribuinte abater os valores já pagos em 

operações antecessoras ao processo de produção/prestação de serviços. 

 

Estes valores que podem ser deduzidos do valor a ser pago é o que 

chamamos de créditos de PIS/COFINS. Tais créditos estão previstos no §2º do 

art. 3º das Leis 10.637/02 e 10.833/03, com as devidas alterações impostas 

pela 10.865/04, que determinam que do valor dos débitos das contribuições, a 

pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a uma série 

de insumos utilizados em suas atividades. 
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4 ABORDAGEM ÉTICA PROFISSIONAL 
 

 

Segundo Lázaro Plácido Lisboa (1997) a ética é um ramo da filosofia 

que lida com o que é moralmente bom ou mal, certo ou errado. A ética 

profissional é um conjunto de normas éticas, que visam adequar as atitudes de 

um determinado indivíduo, que vão modelar sua consciência e 

consequentemente direcionar sua conduta. 

 

Os desejos de alcançar algumas metas mais difíceis no meio 

empresarial muitas vezes acabam fazendo com que o profissional coloque 

esse objetivo acima de tudo, acima inclusive das normas éticas e morais, sem 

medir as consequências. Impulsionado pela filosofia maquiavélica de que "os 

fins justificam os meios" não se preocupa com o que é certo ou errado, o que 

ele busca é um certo "status" e ser conhecido, é ter dinheiro. Vimos ao longo 

da história que muitos foram motivados a agir desta forma, porém ficaram no 

meio do caminho. 

 

De acordo com art. 2ª do capítulo II do Conselho Federal de 

Contabilidade onde trata a respeito dos deveres e proibições são deveres do 

contabilista: 

 

I. Exercer a profissão com zelo diligência e honestidade, observada a 
legislação vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou 
empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência 
profissionais; 

II. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional 
lícito, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos 
previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, 
entre estas os conselhos regionais de contabilidade; 

III. Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do 
serviços a seu cargo. 

 Artigo 3º 

    II        Assumir direta ou indiretamente, serviços de qualquer  natureza 
              com    prejuízo moral ou desprestígio para a classe; 
VIII-       Concorrer para a realização de ato contrário à legislação ou 
             destinado a frauda-la ou praticar, no exercício da profissão, 
             ato definido como crime ou contravenção. 
             (Conselho Federal de Contabilidade, 2003, pág.79,80,81). 
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O contador que tenha suas atitudes pautadas no dispositivo acima 

mencionado é muito valorizado, principalmente nos dias atuais onde cada vez 

mais fica difícil agir com ética e moral, pois grande parte de seus clientes 

sempre buscam alguns "jeitinhos" para burlar a lei, cabendo ao contabilista agir 

de maneira inidônea, rompendo essa fina linha entre agir com moral e não 

perder seu cliente. 

 

No exercício de sua profissão vive diversas situações onde o bom senso 

deverá ser utilizado, é necessário que o contador tenha compromisso ético 

profissional, pois o contador que tem a ética como aliada é valorizado. 

5  PROJETO ORÇAMENTÁRIO 
 

 

PADOVEZE (2007, p.189) define orçamento como “... nada mais é do 

que colocar na frente aquilo que está acontecendo hoje”. E complementa 

“Orçar significa processar todos os dados constantes do sistema de informação 

contábil de hoje, introduzindo os dados previstos para o próximo exercício, 

considerando as alterações já definidas para o próximo exercício”. 

 

Segundo o autor FERNANDES (2005, p.23), para que um projeto 

orçamentário obtenha sucesso é necessário que a empresa possua uma 

estrutura organizacional bem apropriada, na qual as atividades de cada 

unidade de negócio estejam claramente identificadas e as responsabilidades 

dos gerentes alinhadas adequadamente. 

 

Destaca também qual a importância de uma empresa possuir um Comitê 

Orçamentário conforme a seguir: 

 

A importância de a empresa possuir tal estrutura organizacional se 
prende ao fato de que são as unidades de negócio que conhecem 
suas necessidades de recursos para cumprir suas atividades e seus 
investimentos. Portanto, somente elas seriam capazes de  
necessidades e projetar seu orçamento para um determinado futuro. 
Dessa forma, o projeto orçamentário é construído a partir da base da 
pirâmide organizacional, o que caracteriza que todo o processo 
orçamentário se inicia de baixo para cima, e não a partir dos órgãos 
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diretivos superiores. Por isso, é importante afirmar que o sucesso do 
programa orçamentário está ligado a existência de uma solida 
estrutura organizacional e depende dela. 
Deve existir um organograma bem definido, em que as autoridades e 
responsabilidades estejam bem alinhadas. Como o orçamento deve 
ser preparado por pessoas, suas posições devem estar bem definidas 
na estrutura, pois sua elaboração e o seu controle serão atividades 
inerentes a essas mesmas pessoas, na medida em que os anos 
passam, a experiência do Comitê Orçamentário vai aumentando, o 
que permitirá avanços significativos na metodologia implantada. 
FERNANDES, (2005, pg.24) 
 

 

A seguir é apresentada a estrutura hierárquica que dá suporte para este 

modelo de gestão e a estrutura societária da companhia, que mostra as 

subsidiárias da AMBEV: 

 

 

Fonte: Ambev 
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5.1  Estratégia da AMBEV 
 

 Conforme o relatório da Ambev (2016) atualmente uma das estratégias 

da Ambev para superar cenário macroeconômico desafiador no Brasil, é a 

companhia que mantém foco em inovação e vai lançar primeira campanha 

sobre garrafas de vidro retornáveis. 

São Paulo, 29/07/2016 – A Ambev iniciou o segundo semestre de 2016 

reforçando ainda mais os investimentos em suas plataformas comerciais. Um 

exemplo disso é a aposta da companhia para aumentar ainda mais a oferta das 

garrafas de vidro retornáveis nos supermercados de todo o País. Além de 

ampliar seu portfólio com as minirretonáveis, como são chamadas as garrafas 

de 300 ml, a cervejaria lançará uma campanha de marketing para destacar as 

principais vantagens desse tipo de embalagem: sustentabilidade e economia.  

A Ambev inova criando uma única garrafa de vidro retornável pode ser 

reutilizada mais de 20 vezes antes de virar resíduo e, quando descartada, 

ainda pode ser reciclada. Ganha o meio ambiente e ganha também o 

consumidor que, ao trocar o vasilhame por uma nova bebida, pode pagar até 

30% mais barato no preço final da cerveja ou do refrigerante. 

De acordo com a Ambev o mesmo afirma que, apesar de um cenário 

desafiador, a Companhia segue confiante em suas estratégias. O volume de 

vendas das cervejas em garrafas retornáveis nos supermercados, por exemplo, 

já apresenta crescimento de 100% no ano, prova de que a companhia está no 

caminho certo. “Nosso resultado está melhorando sequencialmente, ainda não 

na velocidade esperada, mas isso não muda nossa estratégia para o ano. 

Vamos continuar focando naquilo que está sob o nosso controle”, afirma 

Ricardo Rittes, vice-presidente financeiro e de relações com investidores da 

Ambev. 

Ainda assim, conforme a Ambev o volume de cerveja comercializado 

pela Companhia no Brasil recuou 4,5% no segundo trimestre de 2016 diante do 

mesmo período do ano passado, impactado, principalmente, pelo ambiente 

macroeconômico. A inflação alta e o desemprego crescente pressionam a 
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renda disponível dos consumidores, reduzindo o poder de compra. Diante 

desse cenário, além de reforçar suas plataformas comerciais, a empresa 

também aposta nas estratégias de relacionamento com os consumidores e 

mantém os investimentos em inovação. Depois de realizar a maior ativação da 

história nas festas de São João, a cervejaria se prepara agora para ativar os 

consumidores durante a Olimpíada com a Skol. A marca, que é hoje a mais 

consumida em todo o País, também inovou e foi a primeira da companhia a 

apoiar a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. 

Segundo a Ambev o lançamento da nova garrafa de 600 ml de 

Budweiser é outro destaque entre as inovações da Ambev. A marca é líder 

entre as cervejas premium da companhia, que conta ainda com rótulos como 

Corona, Stella Artois e Original. Ao todo, o segmento premium apresentou 

crescimento de dois dígitos ao longo do primeiro semestre do ano.  

Ainda de acordo com o relatório da Ambev o volume de vendas da 

categoria near beer, como são chamadas as bebidas produzidas à base de 

malte, também aumentou dois dígitos no período. Formado pelas variantes da 

Skol Beats e Brahma 0,0%, esse novo segmento já representa cerca de 2% 

das vendas de cerveja no Brasil. Mais uma prova do sucesso das estratégias e 

inovações da companhia, o Fusion tornou-se a segunda marca mais 

consumida no segmento de energéticos no País dois anos após o seu 

lançamento e já concorre para ser a líder do mercado. 

6  A FUNCIONALIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES POR SEGMENTOS NO 
MERCADO FINANCEIRO 
 

Segundo PINHEIRO (2009), mercado de capitais diz respeito à 

movimentação da economia. Quanto maior o desenvolvimento da economia 

maior será atividade no mesmo e apresenta a seguinte definição: 

 

“Um conjunto de instituições e de instrumentos que negociam com 
títulos de valores mobiliários, objetivando a canalização dos recursos 
dos agentes compradores para os agentes vendedores. ” PINHEIRO 
(2009, pag.174) 
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O mercado de capitais surgiu quando o mercado de crédito parou de 

atender as necessidades da atividade produtiva, não atendia mais as 

expectativas em manter um fluxo de recursos no quesito de prazo, custos e 

exigibilidade. Sendo assim seu surgimento teve como base dois princípios; 

 

Contribuição para o crescimento da economia, atuando como 
propulsor de capitais para os investimentos, incentivando a criação da 
poupança privada; e 
Permitir e instruir na estruturação de uma sociedade pluralista, 
fundamentado na economia de mercado, possibilitando a participação 
em conjunto de forma ampla na riqueza e nos resultados econômicos. 
PINHEIRO (2009, pag. 174) 
 

 

Ainda de acordo com o autor PINHEIRO (2009), baseado em sua 

estrutura, o mercado acionário pode ser dividido em dois segmentos: mercado 

primário e mercado secundário. 

 

Figura 2 - Estrutura do mercado de capitais 

 

       

 

 

 

As informações por segmento relatadas no CPC 22 contribuíram para 

que estas informações se tornassem mais transparentes e de fácil 
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entendimento a nível mundial. Os gestores precisam cada vez mais de dados 

precisos por segmento operacional para elaboração de projeções e tomada de 

decisões. 

 

Devido às oscilações na economia o mercado de capitais está sempre 

em movimento, e por existir tamanha movimentação é necessário que as 

organizações divulguem as informações financeiras, pois estas influenciam nas 

decisões que facilita o processo de tomada de decisão, permitindo uma 

visualização da situação econômica e financeira. No mercado global em que 

vivemos, a aposta numa estratégia mais assertiva é um desafio cada vez maior 

que se apresenta às empresas sendo a informação financeira uma peça chave 

na decisão estratégica dessas mesmas empresas. 

 

Ao analisar as empresas em geral, temos verificado o aumento na 

diversificação dos negócios e a expansão de suas operações no mercado 

externo, o que resultou na agregação de novos negócios, que inicialmente não 

faziam parte de seu objetivo, ou da sua atividade principal. 

 

A importância da informação por segmento é evidente nos relatórios de 

gestão, pela forma como são usadas essas informações para conhecer a 

evolução da empresa. 

 

O que se considera mais relevante é a forma como a informação por 

segmento é utilizada pela AMBEV, chegando mesmo a servir de porta-bandeira 

da própria empresa. A funcionalidade da informação por segmentos é 

importante na tomada de decisão e na escolha da estratégia da empresa, tal 

segmentação permite, aos seus utilizadores, externos ou internos, um 

conhecimento mais profundo da organização. Com esta informação poderão 

fazer uma melhor avaliação de desempenho de cada segmento e tomar 

decisões mais consistentes. 

 

De acordo com Pinheiro (2009, Pág. 176) os mercados secundários 

devem apresentar as seguintes características: 
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Transparência. Acesso fácil livre a informação pontual e exata sobre 
preços e volumes das negociadas, oferta e demanda etc. .Liquidez. 
Facilidade de comprar e vender ações com pouco risco de perda de 
capital. Quanto menor a diferença entre o preço de compra e de 
venda das ações, maior será a eficiência do mercado. Eficiência. 
Quanto mais rápido se ajustem os preços, por qualquer motivo que 
seja, com maior eficiência operará o mercado. Pinheiro (2009). 

 

O mercado de capitais no Brasil teve um crescimento em decorrência 

dos investimentos de novas empresas e novos investidores no mercado, outro 

fator é a busca de capacitação para atuar nesta área, com a instituição do CPC 

22 muitas empresas estão divulgando de forma voluntária as informações 

financeiras das organizações, com objetivo de atrair maior atenção dos 

investidores o que de certa forma contribui para o desenvolvimento e expansão 

do mercado de capitais.  

7  METODOLOGIA 
 

Para desenvolver o trabalho, foram utilizadas diversas formas de 

pesquisa, conforme abaixo descritas: 

 

7.1 Tipos de pesquisa 
 

 

Para a realização do trabalho, foi utilizada a metodologia de pesquisa 

descritiva e explicativa, pois exige maior investimento em síntese, teorização e 

reflexão a partir do objeto em estudo. A metodologia explicativa: Segundo 

Vergara (2010, p.42), “visa esclarecer quais fatores contribuem para a 

ocorrência de determinado fenômeno, justificando os motivos”. 

 

A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a precisão 

possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão 

com outros, sua natureza e características busca conhecer diversas situações 

e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos 

do comportamento humano, quanto do indivíduo tomado isoladamente como 

de grupos e comunidades mais complexas (CERVO, 2002, p. 66). 
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O desenvolvimento da pesquisa foi realizado de forma bibliográfica 

através de pesquisa e análises de teorias e analise técnicas, utilizando 

relatórios disponíveis pela empresa AMBEV em suas publicações, pois 

segundo Vergara “é o estudo sistematizado desenvolvido com base em 

material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 

acessível ao público em geral. ” (VERGARA, 2010, p.43). 

 

O estudo bibliográfico tem por finalidade conhecer as diversas formas de 

contribuições existentes que foram realizadas sobre os conteúdos 

desenvolvidos. 
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8  CONCLUSÃO 
 

Com a deliberação 582/090 a CVM instituiu o CPC 22, que objetiva 

alinhar as exigências de divulgação de informações por segmento em 

correlação com a norma internacional IFRS 08. Observamos que não há 

diferenças entre as normas contábeis, pois o CPC 22 foi instituído através da 

IFRS 08. Grande parte das empresas brasileiras está, enquadradas no Lucro 

Real, inclusive a AMBEV, que também devido a seu faturamento superior a R$ 

78 milhões fica impossibilitada de se enquadrar em outro regime se não este. 

 

Com a adoção de melhores práticas relativas à apresentação e 

divulgação de informações, o mercado de capitais brasileiro tende a se 

beneficiar com um incremento no volume de recursos de investimentos 

estrangeiros, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país, sendo 

este também um dos objetivos das práticas contábeis. Com a instituição do 

CPC 22 muitas empresas estão divulgando de forma voluntária as informações 

financeiras das organizações, com objetivo de atrair maior atenção dos 

investidores o que de certa forma contribui para o desenvolvimento e expansão 

do mercado de capitais.  

 

A funcionalidade da informação por segmentos é importante na tomada 

de decisão e na escolha da estratégia da empresa com esta informação 

poderão fazer uma melhor avaliação de desempenho de cada segmento e 

tomar decisões mais consistentes. 
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