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INTRODUÇÃO  
  O cenário empresarial vem sofrendo constantes mudanças, 

devido à abertura da economia brasileira para o exterior,  

gerando novas oportunidades de crescimento econômico das 

empresas e do país. (COENZA; VIEIRA, 2012).  
  Deste modo, a contabilidade teve que se atualizar para 

demonstrar os resultados de forma resumida e ao mesmo 

tempo completa, utilizando-se assim das demonstrações 

contábeis, e dentro destas está inclusa a Demonstração do 

Valor Adicionado que é um relatório econômico da empresa 

que demonstra como foi criada a riqueza da empresa e os 

fatos que contribuíram para esta criação. (DEGENHART; 

VOGT; HEIN, 2014).  

  Este estudo tem como objetivo identificar quais as 

características das publicações realizadas entre os anos de 2003 

a 2018, sobre o tema Demonstração do Valor Adicionado, 

através de uma pesquisa bibliométrica, nas bases de dados 

Spell.  

  Está pesquisa possui natureza teórica, com abordagem 

qualitativa, e quanto ao objetivo é descritivo e exploratório. A 

coleta de dados referentes ao objeto de estudo foram 

realizadas nas bases de dados Spell, cuja pesquisa foi realizada 

no dia 06 de agosto de 2018. Foi iniciada com a inserção das 

palavras “Demonstração do Valor Adicionado” e aplicação do 

filtro “Palavra-Chave”, e para finalizar a pesquisa na base de 

dados Spell, aplicou-se o filtro “anos 2003 à 2018” obtendo 

como resultado 24 artigos na base de dados Spell, verificando-

se assim a amostra de 24 artigos.  

  Portanto com os resultados obtidos é possível perceber que os 

autores que mais publicaram sobre Demonstração do Valor 

Adicionado estão ligados as instituições de ensino que mais 

publicaram artigos sobre o tema, sendo que as principais 

revistas que publicaram artigos relacionados a Demonstração 

do Valor Adicionado estão ligadas as principais Universidades 

encontradas como publicadoras de artigos relacionados ao 

tema pesquisado, Demonstração do Valor Adicionado.  

  Como indicação para estudos futuros aconselha-se analisar 

diferentes aspectos relacionados ao tema Demonstração do 

Valor Adicionado, ampliando o número de artigos utilizados 

para análise dos dados e que compõem a amostra. Sugere-se 

também analisar e utilizar como base empresas que 

evidenciam e publicam a Demonstração do Valor Adicionado. 
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